
Časopis za pokrajino Posavje, leto XX, št. 13, četrtek, 23. junij 2016 

Goran Rovan, novinar:

Ne le v uniformah in 
s puškami, ljudje so 
tudi na druge načine 
pokazali, da so proti 
agresiji
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Prvi sevniški podjetniški festival

Brežice v drugo ligo po čudež

Z optimizmom zrejo v prihodnost

Izzive Posavja še vedno iščejo

Gasilci so se zbrali v Gabrju

Javni zavodi potrošili več
Polemično o prometni strategiji

Vse najboljše, 
Slovenija!

V soboto, 25. junija, bo minilo 25 let od 
razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. 
Srebrnemu jubileju naše države smo posvetili 
posebne praznične strani z zanimivimi prispevki 
in voščili ustanov, podjetij, političnih strank in 
veteranskih organizacij.

 Stran 16-20

OBČINA BISTRICA 
OB SOTLI PRAZNUJE

Strani 11-15

KRŠKI DIJAKI ZMAGALI V SISKU - Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško so se s solarnim 
avtomobilom, ki so ga izdelali sami, udeležili 4. mednarodne dirke solarnih avtomobilov v hrvaškem 
Sisku in - zmagali. Po besedah ravnatelja Jožeta Pavloviča je pri izdelavi avtomobila sodelovalo osem 
dijakov ter mentorji Jože Požun, Andrej Kozinc in Matic Kozole, pot od ideje do končnega izdelka pa 
je trajala približno eno leto. Avto so premierno predstavili 4. junija na speedway dirki v Krškem, teden 
kasneje pa z njim že zmagali na omenjeni dirki. Za volanom je sedel Blaž Novšak, ki je s treningi pričel 
dober mesec pred dirko. Čeprav cilj dirke solarnih avtomobilov ni zmaga, temveč kompetence, ki jih 
dijaki pridobijo pri izdelavi vozila, so na uspeh seveda upravičeno ponosni. Več o projektu solarnega 
avtomobila pa v eni naslednjih številk časopisa.  Foto: Garsia Kosinac

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Z vami 
že 23 let!

Foto: Andrej Čepin
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povedali so - o 25-letnici slovenske osamosvojitve

Cvetka Jazbec, Glino: Ob osamosvojitvi sem 
bila zelo srečna, pričakovala pa sem mnogo 
več. Kljub vsemu imam danes dovolj, ker sem 
se znašla, tudi s pomočjo samooskrbe. Pri nas 
mi je zelo lepo, kot turistična vodnica sem po
nosna, da lahko popeljem ljudi po tako lepi 
deželi. Srečna sem, da imamo svojo deželo, 

svoje otroke učim, da se morajo tega zavedati. Sicer pa smo 
država ljudje in se mora vsak sam potruditi, da država deluje.

Tomislav Malgaj, Brestanica: Med proce
som osamosvajanja smo bili vsi evforični in 
polni pričakovanj. Če smo v prejšnji državi ob 
nastanku težav kazali prst na Beograd, smo v 
času samostojnosti lahko ugotovili, da ni vse 
mleko in med. Žalosti me dejstvo, da ljudje ni
majo služb in šolan kader beži v tujino. Od

govorni bi se morali nad tem zamisliti. Zagotovo si Slovenci 
zaslužimo boljše življenje in veliko več, kot imamo trenutno.

Dragutin Križanić, Brežice: Pred 25 leti so 
bila pričakovanja veliko večja. Počutimo se 
prevarane. Pravi čudež je, koliko slabega se 
je v Sloveniji naredilo navadnemu človeku. 
Pridni ljudje so ostali brez služb, eni pa se na 
račun tega okoriščajo. Največji dolžnik je dr
žava, ki ne zna ali pa noče tega urediti. Sploh 

me ne čudi, da Slovenci ne častijo državnih simbolov, kako bi, 
ko pa se državni vrh ne more zediniti glede tega.

Vodja oddelka za družbene de
javnosti, gospodarstvo, kmetij
stvo in razvoj Patricia Čular 
je pojasnila, da so javni zavo
di lani ustvarili oz. potrošili ne
kaj več, kot je bilo načrtovano 
v občinskem proračunu, in si
cer so na prihodkovni strani 
plan presegli za 300.000 evrov 
(povprečni presežek prihod
kov nad odhodki znaša pribli
žno 15.000 evrov). Občina Bre
žice sicer v proračune javnih 
zavodov prispeva nekaj manj 
kot 20 % proračuna (približno 
pet milijonov evrov). Čularjeva 
je dejala, da so vsi javni zavodi 
razen enega poslovali pozitiv
no, vsi so likvidni, obveznosti 
do občine povečini poravnajo 
pravočasno. V javnih zavodih 
je zaposlenih 690,5 osebe, od 
tega jih je 222 financiranih s 
strani občine.

FAKULTETA SE SELI 
V BIVŠI DIJAŠKI DOM
Med sprejetimi DIIP naj ome
nimo projekt »Ureditev pro
storov za Fakulteto za turizem 
v Brežicah«. Kot je razložila 
vodja oddelka za investicije, 

RADEČE - 16. junija je v prostorih sejne sobe občinske upra-
ve Občine Radeče potekala 12. redna seja radeškega občin-
skega sveta. Na njej so se seznanili s poročilom nadzornega 
odbora in o izvrševanju proračuna ter potrdili prejemnike 
občinskega priznanja. 
 
Mag. Mateja Kovač je podala uvodna pojasnila o delu občinske
ga nadzornega odbora za prvo polovico letošnjega leta. V njem 
je tudi poročilo o opravljenem pregledu poslovanja KS Vrhovo. 
Ugotovljeno je bilo, da imajo v skupnosti veliko načrtov, ki pa so 
omejeni s finančnimi sredstvi in težavami, ki izhajajo predvsem 
iz lastniških razmerij. Krajankam in krajanom Vrhovega pregla
vice še vedno povzroča glavna prometnica, ki poteka skozi kraj, 
čutijo pa tudi posledice nedokončanih del oz. obljub v poveza
vi z izgradnjo HE Vrhovo. »Skrbno in odgovorno skrbijo za svo
je pokopališče, določajo cene pogrebnin, ukvarjajo se s samim 
urejanjem kraja in z označbami krajevne skupnosti s tablami, 
oglasnimi deskami in podobno. Kulturno so ena najaktivnejših 
krajevnih skupnosti v občini,« je še del razlage iz omenjenega po
ročila. Nadzorni odbor, ki ga poleg Kovačeve sestavljajo še Mar-
jan Kurnik, Majda Lončar in Tomaž Novak, je opravil tudi re
dni nadzor poslovanja KS Jagnjenica za leto 2015 in za letošnjih 
prvih pet mesecev, poročilo bo radeški občinski svet obravna
val na naslednji seji.
Uvodna pojasnila o izvrševanju proračuna za obdobje prvih petih 
mesecev letošnjega leta je podal župan Tomaž Režun. Pri njego
vem uresničevanju ni težav. Občinski svet je potrdil imenovanje 
Draga Kozinca kot nadomestnega člana (zaradi odstopa Kar-
men Prestor) v Svet zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče ter Moj-
ce Povše v Svet Knjižnice Laško kot predstavnice uporabnikov 
oz. zainteresirane javnosti iz radeške občine. V zaključnem delu 
seje so prisotni prisluhnili predstavitvi delovanja RKS, Območne
ga združenja Laško-Radeče ter potrdili letošnje prejemnike pri
znanj ob občinskem prazniku. Na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku v mesecu septembru bodo srebrnike prejeli Blažka La-
movšek za izjemne dosežke na področju športa na lokalnem in 
mednarodnem nivoju, Ivo Kašič za dolgoletno uspešno in aktiv
no delovanje v KD Pihalni orkester radeških papirničarjev in Raj-
ko Mahnec za dolgoletno uspešno delo v ZŠAM Radeče. 
 S. Radi

O izdelavi celostne prometne 
strategije sevniške občine, ki 
je strateški dokument vzposta
vitve trajnostnega načrtovanja 
prometa na območju občine in 
v samem občinskem mestnem 
središču, je župan Srečko 
Ocvirk v uvodu dejal, da gre 
za relativno zahtevno nalogo. 
»Naša celostna prometna stra
tegija sovpada z nacionalno in 
bo iz tega naslova tudi sofinan
cirana,« je še povedal. Med cilji 
omenjene strategije je zmanj
ševanje motornega prometa 
v mestnih središčih ter ena
komerna porazdelitev upora
be vseh prometnih sredstev, k  
čemur sodi tudi ureditev kole
sarske infrastrukture, območij 
za pešce in ureditev dostopov 
do postaj javnega prometa, tu
rističnih točk itd. »Drugi del 
strategije obravnava motor
ne prometne površine in par
kirišča, tretji pa javni promet, 
železniški in avtobusni, ki bi 
ga nekoč radi združili v eno
ten postajališki kompleks. Ci

Javni zavodi potrošili več
BREŽICE - Brežiške svetnice in svetniki so se 13. junija sešli na 12. seji ter se med drugim seznanili s poslo-
vanjem 19 javnih zavodov v občini, katerih (so)ustanoviteljica ali financerka je Občina Brežice, in sprejeli 
pet dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP).

občinsko premoženje in javna 
naročila Anica Hribar, breži
ška fakulteta nujno potrebu
je večje prostore za izvajanje 
študijskih programov na prvi 
in drugi stopnji. Trenutno raz
polaga le z osnovnimi prosto
ri v velikosti slabih 500 m2, po 
normativih pa skupaj z bivanj
skimi kapacitetami in prosto
ri Mednarodnega centra za 
eksperimentalne raziskave v 
turizmu potrebuje približno 
2300 m2 površin. Večje pro
store bodo zagotovili na loka
ciji bivšega dijaškega doma v 
Brežicah, kjer bodo povsem 
dotrajan objekt porušili do 
pritličja, zgradili nove prosto
re (nova nadstropja) ter uredi
li tudi trg med domom in knji
žnico ter parkirišča. Investicija 
bo stala 3.580.000 evrov, od 
tega bo občina skoraj 2,5 mi
lijona evrov oz. 68 % prido
bila iz evropskih virov. Letos 
bodo začeli s pridobivanjem 
projektne dokumentacije, za
četek del je predviden oktobra 
2017, zaključek investicije pa 
junija 2019. Nekateri svetniki 
so imeli ob tem določene pri

pombe. Aljoša Rovan (IDS) je 
dejal, da bi lahko z delom sred
stev ki jih občina namenja fa
kulteti, štipendirali mlade, ki si 
težko financirajo študij. Ferdo 
Pinterič (Lista Sonce) bi rad, 
da se po vzoru sprejetih DIIP 
uredi tudi večnamenski dom 
na Sromljah, kar že leta in leta 
predlagajo občini, pa zaenkrat 
še ni obrodilo sadov. Antona 
Zorka (DeSUS) pa je zanimalo, 
kaj bo z zdajšnjimi prostori fa
kultete, ki bodo po obnovi dija
škega doma ostali prazni, saj je 
že sedaj na glavni brežiški ulici 
veliko praznih izložb in stavb. 

MOST ZAPRT DO 15. 8.
Zdajšnji ravnateljici OŠ Velika 
Dolina Mojci Bregar Goričar 
je občinski svet soglasno dal 
pozitivno mnenje za naslednje 
mandatno obdobje, s tesno ve
čino pa tudi drugi kandidatki 
za ravnateljico Tanji Bergant, 
ki sicer prihaja iz Ljubljana Po
lja. O ravnateljici bo sedaj od
ločal svet šole in na koncu še 
pristojno ministrstvo. Mari-
jan Žibert (ROK) je ob tem 
dejal, da se je svet staršev na 

šoli odločil za Bergantovo, sam 
pa daje prednost Bregar Gori
čarjevi. Župan Ivan Molan je 
svetnike seznanil tudi z zapo
ro brežiškega starega železne
ga mostu, ki bo zaradi sanacije 
mostnega opornika zaradi pro
jekta izgradnje HE Brežice za
prt predvidoma do 15. avgu
sta (v tem času velja 20-dnevna 
popolna zapora mostu, ostale 
dneve je možen promet za pe
šce in kolesarje). Svetniki so či
sto na koncu sprejeli tudi pet 
sklepov civilne iniciative nase
lij Krška vas in Velike Malence 
v zvezi z gradnjo protipoplavne 
zaščite, pri čemer občinski svet 
podjetje Infra poziva, da ob na
slednji novelaciji Programa iz
vedbe objektov vodne, državne 
in lokalne ter vodne in ener
getske infrastrukture v nede
ljivem razmerju za HE Brežice 
spremembe programa najka
sneje do oktobra 2016 predsta
vi na zboru krajanov omenje
nih vasi, prav tako pa od Infre 
zahteva, da ob ureditvah proti
poplavne zaščite poskrbi tudi 
za vse ostale infrastrukturne 
ureditve. Rok Retelj 

Polemično o prometni strategiji
SEVNICA - 15. junija se je sevniški občinski svet sestal na redni seji, na kateri so se svetnice in svetniki med 
drugim seznanili z izdelavo celostne prometne strategije sevniške občine ter sprejeli pravilnik o dodelje-
vanju občinskih štipendij za deficitarne poklice.  

lji so tudi splošen dvig zavesti 
o pomenu trajnostne mobil
nosti, hoje in kolesarjenja ter 
nasploh premislek o naših po
tovalnih navadah,« je predsta
vljal cilje Robert Kaše z od
delka za okolje in prostor na 
Občini Sevnica. Izdelavo stra
tegije, ki mora biti izdelana do 
konca aprila 2017, bosta v vi
šini 85 odstotkov upravičenih 
stroškov sofinancirali Evrop
ska unija iz Kohezijskega skla
da in Republika Slovenija. Na 
prvem razpisu za urejanje me
stnih naselij bo predvidoma 
razpisanih 60 milijonov evrov 
in sevniška občina bi rada po
črpala en milijon.

»Strategijo pozdravljam, a 
zdi se mi fikcija, kot je fikcija 
tudi tretja razvojna os. Dobi
li bomo še en dokument, kjer 
bomo povedali, kje vse je pro
blem. Bolj bi potrebovali kon
kretne projekte, s katerimi bi 
lahko šli do ministra in lobira
li zanje,« je bil v razpravi kriti

čen Tomaž Lisec. »Če delamo 
celostno prometno strategijo 
sevniške občine, bi bilo to po
trebno res narediti celostno in 
vključiti najbolj zahtevna voz
lišča oziroma križišča,« je me
nil Rado Kostrevc in se ob 
tem spraševal, kje je »kranj
ska stran«. Župan je na to od
govoril, da razpis zahteva toč
no določene podatke. »Denar 
ni razpisan za infrastrukturne 
projekte, ampak za trajnostno 
mobilnost in pogoj za pristop 
do sredstev je prometna stra
tegija. Ključne zadeve so most 
na Log, boljša povezava proti 
Celju, kjer je predvsem Zidani 
Most za tovorni promet pov
sem neprimeren, in tako dalje. 
Pred desetletjem in več smo 
tukaj sprejemali strategijo vo
dooskrbe. Tudi ta dokument je 
bil kar nekaj let le črka na pa
pirju, a potem so sredstva pri
šla in strategijo smo do danes 
praktično v celoti realizirali. 
Tudi ta dokument naših težav 
ne bo rešil, lahko pa to pospe

ši, saj predstavlja strokovno 
osnovo za črpanje sredstev. Žal 
v obdobju 2014-2020 manjka 
evropski vir za ceste, kot smo 
ga imeli v minuli perspekti
vi, bodo pa na voljo sredstva 
za trajnostni promet, kamor 
sodi tudi parkiranje in mestni 
del občine. Boštanj žal ni del 
mestnega naselja, se pa vse 
bolj spreminja v mestno oko
lje, zato je pomembno, da je v 
strateškem delu kakovostno 
obravnavan. Napak iz prete
klosti si ne smemo več privo
ščiti,« je zaključil. 

V nadaljevanju seje so potr
dili pravilnik o dodeljevanju 
občinskih štipendij za defici
tarne poklice. Do štipendije v 
višini 80 evrov bodo upraviče
ne dijakinje in dijaki iz sevni
ške občine. Letos nameravajo 
podeliti pet štipendij, kriterij 
pri morebitni omejitvi bo učni 
uspeh, razpis pa bo objavljen 
septembra. 
 Smilja Radi

Potrdili občinske nagrajence

KRŠKO - Za danes popoldne je krški župan mag. Miran Stanko 
sklical 15. redno sejo občinskega sveta. Med 18 točkami dnev
nega reda izpostavljamo obsežnejši zalogaj točk, ki se nanaša 
na vrtce, in sicer novo sistemizacijo delovnih mest, znižanje no
tranjih igralnih površin ter povišanje cen programov vrtcev. Na 
podlagi prijav bo v novem šolskem letu 2016/17 v 71 oddelkov 
vrtcev vključenih 1219 otrok, kar je 25 otrok več kot v tekočem 
letu 2015/16, tekom šolskega leta pa naj bi se v programe doda
tno vključilo še 45 otrok, skupaj 1264, kljub temu pa bo brez var
stva zaradi premajhnih kapacitet na čakalni listi ostalo 20 otrok.
Že v lanski jeseni je bila na eni izmed občinski sej dana pobu
da, naj občina sredstva, ki jih je namenjala za dodatne subven
cije staršem za plačilo vrtca za otroke iz naslova nadomestila za 
omejeno rabo prostora, prerazporedi tako, da se sredstva name
nijo za prenovo in novogradnje vrtcev. Občina je pri pripravi cen 
programov vrtcev tej usmeritvi tudi sledila, saj si želi zagotovi
ti enak standard vsem otrokom po občini. Ker pa v novi finančni 
perspektivi ni več predvidenih razpisov in evropskih sredstev v 
ta namen, kar je sicer občina pridoma izkoristila v preteklih le
tih, ko je v obnove vrtcev vložila kar 5,5 milijona evrov, mora za 
obnovitvene posege in novogradnje zagotoviti lastna sredstva. 
Tako daje predlog občinskemu svetu, da ostane pri plačilu star
šev v veljavi olajšava iz leta 2008, po kateri ostaja osnova za pla
čilo staršev najnižja cena istovrstnega programa vrtca v občini, 
in predlaga začasno ukinitev dodatnega 30 % subvencioniranja 
plačil iz naslova NORP, s čimer bi lahko v petih letih pokrila inve
sticijo v obnovo leskovškega in novogradnjo brestaniškega vrt
ca. Po naših informacijah pa predlog med starši naj ne bi bil do
bro sprejet ali pa so ti zavedeni z različnimi interpretacijami, saj 
naj bi že podpisovali peticije proti ukinitvi dodatnega subvenci
oniranja. To lahko razumemo tudi, da podpisniki, ki imajo svoje 
otroke v že obnovljenih vrtcih, nasprotujejo temu, da bi bili bolj
ših pogojev deležni otroci v vrtcih, ki delujejo že pod mejo spre
jemljivih normativov za razvoj, vzgojo, varstvo in igro predšol
skih otrok. B. M. 

Veliko prahu že pred sejo
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IZZIVI BREŽIC
Na Izzivih Brežic, ki so 31. 
maja potekali v tamkajšnji 
Mestni hiši, je predsednik dru
štva Regrat in zadruge Kopriva 
Aleš Ožvald omenil, da pogre
ša izmenjavo znanj med dru
štvi, še posebej na področju 
računovodstva, kjer so znanja 
preveč razdrobljena. Alfonz 
Duhanič z Gazic je izpostavil, 
da za »majhnega, navadne
ga« občana manjka dostop do 
pravne zaščite, saj si osebno s 
tako nizko pokojnino ne more 
privoščiti pravne pomoči, kaj 
šele najeti odvetnika. Predse
dnik Koronarnega kluba Bre
žice Alojz Brajkovič v brežiški 
občini in širše pogreša varno 
sprehajalno pot in varno par
kirišče za koronarne bolni
ke, ki potrebujejo gibanje na 
svežem zraku. Milena Vra-
netič iz Turističnega društva 
Kapele je izpostavila podpo
ro brezposelnim in prejemni
kom socialne pomoči, da bi do
bili možnost, da podporo, ki jo 
prejemajo, tudi oddelajo. Ude
leženci srečanja so se obregni
li tudi ob občinske razpise, ki 
da bi morali biti bolj prilago
jeni, čeprav so nekateri vsee
no dejali, da je brežiška občina 
ena redkih, ki ima to področje 
res dobro urejeno. Slišali smo 
tudi predloge, da bi se propa
dajoče stavbe v Brežicah ure
dile in namenile za prostore 
društvom, katerih predstavni
ki večino svojega dela opravijo 
od doma, saj enostavno nima
jo svojih prostorov. V drugem 
delu srečanja so nato udele
ženci s predstavnicami zavo
da pripravili izbor izzivov oz. 
rešitve za posamezno podro
čje. Na srečanju so poleg pred
stavnic Zavoda Dobra družba 
ter že omenjenih sodelovali 
še Sabina Kos (RRA Posavje), 
Biljana Božinovski, Vera Sa-
mohod, Sanja Vretič (dru
štvo Dharma), Lavra Kreačič 
(Društvo za osebnostni razvoj 
YES Group Slovenia) in Slobo-
dana Slak (Društvo brez sledi 
Bizeljsko).

IZZIVI KRŠKEGA
Izzivi Krškega so potekali 2. ju
nija v Mladinskem centru Kr
ško, udeležili pa so se jih pred
stavniki nevladnih organizacij 
in društev iz Krškega in okoli
ce: Mladinskega centra, Zveze 
prijateljev mladine, Centra za 
podjetništvo in turizem, Mažo
retnega kluba Baton, Društva 
tabornikov, Društva za širjenje 
uporabnih znanj, Astronom
skega društva, Občine in Za
voda Svibna iz Brezovske Gore. 
Tako v uvodnem pogovoru kot 
kasneje v delu po skupinah je 
14 udeležencev definiralo več 
potreb prebivalstva, podrob
neje pa so se osredotočili na: 

Izzive Posavja še vedno iščejo
BREŽICE - Zavod Dobra družba iz Brežic je konec maja in v začetku junija v vseh šestih posavskih občin-
skih središčih pripravil serijo srečanj z naslovom »Izzivi Posavja«, na katerih so predstavniki javnega in 
nevladnega sektorja ter posamezniki izrazili mnenja in predlagali rešitve težav v njihovih občinah.

umestitev igrišča za otroke v 
športni park ob Savi z uredi
tvijo interaktivnih igral iz na
ravnih materialov, naravoslov
nega poligona ipd., pri čemer 
bi bilo smotrno, kakor so me
nili, angažirati tudi tabornike, 
skavte, mladinske prostovoljce 
in druge, da bi nudili podporo, 
animacijo in pomoč pri izved
bi raznih poučnih tematskih in 
zabavnih delavnic. Udeleženci 
so tudi menili, da bi bilo treba 
dati več poudarka povezova
nju šol in društev,  izobraževa
nju za deficitarne in izginjajoče 
poklice (kovaštvo, krojaštvo, 
čevljarstvo ipd.), neformalne
mu izobraževanju po šolah o 
ekologiji, naravnih virih in lo
kalni samooskrbi. Z vidika va
rovanja narave in osveščanja 
in angažiranja prebivalstva bi 
bilo smotrno izoblikovati lo
kalno prepoznaven slogan, 
pod katerim bi potekale raz
lične akcije, od čistilnih do 
urejanja zelenih vrtov. V sklo
pu pogovora o varovanju oko
lja je bilo še izpostavljeno, da 
mesto potrebuje na lokacijah, 
kjer se ljudje dnevno giblje
jo, večje število smetnjakov in 
ekoloških otokov. Opozorili so 
še na veliko število sočasnih 
prireditev, potrebo po koordi
natorju, oživitev mestnega je
dra s prireditvami, ki jih spre
mlja 'odprta kuhna', ki je tudi 
priložnost za povezovanje lo
kalnih gostincev in vinarjev. S 
področja izobraževanja in za
poslovanja so bile izpostavlje
ne potrebe po subvencijah za 
mlade podjetnike ter razvoj
nem inkubatorju za inovativ
na podjetja mladih itd.

IZZIVI SEVNICE
8. junija so v sejni sobi Špor
tnega doma Sevnica poteka
li Izzivi Sevnice. »Primanjku
je podpore in povezovanja 
med organizacijami, da bi se 
lažje uresničila neka ideja,« 
je dejala Petra Jazbec, ki želi 
kmetijo Veles v vasi Svinjsko 
pri Šentjanžu spremeniti v 
učno kmetijo za prikaz narav
ne gradnje bivališč ter ekolo
škega kmetovanja. Predsedni

ca Študentskega kluba Sevnica 
Petra Puc je razmišljala, da v 
mestnem središču manjka pri
meren prostor za druženje in 
zabavo mladih. Izrazila je željo, 
da bi bil sevniški MC podoben 
krškemu, ki povezuje in zdru
žuje več generacij. Ob tem je 
direktorica KŠTM Mojca  Per-
novšek povedala, da ima sev
niški mladinski center samo 
en večji prostor za populacijo 
do 18. let ter samo enega zapo
slenega, delovanje pa pogoju
jejo tudi finančna sredstva. Do
dala je še, da »mladinski svet 
zaradi apatičnosti ne deluje«. 
V nadaljevanju je bilo izposta
vljeno prostovoljstvo, v katere
ga se mladi neradi vključujejo, 
ter slaba informiranost oz. ob
veščanje, v katerem socialna 
družbena omrežja nimajo do
volj velikega dosega. Eden iz
med izzivov prihodnosti naj bi 
bila »gradnja prepoznavnosti 
Sevnice«, ki je zaradi svojega 
naravnega okolja in umaknje
nosti od velemestnega vrveža 
dobra destinacija za oddih in 

aktivno preživljanje prostega 
časa. Na srečanju so poleg že 
omenjenih sodelovali še pred
stavnica RRA Posavje Danica 
Kramžar, direktorica Zavoda 
Knof Mojca Metelko, pred
stavnika Občine Sevnica Vla-
sta Kuzmički in Marko Jesih 
ter študentki Staša Mestrič in 
Urška Oblak. 

IZZIVI MANJŠIH OBČIN
Izzive so iskali tudi v vseh 
treh manjših občinskih sredi
ščih. 30. maja je bilo v Bistri
ci ob Sotli kot izziv izposta
vljeno odseljevanje mladih iz 
občine, kot zelo pozitivno pa 
močna društvena in kulturna 
dejavnost kraja ter potencial 
kraja, da delovanje na podro
čju kulture še okrepi. V Rade
čah je bila 6. junija izpostavlje
na potreba po večnamenskem 
športnem igrišču in razširitvi 
igral za najmlajše, na kar je 
predstavnica občine že na sa
mem srečanju odgovorila, da s 
strani občine že potekajo pri
zadevanja v to smer. Kot naj
večja potreba pa je bila izraže
na vzpostavitev mladinskega 
centra skupaj s prostorom in 
vsebino za mlade. V Kostanje
vici na Krki so prisotni 7. juni
ja videli priložnost oblikovanja 
novih turističnih produktov in 
izvajanja turistično informa
cijskega centra v sodelovanju 
med nevladnimi organizacija
mi in občino. Izpostavljene so 
bile tudi birokratske ovire or
ganizatorjev dogodkov in po
treba po krepitvi mladinske
ga dela.

 R. Retelj, B. Mavsar, 
� S.�Radi,�P.�Pavlovič

Mila�Levec�in�Andreja�Pavlin�iz�Zavoda�Dobra�družba�na�sre-
čanju�v�Brežicah�(foto:�R.�R.)

V Zavodu Dobra družba so z udeležbo na srečanjih zadovoljni, 
zlasti z njeno raznovrstnostjo, saj so želeli čim širši pogled na 
lokalno problematiko. Vse, ki se srečanj niso mogli udeležiti, 
pa vabijo, na jim izzive, ki jih vidijo v svoji občini, še sporočijo 
na info@dobra-druzba.si ali na 051/777 794.

KRŠKO - 15. junija so se v Informacijskem središču GEN v Kr
škem zbrali najboljši učenci in dijaki ter njihovi mentorji z raz
ličnih koncev Slovenije, ki so v iztekajočem se šolskem letu raz
iskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike v 
okviru projekta »Mladi v svetu energije«. Na zaključni prireditvi 
so prejeli priznanja in nagrade za najboljše projekte. Z raznoli
kimi in kakovostnimi deli so strokovno komisijo najbolj navdu
šili učenci iz Velenja in Leskovca pri Krškem ter dijaki Šolske
ga centra Celje.
Na natečaj so prejeli več kot 80 različnih izdelkov – od maket, 
plakatov, risb, predstavitev, energetskih slovarjev in raziskoval
nih nalog, skozi katere so mladi predstavili svoje poglede in ra
zumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Na nateča
ju je sodelovalo več kot 400 slovenskih otrok in mladostnikov. 
Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravi
le naslednje šole: v prvi starostni skupini (malčki) OŠ Lesko
vec pri Krškem pred OŠ Sveti Jurij in OŠ Raka; v drugi starostni 
skupini (glavce) OŠ Gustava Šiliha Velenje pred OŠ Raka in II. 
OŠ Žalec; v tretji starostni skupini (raziskovalci) pa Šolski cen
ter Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, pred 
Biotehniškim centrom Naklo in Šolskim centrom Novo mesto, 
Srednja strojna šola.
Projekt v podjetju GEN energija v sodelovanju s programom 
Ekošola izvajajo že osmo leto zapored. Sprva je tri leta pote
kal pod imenom Energetsko varčna šola, ob odprtju interak
tivnega centra o energiji in energetiki, Sveta energije, pa so ga 
nadgradili, vsebinsko razširili ter preimenovali v »Mladi v sve
tu energije«. 
Po podelitvi nagrad so si nagrajenci v Krškem ogledali tudi in
teraktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so 
z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o električni energiji, 
energetiki in tehniki. 
 Vir:�GEN�energija

KRŠKO - Na Regionalni razvojni agenciji Posavje je 16. juni-
ja potekala 5. seja Razvojnega sveta regije. Na njej so potr-
dili imenovanje dodatnih članov v odbore razvojnega sve-
ta, se seznanili s končnim poročilom o izvajanju razvojnega 
regijskega programa 2007-2013 in osnutkom dogovora za 
razvoj regije 2016-2019.

Za novo članico odbora za turizem sta bila imenovana kostumo
grafinja Ina Čebular z Inštituta za svobodo oblačenja Brestanica 
ter Janko Kerin, nosilec dejavnosti Cvetličarna Kerin iz Krške
ga, v odbor za gospodarstvo Janja Starc z Območne obrtno-pod
jetniške zbornice Krško ter v odbor za okolje, prostor in infra
strukturo Dušan Arh, prokurist podjetja Arh elektromehanika 
iz Leskovca pri Krškem. V sklopu obravnave poročila za minu
lo finančno perspektivo je Snežana Čanak, skrbnica regije pri 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo povedala, da je 
bilo Posavje po črpanju sredstev ena najbolj uspešnih regij, saj 
je preko RRA iz treh evropskih skladov počrpala okoli 110 mi
lijonov evrov evropskih sredstev, dejanska vsota pa je še višja, 
saj v navedeni znesek niso všteta sredstva, ki so jih za investici
je pridobila podjetja in zadruge s tega območja.
Po besedah mag. Nataše Šerbec, vodje službe za regionalni ra
zvoj pri RRA Posavje, so v tej smeri naravnani tudi regijski pro
jekti od letos do leta 2019. Regionalni razvojni program se ure
sničuje z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za štiriletno 
obdobje. Gre za dokument, v katerem so zapisani ključni razvojni 
regijski projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnej
ših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključ
ne razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno speci
alizacijo. Vsebino dogovora, ki je bil že v decembru lani poslan 
na gospodarsko ministrstvo, je Razvojni svet regije že potrdil, 
vanj pa je vključenih 21 projektnih predlogov, od tega pet prio
ritetnih regijskih projektov, in sicer Ureditev in posodobitev ob
stoječih in novih vodnih virov, Varstvo biodiverzitete in vodnih 
ekosistemov, Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sode
lovanje, Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne 
naprave ter Podjetni mladi Posavci.
 Bojana Mavsar 

Razvojni svet o regijskih projektih

Mladi že osmič v svetu energije

Udeleženci�zaključka�natečaja

KRŠKO�-�Fakulteta�za�energetiko�je�15.�in�16.�junija�organizi-
rala�informativne�dneve�za�vpis�na�magistrski�in�doktorski�
študijski�program�Energetika�v�študijskem�letu�2016/2017.�
Na�dobro�obiskanih�informativnih�dnevih�so�udeleženci�pri-
dobili�informacije�o�fakulteti,�obeh�študijskih�programih,�pri-
javno-vpisnem�postopku,�ob�koncu�pa�so�si�ogledali�tudi�labo-
ratorijske�prostore�fakultete.�Bodoči�študenti�podiplomskih�
študijskih�programov�morajo�e-prijavo�za�vpis�oddati�do�18.�
avgusta,�ko�se�zaključi�prvi�prijavni�rok.�� Vir:�FE

RADEČE - V tamkajšnjem Domu kulture je 20. junija v sodelova
nju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala 
predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih inve
sticij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest 
na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016. Jav
ni razpis je predstavila mag. Andreja Jenko z Direktorata za re
gionalni razvoj (MGRT). Višina razpisanih sredstev za leto 2016 
je 560 tisoč evrov, višina nepovratnih sredstev lahko znaša naj
manj 10 tisoč oz. največ 500 tisoč evrov, višina sofinanciranja pa 
je 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podje
tja, 35 % za srednja podjetja ter 25 % za velika podjetja. Rok za 
prijavo je 11. julij 2016.  Vir:�RRA�Posavje

Razpis za sofinanciranje investicij
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TRAKTORIST PRESEKAL POT MOTORISTU - 18. 6. se je okoli 
10.30 na regionalni cesti na Brodu pri Podbočju pripetila pro
metna nesreča, v kateri se je huje poškodoval motorist. Nesre
čo je povzročil 51-letni voznik kmetijskega traktorja s pripe
tim polpriklopnikom, ki je ob zavijanju levo izsilil prednost 
43-letnemu motoristu, ki se je pravilno pripeljal iz naspro
tne smeri. Sevniški policisti pa so 8. 6. pod večer obravnavali 
prometno nesrečo v Spodnjih Vodalah, kjer je 54-letni voznik 
kmetijskega traktorja s pripeto prikolico pri vožnji po klancu 
navzdol izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se pre
vrnil po brežini. Traktorist je pri tem utrpel hude poškodbe. 

VOZNIK ZAČETNIK OB IZPIT - 11. 6. popoldan je na Senovem 
21-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil 
oblast nad vozilom in trčil v vozilo 31-letnega voznika. Mlade
nič, ki so mu na licu mesta prepovedali vožnjo, pa bo po prete
čeni kazni moral opravljati še "popravni izpit", saj je imel v li
tru izdihanega zraka 0,60 mg alkohola (1,25 g/kg). 

80-LETNI VOZNIK ZBIL KOLESARKO - V Brežicah je 10. 6. 
dopoldan 80-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na na
sprotni vozni pas in trčil v 50-letno kolesarko, ki so jo zaradi 
poškodb prepeljali v bolnišnico.

V SEVNICI SERIJA VLOMOV - 10. 6. je v Sevnici neznanec iz
koristil odsotnost lastnikov z doma, vlomil v hišo in ukradel 
300 €. Z delovišča v okolici Sevnice so bile med 13. in 14. 6. 
ukradene plastične odtočne cevi v vrednosti okoli 900 €, 14. 
6. pa je okoli 17. ure neznani storilec na parkirnem prostoru 
sevniškega pokopališča vlomil v osebno vozilo in trem osebam 
odtujil torbice z dokumenti, bančnimi karticami, gotovino in 
telefonom. Ocenjujejo, da so oškodovane za okoli 6.000 €. Ne
pridiprav je bil na delu tudi v okolici Krškega, kjer je 8. 6. vlo
mil v hišo skozi okno in lastnika oškodoval za več kot 2.500 €. 

TEŽKA ROKA, V GLAVI PA NIČ - Krški policisti so 14. 6. prepo
vedali približevanje partnerki in otroku 48-letnemu moškemu, 
ki že dlje časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, 
jo žali, grozi, pretepa in omejuje gibanje, zaradi poškodb, ki jih 
je zadal, pa je morala poiskati zdravniško pomoč. Nasilneža, ki 
mu je bil že pred tem izrečen ukrep približevanja, so ovadili to
žilstvu zaradi surovega ravnanja in zanemarjanja mladoletne 
osebe, saj je nasilje izvajal vpričo otroka. Zbrala:�B.�M.

Ivan Hriberšek, Globoko: Takrat sem bil usluž
benec NEK in sem uniformiran služil pripadnost 
današnji domovini. Zdi se mi, da so bila takrat 
pričakovanja večja od realnosti, ki je sledila. Na 
nek način smo šli z glavo skozi zid. Zaradi tega 
sem razočaran. Vseeno po 25 letih ne živim slab
še kot prej, zase lahko rečem, da si sedaj lahko 

privoščim stvari, ki si jih takrat nisem mogel.

Jernej Volk, Veliko Mraševo: Ko se je Sloveni
ja osamosvajala, sem bil še majhen in se tega ni
sem zavedal. V šoli so nam to razložili, a nisem 
razumel, kaj je samostojnost, državnost. Lepo 
je, da ima tudi država rojstni dan. Mladi pra
znikom ne dajemo velike pozornosti, je pa po
membno, da jih obeležimo z državnimi simboli 

in prireditvami, saj smo končno v svoji državi.

Irena Hictaler Simončič, Koprivnica: Najbolj 
se spominjam, da sem bila pri prijateljih, ko sta 
dve letali preleteli kupolo nuklearne elektrar
ne. Sicer sem se umaknila za nekaj dni na Blan
co, ampak ni bilo kakšne razlike ali perspektive, 
tako da sem se vrnila domov. Danes po 25 letih 
sem malo razočarana, saj so bila pričakovanja 

visoka, njihova realizacija pa žal nizka.

Cvetka Biderman, Sevnica: V dogodke osa
mosvojitvene vojne je bil vpet mož, moja skrb  
sta bila otroka in njuna varnost. Menim, da bi 
se lahko vse skupaj odvijalo drugače, po mir
ni  poti, z dogovorom,  brez rožljanja z orožjem. 
Pričakovanja ob osamosvojitvi so bila velika, a 
uresničenega je na žalost bolj malo. Včasih smo 

imeli tovarne, sedaj jih kmalu ne bomo imeli več.    

V teh dneh praznujemo 25-letnico razglasitve samostoj-
nosti in osamosvojitvene vojne. Seveda smo ob tem jubi-
leju naše sogovornike povprašali, kako so sami doživljali 
te dogodke in kako se jih spominjajo ter v kolikšni meri 
so se izpolnila njihova takratna pričakovanja.

anketa

Spomini na osamosvojitveni čas

Po uvodnih besedah Simone 
Potočar (Eventus produkcija) 
je vodja festivala BMM Anja 
Antončič iz ZPTM Brežice iz

postavila glavni dve novosti - 
osrednje dogajanje festivala se 
seli na novo lokacijo, in sicer 
pri vodovodnem stolpu v Bre
žicah (površina, kjer je včasih 
stala stara trgovska šola), le
tošnji festival pa bo najdaljši 
in prvič razpotegnjen čez dva 
vikenda. Kot je dejala Anton
čičeva, so se v preteklih letih 
šalili na račun tega, da festival 
širi brežiške ulice, saj le-te to
likšno število obiskovalcev že 
težko sprejmejo - in šala je le
tos s spremembo lokacije po
stala resnična. Osrednje doga
janje so premaknili predvsem 
zaradi varnostnih razlogov, pa 
tudi zaradi jasne vizije pro

BMM - daljši in na drugi lokaciji
BREŽICE - Na predvečer dneva državnosti se z Dnevom kruha, vina in salam začenja letošnji festival Breži-
ce, moje mesto. V prenovljenem parku pri Občini Brežice so 15. junija pripravili novinarsko konferenco, na 
kateri so predstavili vse podrobnosti enega večjih festivalov v tem delu Slovenije. 

gramske ekipe, ki želi, da se fe
stival še širi in raste. Nova loka
cija po mnenju organizatorjev 
pomeni bolj sproščeno počutje 
obiskovalcev, manj gneče in vi
zijo razvoja za naprej - selijo se 
namreč pod največjo turistično 
znamenitost Brežic. Sicer pa se 
bo festivalsko dogajanje priha
jajoči vikend odvijalo na graj
skem dvorišču, kjer se bodo 
zvrstili že omenjeni Dan kru
ha, vina in salam, grajska tr
žnica starin in dan Posavskega 
muzeja z odprtjem razstave o 
Toporišiču in otvoritev kina na 
grajskem dvorišču. Festivalsko 
dogajanje sestavljajo še Marš v 
Bresce, akustični koncert pev
ke Ditke, Kuhna na ulci s števil
nimi lokalnimi ponudniki hra
ne, pa tudi s svetovno znanimi 
kuhinjami oz. kuharji (hiša Ra

duha, Janez Bratovž) in zna
nimi slovenskimi DJ-ji, Pole
tni večer z Nušo Derenda in 
legendami, 6. tek s Primožem 
Kozmusom, koncerti Alye ter 
hrvaških zasedb Jinx in Parni 
Valjak, otroška Škratja čarov
nija, za zaključek pa še Shoo
der Jam(a). Podrobnejši spo
red si poglejte na strani 27.

Po besedah župana Ivana Mo-
lana so ponosni, da ima obči
na Brežice enega največjih fe
stivalov v tem delu države, 
ki vsako leto privabi na tiso
če in tisoče obiskovalcev, ki si 
lahko obenem ogledajo tudi 
brežiške znamenitosti. Župan 
je izrazil željo, da bi se v priho
dnje v program festivala vklju
čilo še več lokalnih ponudni
kov. Direktorica ZPTM Brežice 

mag. Mateja Gerjevič je pred
stavila finančno konstrukci
jo festivala. Tudi letos bo fe
stival brezplačen, kar je prava 
redkost v teh časih. Za njego
vo organizacijo bodo nameni
li dobrih 75.000 evrov (brez 
prostovoljnega dela in dela za
poslenih na ZPTM), polovico 
tega zneska prispeva Občina 
Brežice, drugo polovico pa or
ganizator ZPTM Brežice zago
tovi s pomočjo trženja (gostin
stvo ipd.). Kot je na koncu še 
dodala Antončičeva, tudi letos 
v vseh dneh festivala pričaku
jejo med 20 in 25.000 obisko
valcev, od tega jih je ponavadi 
kar 40 % od drugod, zaradi če
sar je v času dogajanja v Breži
cah in okolici težko najti proste 
kapacitete.
 R. Retelj

Anja�Antončič

»Na idejo o organizaciji pod
jetniškega festivala smo pri
šli iz želje po dodatni, zanimi
vi promociji lastnih storitev, ki 
jih ponujamo vsi štirje organi
zatorji BIZIfesta - Studio Vita
ja, Frizerski salon Bruna, Fo
toAsja in Sava Avto. Po nekaj 
uvodnih sestankih smo zače
li razmišljati o tem, da bi nare
dili lokalni gospodarski sejem 
- podoben, kot je Mednarodni 
obrtni sejem v Celju, vendar v 
precej manjšem, lokalnem ob
segu s sodelovanjem vseh sev
niških podjetij. Ideja se je na 
začetku zdela kar preveč op
timistična, prezahtevna, celo 
malo nora, da bi lahko kaj ta
kšnega izpeljali, vendar nam 
je bila tako zelo všeč, da smo 
vztrajali. Za mnenje smo pov
prašali še našega župana, ki je 
v organizacijo dogodka vklju
čil še Občino Sevnica,« je po
jasnil vodja projekta Klemen 
Bec. »Moramo priznati, da si za 
prvič nismo predstavljali tako 

Prvi sevniški podjetniški festival
SEVNICA - 10. junija je na parkirišču v bližini Bowlinga Deluxe potekal prvi sevniški podjetniški festival BI-
ZIfest, ki je bil namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev, pridobivanju informacij ter iskanju pri-
ložnosti za nova sodelovanja. Dogodek je privabil 37 domačih podjetnikov. 

dobrega odziva. Pričakovali 
smo nekje do deset podjetij, a 
odzvalo se jih je skoraj štiride
set,« je nadaljeval sogovornik 
in dodal, da je želja sodelujočih, 
da bi postal podjetniški festival 
tradicionalen. »Dogodek je bil 
odlično izpeljan. To je bila en

kratna priložnost predvsem za 
mala in nova podjetja in vsi ti
sti, ki so se predstavili na BIZI
festu na svoj atraktiven način, 
so si naredili veliko reklamo,« 
je dejala soorganizatorica An-
dreja Jamšek. Podobno mne
nje je izrekel tudi sodelujo

či podjetnik Matjaž Traven: 
»Meni se je zdela zadeva posre
čena. Kdor je prišel, je lahko vi
del, kaj vse lahko kupi v Sevni
ci in mu ni treba v Ljubljano.« 

Zadovoljni so bili tudi obisko
valke in obiskovalci, ki so v 
vročem popoldnevu poleg po
nudbe domačih podjetnic in 
podjetnikov lahko spremljali 
še pester in živahen program 
na odru ter ob njem. Mnogi so 
bili navdušeni nad modno re
vijo, nad pričeskami za sveča
ne priložnosti, nad oblačili za 
prosti čas in za najlepši dogo
dek v življenju, nekateri so se 
preizkusili v vadbi »zumbe«, 
se dogovorili za izlet ali poto
vanje z avtobusom, kupili tor
bico, občudovali izdelavo mo
zaika iz odpadnih ploščic itd. 
Za dodatno dobro razpoloženje 
sta igrala ansambla Plus in Po
tep, zbrane pa je pozdravil tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
 Smilja Radi

Prvi�sevniški�podjetniški�festival�je�bil�dobro�izpeljan�in�želja�
je,�da�bi�postal�tradicionalen.
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Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Picasso (Seduction BlueHDi 100 S&S BVM); maloprodajna cena z DDV je 18.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 149 EUR pri 47,7% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 24 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22.04.2016 znaša 7,0% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 5,8%; financirana vrednost 9.932 EUR; skupni znesek za plačilo 21.223 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno ter kasko zavarovanje 
za 1 EUR za prvo leto; Citroën Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30.6. 2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih 
Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,8−6,0 l/100 km, emisije CO2: 100−140 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško, 07 490 21 17, www.avtoline.si

www.citroen.si

CITROËN C4
PICASSO 
Seduction BlueHDi 100 S&S BVM

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

za 149 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

CITROËN C3
PICASSO 
Seduction Pure Tech 110 BVM

• KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO RD4
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI

za 109 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

CITROËN GRAND
C4 PICASSO 
Seduction Blue HDi 120 S&S BVM6

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

za 159 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

TROJNA ZMAGA UDOBJA.

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško, 07 490 21 17, www.avtoline.si
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BIZELJSKO - Kot so lahko brežiški svetniki prebrali med gra-
divom 12. seje, je predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kel-
her 13. maja podal odstopno izjavo, 12 dni kasneje pa so od-
stopili tudi vsi svetniki KS. Povod za to je vodovodni sistem 
Bizeljsko, ki ga je do sedaj upravljala KS Bizeljsko.

Občina Brežice je prepričana, da je to javni vodovod, saj iz razpo
ložljive dokumentacije izhaja, da jo je za občino izvajal takratni 
izvajalec GJS, KOP Brežice, da je bil pretežno financiran iz javnih 
sredstev, manjši del in fizično delo pa so prispevali krajani sami. 
Leta 2012 sprejeti plan prevzema vaških vodovodov določa, da 
po letu 2015 občina prevzame še vse neprevzete vodovodne sis
teme, ki so v upravljanju vaških vodovodnih odborov ali KS. Zato 
je občina po izteku tega obdobja pozvala KS Bizeljsko, da vodo
vod preda nazaj v upravljanje Občini Brežice, ki bi potem upra
vljanje v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo podelila Komunali 
Brežice kot izvajalcu GJS oskrbe s pitno vodo. KS Bizeljsko poziva 
občine ni upoštevala, ampak so se začele s strani določenih po
sameznikov pojavljati ideje o ustanovitvi zadruge, ki bi prevze
la upravljanje vodovoda Bizeljsko, ter pritiski na bizeljske kra
jevne svetnike, naj sprejmejo sklep o predaji vodovoda zadrugi.
Župan Ivan Molan je 17. maja sklical sestanek vseh krajanov, 
ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Bizeljsko, z namenom 
predstavitve veljavne zakonodaje in nepravilnosti, ki so se odvi
jale pri dosedanjem upravljanju vodovoda. Kljub temu so se na
daljevale aktivnosti za ustanovitev zadruge in pritiski na svet KS. 
Kot je še zapisala direktorica občinske uprave Irena Rudman, 
je v ta namen ustanovljena zadruga skupnost fizičnih oseb, pri 
čemer gre na nek način za privatizacijo javnega vodovoda, kar 
ni v skladu z zakonodajo. Na občini domnevajo, da nihče ni že
lel prevzeti odgovornosti za nezakonite odločitve, zato so vsi od
stopili, s predsednikom Francem Kelherjem na čelu in tudi ad
ministratorko v KS Bizeljsko Silvo Šekoranja, ki sprva občini 
ni želela predati vse dokumentacije o poslovanju KS, vključno z 
vodovodom. Na stavbi KS Bizeljsko, ki je last občine, se je zgodil 
tudi poskus zamenjave ključavnice na vhodnih vratih, s čimer 
bi uslužbencem občine onemogočili vstop, 1. junija pa je bilo na 
sedežu KS Bizeljsko tudi vlomljeno, razmetana vsa dokumenta
cija in odtujen računalnik, o čemer so obvestili tudi policijo, ki 
zadevo še preiskuje.
Občina je prejela zahtevo za sklic zbora krajanov Bizeljskega v 
zvezi s prenosom upravljanja vodovoda na vodovodno zadrugo 
Bizeljsko z.o.o., kar pa je po njenih trditvah nezakonito in je mne
nja, da zbor krajanov sploh ni pristojen za določitev izvajalca jav
ne službe ali odtujitev javnega premoženja. Rok za sklic zbora je 
sicer 30 dni, zahtevo pa še preučujejo in čakajo na pojasnila pri
stojnih ministrstev, je v poročilu še navedla Rudmanova. Nado
mestne volitve sveta KS Bizeljsko so razpisane za 11. septembra, 
vsi, ki so odstopili, pa so se zavili v molk. R. Retelj

Odstopil svet KS Bizeljsko

DOBOVA - 11. junija so v Termah Pa
radiso Dobova praznovali šesti rojstni 
dan. Toliko je namreč minilo, odkar so 
odprli hotel, leto kasneje pa še prvi ba
zen. Kot nam je za naš časopis zaupal 
direktor Marjan Cvetkovič, beležijo 
odlične rezultate. Lani so imeli nekaj 
manj kot 9000 nočitev, letos pa kaže, 
da se bo ta številka povečala še za 10 
%. Dejal je, da je migrantska kriza pro
ti koncu lanskega leta situacijo sicer 
malo pokvarila, vendar se je čez dva, 
tri mesece stanje stabiliziralo. Ljudje 

k njim prihajajo od vsepovsod, do sedaj so imeli goste iz 82 raz
ličnih držav. 60 % je domačih gostov, od tujih pa največ Nemcev, 
Avstrijcev in Hrvatov. »Pred šestimi leti si sploh nismo predsta
vljali, da lahko Dobovo postavimo na zemljevid turistične ponud
be,« pravi Cvetkovič in dodaja, da je najpomembnejše, da se go
stje vračajo, ena družina se je tako že 15-krat vrnila v Dobovo.

Terme Paradiso, ki obsegajo obširen velnes, lani odprto oazo 
savn, 1800 kvadratnih metrov vodnih površin in dokaj velik fi
tnes center, so aprila letos postale naj velnes v kategoriji manjših 
zdravilišč, lani pa so bile izbrane za naj kopališče med manjšimi 
termalnimi kopališči v Sloveniji. S 1. septembrom se namera
vajo širiti, in sicer bo nastal še en hotel z dodatnimi 18 sobami, 
tako da bodo imeli že 39 sob oz. 110 ležišč. V spodnjem delu bo 
restavracija za 120 ljudi, velika kuhinja, igralnica za otroke, bi
ljardnica in ordinacija za zdravnike. Predvideni rok za dokonča
nje investicije je poletje 2017. Cvetkovič je še napovedal, da na
meravajo poleg 30 redno zaposlenih in nekaj študentov, kolikor 
jih imajo sedaj, s širitvijo term zaposliti še pet ljudi. Za 6. rojstni 
dan so sicer pripravili zastonj pogostitev z golažem za vse goste, 
v bazenu pa so nastopile sinhrone plavalke iz Krškega.  R. R.

Terme Paradiso bodo širili

Marjan�Cvetkovič

»Že pred šestimi desetletji je 
(mesto, op. p.) prestopilo na 
levi savski breg in se na de
snem že nekaj časa širi proti 
svojemu jugu. Strnjeno, pozi
dano v treh delih, se je ozemlje 
naše krajevne skupnosti obču
tno povečalo in šteje vse več 
prebivalcev,« je dejala mag. 
Nataša Šerbec. V KS mesta 
Krško sodijo naselja Bučer
ca, Kremen, del naselij Cesta 
in Gunte, Krško, Sremič, Tr
ška Gora, Gorenje, Spodnje in 
Srednje Pijavško ter Vrbina, v 
njih pa je v začetku leta (vir: 
Statistični podatki RS) živelo 
7.906 občanov. Kot je še po
udarila, Krško resda ni izvze
to iz sedanjih družbenoeko
nomskih razmer, vendar pa 
je bilo v obdobju od lanskega 
praznika deležno marsikatere 
spremembe, zaradi česar lah
ko z optimizmom zremo v pri
hodnost: »Vendar ne pozabi
mo, da bo ta odvisna tudi od 
naših skupnih prizadevanj in 
dela, da smo lahko bolj bogati 
z vsem, kar sami ustvarimo, in 
naj ne bo nikogar, ki bi si na tej 
poti lastil le pravice in pozabil 
na dolžnosti.« Predsednica se 
je ob tej priložnosti v svojem 
govoru navezala na več mejni
kov slovenske in krajevne zgo
dovine: 75-letnico ustanovitve 
OF, zajetje prve krške borbene 
skupine devetih fantov in ene
ga dekleta, ustreljenih 30. 7. 
1941 v gozdu Dobrava, spo
minu katerih je posvečen kra
jevni praznik, vrnitvi med voj
no izgnanega prebivalstva - iz 
tedanjih občin Krško, Leskovec 
in Raka jih je bilo v tujino jese
ni 1941 izgnanih prek 9.000 -, 
sprejeto Majniško deklaraci
jo leta 1984, izveden plebiscit 
leta 1990, 25. 6. 1991 sprejet 

Z optimizmom zrejo v prihodnost
KRŠKO - S koračnico »Hej, Krčani!« se je 17. junija v mestnem parku začela osrednja prireditev v počastitev 
praznika Krajevne skupnosti mesta Krško, katere območje, kot je dejala predsednica sveta KS mag. Nataša 
Šerbec, se je do danes razvilo v upoštevanja vredno upravno, industrijsko, gospodarsko in kulturno središče.

Ustavni zakon o samostojnosti 
in neodvisnosti, ki predstavlja 
»rojstni dan države«, ki ga med 
27. 6. in 7. 7. 1991 ni uspel iz
ničiti niti vojaški poseg jugo
slovanske vojske.    

Ob bogatem spremljevalnem 
programu, ki ga je povezoval 
Ivan Mirt, izvajali pa Big band 
Krško ter vokalisti Borut An-
tončič, Anja Žabkar, Aljaž 
Farasin in Nina Berger, sta 
Šerbčeva in predsednik Komi
sije za priznanja Slavko Šri-
bar podelila letošnja krajevna 
priznanja. Priznanje z denar
no nagrado je prejelo Rekrea
cijsko športno društvo Šajspoh 
(društvo šteje okoli 50 članov, 
žal pa se prireditve ni udeležil 
nihče izmed njih, da bi nagra
do prevzel), priznanje KS me
sta Krško prof. slovenistike in 
moderatorka prireditev Vid-
ka Kuselj, ekipa preventiv
ne zobozdravstvene vzgoje iz 
Zdravstvenega doma Krško ter 
Oštarija Margareta, ki pod vo
denjem nosilca gostinske de
javnosti Roberta Blazinška 
že 15 let s prepoznavno ku
linariko domuje v nekdanji 

Kužnikovi gostilni na Vidmu. 
Najvišja krajevna priznanja - 
priznanje s plaketo KS mesta 
Krško - so prejeli: Kostak, ko
munalno in gradbeno podjetje, 
v njegovem imenu je priznanje 
prevzel predsednik uprave Mi-
ljenko Muha, ki v sklopu javne 
gospodarske službe skrbi za 
oskrbo s pitno vodo in odvoz 
odpadkov, uspešno izvaja inve
sticije tako na območju občine 
Krško kot po drugih občinah, 
v podjetju pa so bili tudi izva
jalec več gradbenih in obnovi
tvenih del in posegov v mestu 
Krško, ki so spremenili mestno 
podobo in izboljšali življenje v 

njem; Optika Rimc, ki jo je kot 
družinsko obrt leta 1972 usta
novil Ivan Rimc, od leta 1992 
pa je očesno optiko prevzel sin, 
inženir optometrije Herbert 
Robert Rimc, ki je osnovno 
dejavnost ob prodaji nadgra
dil še s servisiranjem ter mon
tažo optične, oftalmološke in 
medicinske opreme; in Nuj
na medicinska pomoč krškega 
zdravstvenega doma, podpr
ta z visoko tehnično opremlje
nostjo in strokovnostjo 19 vi
soko usposobljenih reševalcev 
in zdravnikov urgentne medi
cine, ki na letni ravni nudijo 
pomoč okoli 15.000 osebam, 
opravljajo nujne hišne obiske 
in izvedejo okoli 600 posredo
vanj na terenu.

Uradnemu delu slovesnosti 
je sledilo druženje in pogosti
tev krajanov ob dobrotah čla
nic Aktiva kmečkih žena Sre
mič in Društva vinogradnikov 
Sremič, temu pa je v večernih 
urah sledil še koncert glasbe
ne zasedbe Kingston, kot pred
skupina pa so nastopili har
monikarji in družina Tonija 
Sotoška s solisti.

 Bojana Mavsar

Letošnji�nagrajenci�KS�mesta�Krško

Minuli konec tedna so krajevni praznik v spomin na vrnitev iz
gnancev po drugi svetovni vojni obeležili tudi v najmanjši kra
jevni skupnosti v občini Krško - na Senušah. V prihajajočem 
koncu tedna bodo krajevna praznovanja pripravili še v nekate
rih krajevnih skupnostih občine Krško: že jutri, 24. junija, zve
čer na Velikem Trnu, v soboto, 25. junija, bodo s celodnevnim 
dogajanjem na športnih igriščih na Gorici praznovali krajani in 
krajanke KS Veliki Podlog, na Mrtvicah pa krajani in krajanke 
KS Krško polje, popoldne in zvečer bo praznično tudi v Podbo
čju. O prireditvah bomo poročali v naslednji številki časopisa. 
 P. P.

Praznično po KS v krški občini
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25. junija slavimo dan državnosti, ki 
obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko 
sta bili sprejeti Deklaracija o neodvi-
snosti Slovenije in Temeljna ustavna li-
stina o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije. Slovenija je s sprejemom teh 
listin postala formalno pravno samo-
stojna, saj je na ozemlju Republike Slo-
venije prenehala veljati ustava SFRJ, 

slovenskim delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in  v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je prenehal man-
dat, sprejeta pa so bila tudi ostala politična in pravna izho-
dišča za dejansko vzpostavitev oblasti na teritoriju Slovenije.

V zadnjih dneh smo priča anketam o zadovoljstvu z državo po 
petindvajsetih letih njenega obstoja, priča smo (in bomo še 
nekaj dni) tudi političnim, novinarskim in drugim komentar-
jem o tem, kaj vse je Slovenija dosegla ter o tem, kaj vse je za-
mudila in izgubila. Odmevi ob dnevu državnosti bodo v poli-
tičnem in medijskem prostoru verjetno precej podobni tistim 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ponovno bo mogoče sli-
šati komentarje o tem, kako so se nam podrle sanje o drugi 
Švici in celo takšne, kako je bilo včasih, torej do osamosvoji-
tve, lepše, kot je danes. 

Pravijo, da nas različnost mnenj bogati. Vendar pa so komen-
tarji, ki jih v medijih ali ob slavnostnih govorih sporočajo po-
litiki, novinarji ali drugi javno izpostavljeni govorci in ko-
mentatorji, namenjeni širokemu krogu poslušalcev, zato sem 
vedno znova presenečen, kako različno interpretirajo ista dej-
stva, ki so povezana s skupno 25-letno zgodovino Slovenije. 
Včasih se vprašam, ali živimo v eni državi ali v dveh, morda 
treh - ker so interpretacije naše kratke zgodovine tako zelo 
različne. Nekateri nam razočarano sporočajo, da smer, ki smo 
jo prehodili, ni bila prava, drugi, da je bila smer prava, vendar 
bi morali ubrati drugo pot, tretji nam sporočajo, da pot ni bila 
prava, ker so nas vse od osamosvojitve vodili ljudje, ki so bili 
proti osamosvojitvi. Na žalost je najmanj tistih, ki se zaveda-
jo, da se zgodovina piše s pogledom v prihodnost.

Za nemalokrat pesimistično vzdušje v državi ne gre iskati 
vzrokov samo pri sporočilih politikov in drugih komentator-
jev dogajanja v državi, temveč tudi pri novinarstvu kot po-
membnemu stebru družbe. Novinarstvo se je v petindvajsetih 
letih dodobra prilagodilo novi družbeni ureditvi: če so nekoč 
prve strani medijev zasedali slavospevi oblasti in partiji,  je 
v kapitalizmu zgodba ravno obratna. Znani ameriški časo-
pisni urednik Arthur Brisbane je na začetku 20. stoletja svo-
jo novinarsko filozofijo slikovito opisal z besedami: “Če bral-
ca časopisa ne zadeneš med oči s prvim stavkom časopisnega 
članka, je bolje, da drugega stavka sploh ne napišeš.” Takšna 
novinarska filozofija se je uveljavila tudi pri nas in brez dvo-
ma vpliva na naše dojemanje družbenih problemov, izzivov in 
tudi na dojemanje države. 

Ne glede na vse zgoraj omenjene dejavnike smo na Slovenijo 
po 25 letih lahko ponosni. Ne samo zato, ker je Slovenija pol-
nopravna članica številnih mednarodnih organizacij, ker se 
na raznih lestvicah, ki merijo gospodarsko rast, BDP ali so-
cialno varnost, pogosto uvršča v zgornjo polovico evropskih 
držav. Do takšnega zaključka pridem vedno znova, ko pridem 
iz tujine, tako iz bolj razvitih kot manj razvitih držav. V svetu 
je kar nekaj številčnejših narodov, kot smo Slovenci, pa nima-
jo svoje države. V svetu je kar nekaj gospodarsko bolj razvi-
tih držav, kot je Slovenija, pa se zaradi gospodarskega razvo-
ja soočajo z onesnaženim okoljem in pomanjkanjem naravne 
pitne vode. V svetu je kar nekaj vojaško močnejših držav, pa 
njihovi državljani vedno znova umirajo ali v vojnah na tujih 
tleh ali na domačih ulicah. In ne nazadnje, v svetu je kar ne-
kaj držav, ki imajo bolj učinkovito policijo in bolj učinkovita 
sodišča, kot so pri nas, pa je v teh državah še vedno bistve-
no več kriminala na prebivalca kot pri nas. Slovenija torej ni 
razočarala, razočarali tudi niso njeni državljani in športniki, 
ki nas s svojimi rezultati vedno znova navdajajo s ponosom. 
Razočarali so zagotovo nekateri direktorji, bankirji, tudi ne-
kateri politiki in drugi, ki v 25 letih niso prehodili enake poti 
kot ostali državljani, temveč so ubirali razne stranpoti in bli-
žnjice. Ampak ti niso vredni, da bi jim ob takšnem jubileju 
namenjal posebno pozornost. Razočarali so tudi tisti, ki nas 
petindvajset let razdvajajo. To so tisti, ki skupne zgodovine 
ne uporabljajo kot izkušnjo, temveč kot orodje za delitve. To 
so tisti, ki ne proslavljajo državnih praznikov na uradnih pro-
slavah tako kot vsi drugi, ampak proslavljajo zgolj na neka-
kšnih svojih, para-strankarskih proslavah. Zato bo tudi tokrat 
proslav verjetno nekoliko več. Ne glede na to, iskrene čestit-
ke ob dnevu državnosti.

Petindvajset let 
državnosti

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Predsednik sveta KS Dobova 
Mihael Boranič je izpostavil, 
da KS daje poudarek na ure
jenost kraja, skrbi za ureditev 
cest in poljskih poti, mostov 
ipd. Poleg tega je tik pred kon
cem ureditev prostora za raz
tros pepela na dobovskem po
kopališču. Dejal je, da se v vseh 
devetih vaseh največje KS v ob
čini Brežice s 3000 prebivalci 
odvijajo dela, čeprav je sred
stev bistveno manj kot pred 
leti. Zadovoljen je, da so uspeli 
dokončati dolgoletno rak rano 
- pločnik skozi Dobovo, kamor 
prihaja vedno več turistov in 
drugih obiskovalcev. V Dobo
vi in Mihalovcu se zaključuje 
ureditev fekalne kanalizacije, 
pred začetkom le-te so v Lo
čah in Gabrju, Sela in Rigonce 
pa sta še edini, ki tega nima
ta urejenega. Še vedno po KS 
poteka tudi urejanje odvodnja
vanja, pri čemer imajo še na
prej določene težave z neka
terimi lastniki parcel. Bliža se 
začetek obnove ceste in križi
šča pri križu v Selah, pričeli pa 
bodo tudi z nakupom zemljišč 
za gradnjo pločnika skozi Mali 
Obrež. Želijo si tudi pridobi
ti sredstva za izgradnjo ploč
nika skozi Mostec in Rigonce. 
Seveda ni mogel mimo lan
ske migrantske krize, ki je naj
bolj prizadela ravno KS Dobo

Državi poslali jasno sporočilo
SELA PRI DOBOVI - Krajevna skupnost Dobova 7. junija obeležuje krajevni praznik v spomin na srečno vr-
nitev izgnancev v domače kraje. Tudi letos so na svečani seji sveta KS Dobova, ki je potekala v gasilskem 
domu v Selah pri Dobovi, podelili priznanja KS in Turističnega društva Dobova. 

va. Poudaril je, da so se zaradi 
nepripravljenosti države po
javile težave, vendar sta potr
pežljivost in iznajdljivost va
ščanov Rigonc, Dobove, Loč in 
Mihalovca pripomogli k temu, 
da so jim dobro kljubovali. »Tri 
mesece je že od tega, kar se je 
ustavil begunski val, mi pa še 
vedno čakamo oglednike po
škodovanih cest. Dnevno se 
je po manjših cestah vozilo 
kar 70 desettonskih avtobu
sov.  Od države tudi pričaku
jemo, da se bo izjasnila glede 
sprejemnega centra. Ni ravno 
v čast državi, da stoji sedaj pra
zen, plačuje se na tisoče evrov 
za najem šotorov, pa tudi kazi 
sliko vstopa v našo državo. Dr
žava je tudi obljubila pomoč 

našim ljudem, na življenje ka
terih je kriza vplivala, da jim 
omogoči boljše življenje, ven
dar od tega ni nič. Država bi 
se morala vsega tega zavedati, 
izpolniti svoje obljube in nam 
uničene stvari v času krize po
ravnati,« je Boranič poslal ja
sno sporočilo državnim orga
nom. 

Letošnji prejemniki priznanj 
KS Dobova so: Rudolf Deržič 
z Velikega Obreža, ki že 21. leto 
uspešno vodi družinsko podje
tje Vrata Deržič; Martin Čer-
nelič z Rigonc za dolgoletno 
vestno delo v vrstah PGD in 
vaški skupnosti Rigonce; Zvo-
ne Pavlin z Rigonc za opravlje
ne aktivnosti v Lovski družini 

Dobova in društveno delova
nje; Anton Ferenčak iz Do
bove, član skupine Mariachi 
La Paloma, za doprinos pri ra
zvoju ljubiteljske kulture v KS 
Dobova ter Misijonska druž
ba lazaristov Župnije Dobo
va (priznanje prevzel župnik 
Matej Užmah) za številna do
bra dela, ki se odražajo na cer
kvenem področju ter krepitvi 
odnosov in povezanosti s KS. 
Branka Stergar je kot pred
sednica TD Dobova prizna
nje za najlepše urejeno večjo 
vas v KS podelila vasi Gabrje, 
v imenu katere ga je prevze
la krajevna svetnica Olga Pe-
terkoč, priznanje za najlepše 
urejeno manjšo vas pa je šlo v 
roke Marjetki Iljaš z Rigonc, 
ki so z največjo razliko do se
daj zmagale tudi v absolutni 
konkurenci. Navzoče je poz
dravil tudi župan Ivan Molan, 
ki je med drugim povedal, da 
se na občini trudijo, da zado
stijo vsem potrebam in željam 
dobovskih krajanov, čeprav je 
treba vzeti v obzir dejstvo, da 
je v občini 20 krajevnih sku
pnosti. Uvod v svečano sejo je 
pripadel učencem OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova, ki so s pe
tjem, igranjem na inštrumen
te in recitalom dogodku doda
li kulturno noto.
 Rok Retelj

Letošnji�nagrajenci�KS�in�TD�Dobova�(manjka�Anton�Feren-
čak)�z�Boraničem�in�Stergarjevo

ŠUTNA - Krška in brežiška ob
čina sta v sodelovanju obno
vili 1200-metrski odsek ceste 
Šutna - Trebelnik, mejno cesto 
med občinama oziroma krajev
nima skupnostima Podbočje in 

Cerklje ob Krki. V okviru že več 
let težko pričakovane obnove, 
ki se je pričela januarja letos, so 
na odseku od Jarka do odcepa 
za Brezovico asfaltirali vozišče, 
uredili dovoze, zgradili opor
ni zid in uredili odvodnjava
nje. Delež Občine Krško je zna
šal 83.000 evrov, delež Občine 
Brežice pa 79.000 evrov. Cesto 
so v okviru praznika KS Pod
bočje slovesno predali name
nu podžupanja občine Krško 
Ana Somrak, podžupan obči
ne Brežice Jure Pezdirc, pod
predsednica sveta KS Cerklje 
ob Krki Mojca Retelj, predse
dnik sveta KS Podbočje Janez 
Barbič ter najstarejša krajan
ka Terezija Lozar.  P. P.

Obnovili mejno 
cesto

Pri otvoritvi ceste je sodelo-
vala tudi najstarejša krajan-
ka�»Jarka«�Terezija�Lozar.

Poletna osvežitev 
v Termah Šmarješke Toplice 

NOVO na zunanjem kopališču: vodni tobogan in 
pestra ponudba jedi, osvežilnih pijač, sladoledov in sladic.  

Obiščite tudi Pustolovski park na Otočcu.
Uživajte poletje!

T: 08/ 20 50 310 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si
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Venus LegacyTM je revolucionarna inovacija medicinske kozme-
tologije, ki v obliki napredne 4DTM tehnologije združuje delovan-
je 4 različnih tehnologij.
• Multipolarna radiofrekvenca (RF) poveča sintezo kolagena, 

učvrsti obstoječa kolagenska vlakna, spodbudi limfno 
drenažo, učinkuje lipolitično.

• Pulzirajoča elektromagnetna polja stimulirajo nastajanje 
kolagena, intenzivirajo proliferacijo (delitev) fibroblastov, 
spodbujajo neovaskularizacijo.

• Vari-PulseTM (VP) pospeši cirkulacijo, spodbudi limfno 
drenažo.

• Real-Time Thermal Feedback tehnologija terapevtu 
omogoča zagotavljanje ustrezne temperature tkiva, 
optimalne za doseganje najboljših možnih rezultatov.

IDEALNA REŠITEV ZA OBRAZ & TELO
• zmanjša obseg telesa
• bistveno omili pojavnost celulita in strij
• kožo opazno učvrsti
• vidno zgladi izražene gube
• zagotavlja intenzivni lifting učinek ter
• deluje proti podočnjakom

BREZ STRANSKIH UČINKOV
Izvajanje terapije Venus LegacyTM je povsem neboleče, ne zah-
teva kasnejšega okrevanja ter ne povzroča neželenih stranskih 
učinkov. Med nežnim drsenjem izbranega aplikatorja po obrav-
navanem predelu telesa boste občutili zgolj prijetno toploto.

www.aristotel.si

Pokličite za paketne ponudbe 
in akcije: 07 49 03 000.

Napredna 4D TEHNOLOGIJA za superiorni 
ANTI-AGEING in PREOBLIKOVANJE TELESA
Samozavestne in zadovoljne v poletje ...

PREJPREJ POTEM POTEM

KRŠKO - 10. junija sta v MC Krško direktor Mitja Valentinc in 
podžupanja krške občine Ana Somrak s prerezom traku na
menu predala sobo, ki so jo poimenovali »Free dom«. Gre za 
prostor, namenjen druženju, ki je kot domača dnevna soba. 
V sklopu transnacionalne mladinske pobude »Youth support 
youth«, ki se izvaja pod okriljem programa Erasmus+ Mladi v 
akciji ter s podporo Občine Krško in Urada RS za mladino, so 
mladi analizirali potrebe v družbi in prišli na idejo, da v Kr
škem manjka prostor za druženje, ki bi bil prijeten kot doma
ča dnevna soba. Tako so s pomočjo učencev OŠ Jurija Dalma
tina Krško (zmagovalci natečaja), OŠ Leskovec pri Krškem in 
OŠ Raka, ki so preko natečaja podali izrisan predlog, kako naj 
bi soba izgledala, računalniško učilnico, ki je niso več potrebo
vali, spremenili v dnevno sobo. Po besedah direktorja Valen
tinca bo soba brez nadzora starejših in bo delovala po nače
lu zaupanja »sobo pustiš v takšnem stanju, kot jo prevzameš«. 
Senta Jeler, ena od članov mlade ekipe, ki je zaslužna za ure
ditev »Free doma«, se je med drugim zahvalila tudi mentorici 
Petri Škarja, podžupanja Somrakova pa je zadovoljna, da ima 
Krško prostor, kjer se bodo lahko zbirali ne samo mladi, am
pak tudi ostali občani. Ob otvoritvi sobe je na kitaro zaigrala 
učenka glasbene šole Popsi Sara Praznik. V sobi je bilo že ta
koj živahno, saj so dijaki Srednje frizerske šole Sevnica ureja
li pričeske in ličili. Ekipo »Free dom« sestavljajo mladi, ki so 
trenutno ali že dlje časa brez zaposlitve, priseljenci in drugi 
mladi udeleženci.
� R.�Retelj,�foto:�P.�Novšak

Krško dobilo dnevno sobo

Dijaki�Srednje�frizerske�šole�Sevnica�med�urejanjem�pričesk�
in�ličenjem

Nekdanji kraj Rajhenburg je 
bil v Brestanico preimenovan 
leta 1952, krajevna skupnost 
pa je bila za prvotno 11 nase
lij ustanovljena leta 1966. Kra
jevni praznik obeležuje od leta 
1971, ko je bila 4. julija na gra
du slavnostno odprta razšir
jena razstava o slovenskih iz
gnancih, 7. junij, ki sta ga za 
svoj praznik istočasno prevzeli 
KS Brestanica in Občina Krško, 
pa s posebno listino razglašen 
za spominski dan slovenskih 
izgnancev. V 45-letni zgodo
vini praznovanja krajevnega 
praznika so osrednjo prire
ditev že 31. leto zapored pre
predli s pesmijo, zborovskimi 
in solističnimi nastopi doma
čih sestavov. V velikem številu 
zbrane obiskovalce prireditve 
'Brestanica poje' in povablje
ne goste so pesmimi navdu
šili otroški zbor Balončki iz 
brestaniškega vrtca pod vod
stvom Tatjane Kukovičič, 
otroški zbor Ptičice domače 
šole z zborovodkinjo Stanko 
Macur, Rajhenburški oktet in 
Moški pevski zbor Svoboda, ki 
ju vodi Janko Avsenak, bari
tonist Jernej Železnik in cer
kveni mešani zbor, ki ga vodi 
Monika Habinc Rostohar. Ob 
tej priložnosti so prisotne na
govorili tudi predsednik sve
ta KS Vlado Bezjak, slavno
stni govornik, častni krajan 
Brestanice Primož Kozmus, 
in podžupanja Ana Somrak. 
Bezjak je v svojem govoru iz
postavil predvsem dve prido
bitvi v obdobju od minulega 
do letošnjega praznika, in si
cer investicijo Občine Krško v 
preplastitev kilometer dolgega 
odseka ceste v Anžah in sana

Praznična pesem v Brestanici
BRESTANICA - Brestaničanke in Brestaničani so 9. junija na gradu Rajhenburg z osrednjo prireditvijo in po-
delitvijo priznanj obeležili krajevni praznik. In s pesmijo, posvečeno spominu na leta izgnanstva, vrnitev pre-
bivalstva po 2. sv. vojne na opustele domove, pesmijo, posvečeno tudi sedanjim in prihodnjim rodovom.

cijo ceste na odseku Armeško
-Lokve, medtem ko je Krajevna 
skupnost investirala v ureditev 
dveh odsekov v Dolenjem Le
skovcu. Kot je dejala podžupa
nja Somrakova, bo Brestanica 
po nekoliko skromnejšem in
vesticijskem ciklusu večjih po
segov deležna še v tem letu, saj 
se bo pričela izgradnja kroži
šča na Dorcu, čemur bo sledila 
še izgradnja nove cestne pove
zave z mostom preko Dovške
ga potoka do bazena, v nasle
dnji fazi pa še izgradnja cestne 
povezave na obstoječo cesto za 
Jetrno selo. Ob tem je še v tem 
letu načrtovana tudi izgradnja 
prek 20 parkirišč in javne raz
svetljave pri gradu. Kozmus se 
je navezal na častitljivo dol
go in bogato zgodovino kraja, 
od srednjega veka, protestan
tizma in obdobja plodovitega 
ustvarjanja in gospodarjenja 
trapistov, do temačne prete
klosti vojnih let in povojnih 

zaporov na gradu, pa tudi na 
pomen obnove gradu: »V čas 
pred tremi desetletji je ujet 
tudi čas moje mladosti, spo
mini na šolo, na čas, v katerem 
mi je bilo dano odkriti moj ta
lent in ga razviti do vrhunskih 
dosežkov, na katere sem po
nosen. Vesel sem, da so moja 
odličja dobila prostor v tem le
pem gradu. Počaščen sem, da 
ste mi v Brestanici podelili na
slov častnega krajana in upam, 
da bom sedaj, ko sem zopet po
stal Brestaničan, s svojim delo
vanjem upravičil naslov in po 

svojih močeh prispeval k pol
nejšemu življenju v kraju.«

V nadaljevanju slovesnosti je 
predsednik Bezjak podelil le
tošnja priznanja. Pisni prizna
nji sta prejela Karmen Kerle 
za delo na kulturnem podro
čju in Nik Škrlec za osvoji
tev naslova državnega prvaka 
v poznavanju Pi-števil (v nje
govem imenu je priznanje pre
vzela Jožica Škrlec), bronasti 
plaketi sta prejela Boštjan Co-
larič za fotografsko in oblikov
no delo pri izdaji raznega pro
mocijskega gradiva, filma in 
fotomonografije o Brestanici 
ter Jože Vajdič, ki je ob svoji 
dejavnosti veliko časa, materi
ala in skrbi namenja popravilu 
in vzdrževanju elektroinstala
cij, ozvočenja in razsvetljave v 
društvenih prostorih in objek
tih. Jubilejne plakete sta ob 
70-letnici prejeli Ribiška dru
žina Brestanica-Krško in Lov-
ska družina Brestanica ter Jan-
ko Avsenak za 40 let vodenja 
moškega brestaniškega zbora. 
Program in podelitev sta po
vezovali Margareta Marjetič 
in Kaja Butkovič, uradni slo
vesnosti pa je sledila še pogo
stitev z druženjem krajank in 
krajanov. 
 Bojana Mavsar

Brestaniški�nagrajenci�(spredaj�z�desne):�Franc�Slemenšek�(v�
imenu�LD�Brestanica),�Jožica�Škrlec�(v�imenu�Nika�Škrleca),�
Jože�Vajdič,�Vlado�Bezjak;�(zadaj�z�desne):�Janko�Avsenak,�Edi�
Zidarič�(v�imenu�RD�Brestanica-Krško),�Ana�Somrak,�Primož�
Kozmus�in�Boštjan�Colarič

Izvajanje gradbenih del 
v Termoelektrarni Brestanica 

V Termoelektrarni Brestanica (TEB) bomo v okviru projekta »Za-
menjava plinskih blokov PB 1-3 (izgradnja plinskega bloka 50 
MW)« v začetku julija 2016 pričeli z izvedbo obsežnih in zah-
tevnih zemeljskih del za gradnjo stavbe glavnega pogonske-
ga objekta. 

Zemeljska dela se bodo izvajala na prostoru bivšega prostozrač-
nega stikališča znotraj objekta TEB. 

Dela se bodo izvajala vsak dan, od ponedeljka do sobote od 7. 
do 17. ure, po potrebi tudi izven predvidenega delovnega časa 
ter ob nedeljah in praznikih. V času izvajanja zemeljskih del bo 
prihajalo do povečanega prometa tovornih vozil skozi Bresta-
nico in posledično tudi do povečanega hrupa. Vse krajane in 
druge udeležence v prometu prosimo za razumevanje. Hkrati 
se vljudno opravičujemo za vse morebitne motnje, ki bodo na-
stale v času izvajanja gradbenih del na projektu. 

Ob tem vas želimo seznaniti, da je bila na seji Sveta KS Bresta-
nica v letu 2011 imenovana Komisija za spremljanje aktivno-
sti na projektu, s katero bo vodstvo TEB usklajevalo eventual-
na odprta vprašanja.  

BREŽICE - Glavna sestra Zdra
vstvenega doma Brežice Milena 
Gudalo je 18. maja prejela sre
brni znak Društva medicinskih 
sester in babic regije Celje. To je 
nagrada za njeno delo, trud in 
požrtvovalnost. Milena Gudalo je 
srednjo zdravstveno šolo konča
la leta 1976 v Novem mestu in se 
takoj vpisala naprej na takratno 
višjo šolo za zdravstvene delav
ce v Ljubljani, ki jo je končala leta 
1979 in se zaposlila v Zdravstve
nem domu Brežice. Leta 2000 se 
je izredno vpisala na Visoko šolo 
za zdravstveno nego v Maribo

ru in leta 2002 uspešno zaključila študij. Leta 2003 je bila ime
novana za glavno medicinsko sestro zdravstvenega doma, danes 
pa je pomočnica direktorja za zdravstveno nego, vendar še ve
dno dvakrat tedensko dela v ambulanti, če je treba, pa tudi več
krat. Usklajuje delo zaposlenih v zdravstvenem domu, skrbi za 
strokovno plat zaposlenih, redno organizira strokovne sestan
ke. V vseh teh letih je vodila tudi šolo za bodoče starše in orga
nizirala delo v dispanzerju za žene, prav tako se je vključevala v 
medicino delo in opravljala najzahtevnejše meritve, kot je avdi
ometrija. Že od leta 1979 je aktivna v zbornici zdravstvene nege, 
prostovoljno se vključuje v Posavsko in obsoteljsko društvo proti 
raku, pa tudi s predavanji na seminarjih. Skozi vsa obdobja dela v 
zdravstveni negi je stremela k izboljšanju dela in delovnih pogo
jev, vključevala se je v ureditev in organizacijo urgentnega centra 
v Brežicah, pred tem tudi delovnih pogojev nujne pomoči v zdrav
stvenem domu. Skratka, je zelo predana delu in s svojo vztrajno
stjo, delom, voljo in prizadevnostjo prispeva k boljšemu sodelo
vanju in razvoju.� Jožica�Iljaž

Visoko priznanje Mileni Gudalo

Milena�Gudalo
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»Pred 28 leti je na tem mestu 
obveljajo, da je v slogi moč. Z 
otvoritvijo večnamenskega 
objekta na Logu se je resnič
no začelo dogajati in dana
šnja, že trideseta šinjekadi
ja, je le ena izmed prireditev, 
le eden izmed dogodkov, ki jih 
gostijo ti prostori,« je dejala 
v uvodu povezovalka priredi
tve Nina Božjak. V spodnjem 
delu stavbe, ki je postala sku
paj z igriščem športno, kultur
no in družabno središče kraja, 
so obnovili ter povezali v večji 
skupen in svetel prostor manj
šo dvorano ter garažo. Obno
vili so tudi kurilnico, sanitari
je in kuhinjo, okoli športnega 
igrišča pa dodali novo ograjo. 
Obnovo je vodil vaški gradbeni 
odbor pod vodstvom prizadev
nega Mirka Erjavca. Sredstva 
za obnovo so dobili iz kupnine 
za podstrešne prostore stav
be, ki jih je odkupil podjetnik 
Zdravko Virant za potrebe 

OREHOVO - Člani PGD Sevnica so 10. junija v sodelovanju z NMP 
Zdravstvenega doma Sevnica in PP Sevnica na obrežju Save na 
Orehovem prikazali vajo reševanja vozila in poškodovanca iz vode 
ter vajo tehničnega reševanja ponesrečencev ob prometni nesre
či. Vaja je bila izpeljana hitro in učinkovito - vozilo so gasilci s po
močjo gasilske enote potapljačev potegnili iz Save ter pomagali iz 
vode tudi ponesrečenemu vozniku; udeležencem prometne ne
sreče, v kateri je bilo potrebno s tehničnim posegom odstraniti 
streho poškodovanega vozila, je nudilo prvo pomoč zdravstveno 
osebje sevniške NMP, policisti pa so ustrezno zavarovali kraj obeh 
nesreč. Vajo so si poleg krajank in krajanov ogledali tudi predse
dnik GZ Sevnica Vinko Knez, vodja brežiške izpostave URSZR 
Zdenka Močnik ter sevniški podžupan Janez Kukec.  S. R.

Na šinjekadiji najboljši Ložani
LOG - Predzadnjo majsko soboto je na Logu pri Sevnici potekala otvoritev prenovljenih spodnjih prostorov 
tamkajšnjega večnamenskega doma in nato še jubilejna šinjekadija, na kateri so prva tri mesta osvojili do-
mačini.

svoje tiskarne. Odprtje pro
storov so s plesnim nastopom 
popestrile sevniške mažorete, 
z zapeto pesmijo pa jurjevalci 
z Loga. Zbrane sta nagovorila 
predstavnik KS Boštanj Vinko 
Knez in direktor sevniške ob
činske uprave Zvone Košmerl.

Otvoritvi je sledila zabava ob 
zvokih ansambla Toneta Rusa 
ter v poznih večernih urah raz
glasitev zmagovalca jubilejne, 
30. šinjekadije, za katero do
mačini z Loga vedno radi po
vedo, da se je začela na pobudo 
Milana Lisca. Le-ta je pri delu 
v vinogradu spodbudil Jože

ta Jazbeca in Stanka Imperla, 
naj prineseta vsak svoj šinjek 
v ocenjevanja, če se ne moreta 
dogovoriti, čigav je boljši. Zma
govalec prve šinjekadije je po
stal Stanko Imperl. Letošnja 
ocenjevalna komisija, ki so jo 
sestavljali Ivo Brce, Janez Li-
sec, Roman Marušič, Franci 
Žnidaršič in Drago Božič, je 
dan pred prireditvijo ocenila 
35 vzorcev domačih šinjkov. 
»Kvaliteta izdelkov se iz leta v 
leto izboljšuje,« je dejal pred
sednik komisije Ivo Brce, po
tem pa podelil najboljšim trem 
nagrade in spominske plakete. 
Prva tri mesta so osvojili do
mačini, in sicer je tretje mesto 
pripadlo Nadi Novšak, dru
go Asimu Vukaliću, prvo pa 
Branku Knezu, ki se je poleg 
unikatne lesene salamorezni
ce, ki jo izdeluje nekdanji Lo
žan Bojan Novšak, razveselil 
še slike z loškimi kozolci Zla-
te Pavlovič.  S. Radi

Zmagovalec�jubilejne,�30.�šinjekadije,�je�postal�domačin�Bran-
ko Knez.

Reševalna vaja na Savi

Udeleženke�in�udeleženci�vaje�reševanje�na�vodi�in�tehnične-
ga�reševanje�ob�prometni�nesreči�»Sava�2016«

V okviru krajevnega prazno
vanja je bil najprej namenu 
predan prenovljen odsek jav
ne poti na Grački gori, čemur 
je sledilo še odprtje lokalne 
ceste med Blanco in Krajnimi 
Brdi. Obe otvoritvi sta poteka
li ob krajšem priložnostnem 
kulturnem programu, osre
dnja slovesnost pa se je odvi
jala na prireditvenem prostoru 
pri kulturnem domu na Blanci. 

Ureditve, ki izboljšujejo ži
vljenje v krajevni skupnosti, 
je predstavil predsednik KS 
Blanca Marjan Ločičnik in 
zaključil, da imajo krajanke in 
krajani še dovolj idej, za njiho
vo uresničitev pa potrebuje
jo složnost. »Praznik je name
njen pogledu nazaj in naprej 
ter razmisleku, kako skupnost 
kot celota deluje. Vse izzive, 
vse potrebe rešujemo skupaj. 
Žal vseh ciljev ne moremo do
seči, a zanimiva je tudi pot, ki 
je včasih lepša kot sam cilj,« 
pa je med drugim dejal žu
pan Srečko Ocvirk. Krajan
ka Tonika Mirt je predstavi

Krajani Blance: V slogi je moč
BLANCA - 10. junija je svoj praznik obeležila Krajevna skupnost Blanca, in sicer v spomin na dan, ko se je 
10. junija 1945 ponovno začelo izvajanje pouka na tamkajšnji osnovni šoli v slovenskem jeziku. Ob tem so 
predali namenu dve novi infrastrukturni ureditvi ter podelili krajevna priznanja.

la zgodovino razvoja šolstva 
na Blanci, ki sega v leto 1872. 
V kraju so ponosni tudi na šol
sko stavbo, ki stoji na hribčku 
nad vasjo že 40 let in ob leto
šnjem jubileju pripravljalo 23. 
junija posebno slovesnost. V 
nadaljevanju je predsednik 
krajevne skupnosti podelil pri
znanja krajevne skupnosti še 
posebej zaslužnim posamezni
kom, ki na različnih področjih 
delovanja prispevajo k napred

ku skupnosti. Javno pohvalo 
je prejela predsednica Akti
va žena Blanca Marija Šutar, 
za pomoč pri izboljšavi cestne 
in vodne infrastrukture v vasi 
Čanje Franc Vidmar in podpo
veljnik PGD Poklek Dejan Ko-
vač za uspehe na gasilskih tek
movanjih. Bivši predsednik KS 
Blanca Franc Pavlin je prejel 
plaketo, saj so se v času njego
vega predsedovanja skupnosti 
izboljšali pogoji delovanja dru

štev in pridobljenih je bilo ne
kaj pomembnih infrastruktir
nih ureditev. 

Pester in živahen kulturni pro
gram so z nastopom obogati
li članice in člani KD Godba 
Blanški vinogradniki pod vod
stvom Martina Marka; Klub 
harmonikarjev Povše, ki delu
je pod vodstvom Boštjana Po-
všeta; Ljudski pevci Blanca, ki 
jih vodi Anica Fakin, ter učen
ke in učenci OŠ Blanca s pev
skim nastopom pod vodstvom 
Jelke Gregorčič Pintar in z 
umetniškim plesnim nasto
pom pod vodstvom Saše Mar-
tinčič. S krajšim humoristič
nim skečem so obiskovalke in 
obiskovalce nasmejali članica 
in člani Kulturno umetniške
ga društva Poklek nad Blanco 
- Marko Kozinc, Gregor Mirt, 
Anja Drstvenšek, Simon Pre-
bejšek in Jure Krnc, ki so svoj 
nastop zaključili z besedami »V 
slogi je moč«. Prireditev sta 
povezovala domačin Domen 
Mirt in Tanja Žibert. 
 Smilja Radi

Prejemnica�in�prejemniki�priznanj�s�predsednikom�KS�Blanca

V četrtek, 9. junija 2016, je Ribiška družina Radeče na Ribiškem 
domu na Hotemežu organizirala predstavitev načrtovane ureditve 
ribnika na Hotemeškem potoku, znanega tudi kot Juvančičev bajer. 
Predsednik RD Radeče Brane Zelič je v svoji predstavitvi poudaril, 
da želja po ribniku pri radeških ribičih tli že od sredine 80. let prej-
šnjega stoletja, šele z izgradnjo HE Vrhovo pa je bila določena njego-
va lokacija, vodno zajetje na Hotemežu. Ker pa slednje ni imelo za-
drževalnika proda, so ga nanosi mulja spremenili v navadno mlako.

V zadnjih 15 letih so tako potekali številni pogovori o dokončni iz-
gradnji ali sanaciji tega vodnega zajetja, izdelana sta bila celo dva 
osnutka idejnih projektov, ki pa ju je po navedbah ribičev stroka za-
vrnila. Na podlagi teh izkušenj je RD Radeče v lanskem letu pristopi-
la k izdelavi projekta in ugotovila, da je bajer v dosedanjih gabaritih 
premajhen, a sta jim lastnici sosednjih parcel nato prijazno odstopili 
del svojega zemljišča. Tako je nastal projekt ribnika, ki bo primarno 
namenjen ribolovu in bo temeljil na uporabi naravnih materialov, 
predvsem lesa. Ob eni strani ribnika bo potekala pot do peskolova 
v širini 4 metrov in dolžini 300 metrov, kjer se bo izvajal ribolov. Na-
sprotna stran ribnika proti ribiškemu domu bo ostala takšna, kot je, 
torej gozd. V delu ribnika bo zgrajeno mokrišče, nameščene bodo 
ptičje krmilnice, v samem ribniku pa bo postavljen manjši plato za 
vodne ptice. Projekt je trenutno še v fazi načrtovanja in zapiranja 
finančne konstrukcije.

Ureditev ribnika na Hotemeškem potoku

KTRC Radeče je v Hiši na Magolniku konec preteklega meseca uspe-
šno izpeljal 4. animacijsko delavnico »Priložnosti turizma v občini 
Radeče«. Ankete na prejšnjih delavnicah so namreč pokazale, da si 
ponudniki želijo poglobiti znanje na področju interpretacije, zato je 
prišlo do odločitve, da se zadnja delavnica v spomladanskem nizu 
izobraževanj za turistične ponudnike posveti tej temi. Beseda je te-
kla o tem, kaj je interpretacija, kakšni so njeni principi in cilji, na ka-
kšen način jo načrtujemo, se nanjo pripravimo in kako jo izvajamo. 
Jože Prah je najprej predstavil bistvene elemente prezentacije, Ma-
rija Imperl je pojasnila osnove in principe javnega nastopanja, Du-
ška Kalin pa je poudarila pomen zgodb in način njihovega vključe-
vanja v interpretacijo. V drugem delu so se v razpravo vključili tudi 
udeleženci, ki so animacijsko delavnico sooblikovali s posredova-
njem svojih izkušenj in praks. Ob koncu animacijske delavnice so 
udeleženci izrazili željo in potrebo, da se tovrstna izobraževanja na-
daljujejo tudi v jesenskem delu.    

4. animacijska delavnica Priložnosti turizma 
v občini Radeče
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KRIŽE - PGD Križe 1999 je kot eno najmlajših gasilskih društev 
v Sloveniji 14. maja razvilo svoj prvi prapor. Križe zaznamujejo 
specifična geografska lega, redka poseljenost in oddaljenost od 
večjih središč, zato se moramo krajani še toliko bolj potruditi, 
da s svojimi aktivnostmi prispevamo k razvoju kraja. Predvsem 
gasilsko društvo je tisto, ki s svojim delovanjem in prizadevanji 
povezuje krajane ter skrbi, da življenje v tem delu občine ne za
mre. Tako kot ostala gasilska društva tudi PGD Križe 1999 skrbi 
za redno izobraževanje in usposabljanje članov na vseh podro
čjih gasilstva, zlasti gasilcev operativcev, ter za požarno preven
tivo. Kljub temu, da je članov malo, pa so ti zelo aktivni in pri
pravljeni sodelovati, ko je to potrebno. Na slovesnosti ob razvitju 
prvega prapora, ki je simbol nesebičnega prostovoljnega dela čla
nov društva ter njihove enotnosti in složnosti, obenem pa tudi 
ponos društva in simbol pripadnosti, so bili prisotni povabljeni 
donatorji žebljičkov in trakov. Med povabljenimi je bil tudi žu
pan občine Brežice Ivan Molan. PGD Križe 1999 z Občino Bre
žice uspešno sodeluje že od same ustanovitve društva, prav tako 
je pomemben delež občina prispevala ob razvitju prapora. Žu
pan Molan je kot darovalec prapor tudi razvil. 
� Vir:�PGD�Križe

Gasilci iz Križ razvili prapor

Zdravica�po�razvitju�praporja

Predsednik PGD Obrežje Dar-
ko Leskovec je skupaj s po
veljnikom Sandijem Brato-
šem podelil številne zahvale, 
med drugim tudi generalne
mu direktorju Uprave RS za za
ščito in reševanje Darku Butu, 
ki je bil slavnostni govornik na 
slovesnosti. Kot je med drugim 
prebrala povezovalka Sara To-
mić, so 10. januarja 1926 kra
jani v takratni vaški gostilni 
(po domače pri Kolariču) usta
novili PGD Obrežje, in sicer za 
požarni okoliš naselij Obrež
je, Jesenice, Nova vas, Ribnica, 
Podgračeno, Bregansko selo in 
Rajec. Takoj po ustanovitvi je 
društvo začelo zbirati finanč
na sredstva za nakup gasilske 
opreme. V ta namen je še is
tega leta priredilo prvo gasil
sko veselico, ki se je ohranila 
vse do danes. Društvo je delo
valo tudi med drugo svetovno 
vojno, takoj po vojni so zače
li sanjati o izgradnji gasilskega 
doma. Leta 1949 je bil zgrajen 
prvi zidani gasilski dom, ki pa 
so ga zaradi gradnje avtoceste 
Ljubljana-Obrežje sedem let 
kasneje porušili. Istočasno so 
začeli graditi nov gasilski dom 
na lokaciji, kjer stoji še danes. 
Leta 1958 so ga uradno preda

Vzor vsem ostalim društvom
OBREŽJE - S slavnostno sejo in odprtjem spominske sobe je 4. junija Prostovoljno gasilsko društvo Obrež-
je v tamkajšnjem gasilskem domu počastilo 90-letnico delovanja, za kar je s strani Gasilske zveze Slovenije 
prejelo tudi gasilsko odlikovanje plamenico I. stopnje.

li v namen. Ob praznovanju 40. 
obletnice društva je to prevze
lo novo motorno brizgalno in 
razvilo prvi društveni prapor. 
Društvo je kasneje pridobilo še 
opremljeno poveljniško vozilo, 
pred petimi leti pa tudi novo 
vozilo za prevoz moštva GVM-
1 Peugeot Boxer. Nadaljevali 
so s prenovo notranjosti gasil
skega doma ter uredili dvora
no, pomožni prostor, stopnišče 
in garažo, nazadnje pa še spo
minsko sobo.

PGD Obrežje šteje 12 članov 
gasilske mladine, 11 članic, 35 
članov, tri veterane in 14 pod
pornih članov, gasilska eno

ta šteje 32 članov. Društvo od 
leta 2003 vsako leto organizira 
gasilske igre brez meja, uspe
šno pa sodeluje tudi s pobra
tenima prostovoljnima gasil
skima društvoma Zaprešić in 
Hrašće. Za svoje požrtvovalno 
delo je bilo društvo do danes 
nagrajeno s številnimi diplo
mami, priznanji in odlikova
nji. Poleg gasilskega odliko
vanja plamenice I. stopnje sta 
Gasilska zveza Brežice in žu
pan Ivan Molan društvu po
delila tudi plaketo. Slavnostni 
govornik Darko But je pouda
ril kratek odzivni čas gasilcev, 
ki ga nima nihče drug. Članu 
PGD Obrežje Vanji Iliću je ob 

tej priložnosti podelil tudi bro
nasti znak CZ za njegovo požr
tvovalnost v času predlanskih 
poplav in lanske begunske kri
ze. Župan Molan je povedal, 
da je vedno slišal samo po
hvale na račun društva, ki je 
lahko vzor vsem ostalim dru
štvom v občini. Društvu sta 
čestitala tudi poveljnik regi
je Posavje Gašper Janežič in 
predsednik GZ Brežice Mihael 
Boranič kot tudi predstavniki 
sosednjih društev in drugih or
ganizacij v krajevni skupnosti 
in širše, med drugim tudi pred
sednik KS Jesenice na Dolenj
skem Bogdan Palovšnik. Na 
koncu je Anton Koren s pre
rezom traku odprl spominsko 
sobo, v kateri se nahajajo ar
hivsko gradivo PGD, diplome, 
priznanja, odlikovanja, plakete 
in kipci Ivana Leskovca, po be
sedah župana Molana temelja 
društva in enega najzaslužnej
ših za tako kvalitetno društvo, 
kot je PGD Obrežje. S pesmijo 
so se na slovesnosti predstavili 
člani Moškega pevskega zbora 
Slavček z Velike Doline in čla
nice Vokalne skupine Aria iz 
Dobove, nastopili pa so tudi 
mladi gasilci PGD Obrežje.
 Rok Retelj

Spominsko�sobo�so�si�navzoči�z�zanimanjem�ogledali.

Začetki PGD Gabrje segajo v 
leto 1934, ko sta vaščana An
ton Veble in Ivan Glogovšek 
dala pobudo za ustanovitev 
prostovoljnega gasilskega dru
štva, vendar je zaradi takratnih 
političnih in gospodarskih raz
mer trajalo skoraj dve leti, da 
sta uspela zbrati ustanovne 
člane ter leta 1936 ustanoviti 
PGD Gabrje. Prvi predsednik 
društva je bil Ivan Vidmar. 
Med vojno društvo ni delova
lo, kmalu po njej pa je delova
nje društva ponovno zaživelo 
in porodila se je misel o gradnji 
gasilskega doma. Leta 1951 je 
članstvo društva pristopilo k 
njegovi izgradnji in ga po dol
gih 11 letih s pomočjo vašča
nov in donatorjev uspelo pre
dati svojemu namenu. Nato je 
društvo dobilo prvo gasilsko 
vozilo GAS, ki ga je čez nekaj 
let zamenjalo novo IMW-je
vo, in novo motorno brizgal
no SORA s pripadajočo opre
mo. Da je bilo društvo zares 
aktivno in njegovi člani opera
tivno dobro usposobljeni, do
kazujejo številna priznanja in 
plakete z gasilskih tekmovanj, 
ki krasijo gasilski dom. V letu 
1982 je društvo razvilo svoj 
prvi prapor. Na prelomu tisoč
letja so že dotrajano gasilsko 
vozilo IMW zamenjali z novim 
in zmogljivejšim GVM-1, priko
lico z visokotlačnim modulom 
ter ostalo operativno opre

Gasilci so se zbrali v Gabrju
GABRJE - Tradicionalni dan gasilcev Gasilske zveze Brežice je 11. junija potekal v Gabrju pri Dobovi, kjer je 
tamkajšnje Prostovoljno gasilsko društvo obeležilo 80-letnico svojega delovanja. Na slovesnosti so podelili 
priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Brežice in Gasilske zveze Slovenije.

mo. Ob 70-letnici društva je 
PGD Gabrje organiziralo veli
ko veselico in gostilo prvo sre
čanje vasi Gabrje - Gaberje iz 
cele Slovenije, katerega pobu
dniki so bili prav člani gabr
skega društva. Ob 75-letnici je 
društvo razvilo nov prapor. Ob 
tem je organiziralo veliko vr
tno veselico in gostilo sreča
nje veteranov ter dan gasilcev 
občine Brežice. V zadnjih letih 
se je društvo posvetilo poso
dabljanju operativne opreme 
kot tudi temeljnim in special
nim gasilskim izobraževanjem 
ter delu z mladino. 

Predsednik PGD Gabrje Toni 
Radanovič je v svojem nago
voru poudaril, da je bila dose
danja prehojena pot društva 

uspešna, čeprav ni bila vedno 
postlana z rožicami. PGD Ga
brje deluje kot društvo dru
ge kategorije v tretjem sektor
ju GZ Brežice. Šteje 128 članov, 
od tega pet pionirjev, sedem 
mladincev, sedem gasilskih 
pripravnikov, 24 operativnih 
gasilcev, 36 prostovoljnih ga
silcev, 25 veteranov in 24 pod
pornih članov. Društvo skrbi 
tudi za povezanost ljudi in dru
žabno dogajanje v kraju. Vsako 
leto postavijo mlaj, organizira
jo kresovanje in vaški piknik, 
skupaj z vaško skupnostjo Ga
brje pa sodelujejo na vsakole
tnih srečanjih vasi Gabrje - Ga
berje. Predsednik GZ Brežice 
Mihael Boranič je ob dnevu 
gasilcev izpostavil področja, na 
katerih so v zadnjem letu ogro

mno naredili, in sicer izobraže
vanje, zaščitna oprema, tekmo
vanja in intervencije. Boranič je 
omenil, da je v razpravi nov za
kon o gasilstvu, ki bo marsikaj 
spremenil, vendar brez gasil
cev država ne bo mogla delova
ti. Dodal je, da je bilo v času mi
grantske krize v delo in pomoč 
vključenih 21 društev, ki so 
svoje delo, kot je zatrdil, opra
vila kvalitetno oz. tako, kot so 
od gasilcev zahtevali. »Vsega ne 
moremo opraviti prostovoljno, 
zato pričakujemo, da se bo na 
tem področju država v bodoče 
odzvala,« je še pripomnil.

Zbrane gasilke in gasilce je 
pozdravil tudi prvi gasilec v 
občini, župan Ivan Molan, ki 
je ob tej priložnosti PGD Ga
brje podelil plaketo. Najza
služnejši člani domačega dru
štva so prejeli priznanja PGD 
in GZB, društveni prapor pa je 
bogatejši za gasilsko odlikova
nje I. stopnje s strani GZS. Med 
povabljenimi gosti sta bila 
tudi podpredsednik hrvaške 
gasilske zveze Stjepan Ptiček 
in predsednik veteranov Za
grebške županije Josip Gerje-
vić. Po uradnem delu progra
ma, ki ga je povezovala Anja 
Urek, je za dobro razpoloženje 
pod šotorom v Gabrju poskr
bela glasbena skupina Jackpot 
iz Metlike.
 Rok Retelj

Predsednik�PGD�Gabrje�Toni�Radanovič�(s�priznanjem)�s�pra-
porščakom�društva�Romanom�Zemljakom�ter�vodstvom�GZ�
Brežice

CERKLJE OB KRKI - V VI. sektorju Gasilske zveze Brežice, ki ga se
stavljajo PGD Cerklje ob Krki, PGD Pirošica, PGD Krška vas in PGD 
Skopice, so 29. maja z vajo na območju Gaja zaključili osnovni te
čaj za gasilca (OTG), ki je trajal od 15. aprila do 29. maja. V tem 
času so se za 26 tečajnikov zvrstila predavanja in tudi praktične 
vaje. Predavanja so potekala v prostorih PGD Cerklje, praktične 
vaje pa na letališki stezi in območju Gaja. Na zaključni vaji so slu
šatelji v praksi pokazali znanje, ki so ga osvojili. Vodja tečaja in 
član PGD Cerklje Andrej Franko se ob tej priložnosti zahvaljuje 
vsem tečajnikom za vesten pristop kot tudi vsem inštruktorjem 
in strojnikom. Še posebno zahvalo pa namenja Zvezi za avto šport 
Slovenije - AŠ 2005, ki je omogočila, da so lahko izpeljali zaključ
no vajo v objektu Gaj. Vodja vaje je bil član poveljstva GZ Brežice 
in član PGD Skopice Žiga Rudman, ogledat pa si jo je prišel in 
organizatorja tečaja, PGD Cerklje, pohvalil za korektno opravlje
no delo tudi poveljnik VI. sektorja Damjan Kodrič. R. R.

Za konec tečaja še vaja
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Koliko hibridov in katere ste si lastili do zdaj in katera hibridna vo-
zila ste do zdaj preizkusili?
V zasebni lasti sem imel do sedaj le enega, preizkusil pa sem kar vse To-
yotine in Lexusove serijsko izdelane hibride, ki so ali so bili na voljo na 
evropskem trgu, in tudi nekaj konkurentov.

Zakaj ste pristaš hibridnih vozil in hibridne vožnje? Kaj je na njih 
tako posebnega?
Prvo, kar me je prevzelo, je regenerativno zaviranje. Kar precej energije 
potrošimo, da vozilo doseže neko hitrost in nato nenadoma zasveti rde-
ča luč na semaforju. Pritisnemo na zavoro in vsa energija gre v izgubo. 
Hibrid je edini uporabni avtomobil, kjer lahko zaviramo, ne da bi raz-
metavali z energijo. Bencinski motor pri hibridu nikoli ne dela v prazno. 
Izklopi se takoj, ko spustimo stopalko za plin, in miruje, vse dokler ne 
potrebujemo njegove moči. Drugo pa je gladka in mirna vožnja brez pre-
tikanja, enakomerno pospeševanje in brezšumno jadranje.

Pri baterijskih vozilih še vedno vlada strah pred vgrajeno baterijo in 
morebitno okvaro ter stroški. Kakšne so vaše izkušnje?

Glede na velikost teh baterij ter naše izkušnje z baterijami v urah, telefo-
nih in podobnih napravah je takšen strah pričakovan. Izkušnje pa kaže-
jo, da je strah odveč. Hibridne baterije pri veliki večini primerov sploh ni 
potrebno menjati, saj zdržijo do konca življenjske dobe vozila. Taksisti z 
eno baterijo prevozijo vsaj 300.000 kilometrov. Poznamo dokumentiran 
primer taksista z Dunaja, ki je z eno baterijo prevozil kar milijon kilome-
trov. Lastniki hibridnih Toyot ali Lexusov lahko garancijo na hibridno 
baterijo svojega vozila podaljšujejo vse do desetega leta starosti vozila, 
brez omejitve prevoženih kilometrov. Poleg tega so se hibridne baterije 
do danes že precej pocenile. Tipična maloprodajna cena hibridne bate-
rije z davkom se danes giblje okoli 1500 evrov. Čeprav nisem mehanik, 
znam našteti vsaj deset različnih okvar pri dizlih, kjer stane že zgolj ma-
terial za popravilo več kot 1500 evrov. 

Zakaj bi še nekomu svetovali, da dizelsko vozilo zamenja za hibri-
dno?
Zaradi občutkov pri vožnji, skrbi za okolje in zaradi prihrankov pri vo-

žnji in vzdrževanju. O občutkih sem povedal zgoraj. O okolju: že ben-
cinski motor sam je manj strupen, ker v primerjavi z dizli okolju prizana-
ša s strupenimi delci in dušikovimi oksidi. Bencinski motor v hibridnih 
vozilih zlasti v urbanih okoljih skoraj povečini miruje. O prihrankih: na-
bavni ceni hibrida in dizla sta primerljivi, poraba hibrida je zlasti v urba-
nih okoljih enaka ali nižja, vzdrževanje pa je pri hibridu znatno cenejše 
(nižja cena rednih servisov, manj popravil).

Katere so po vašem mnenju največje hibe hibridov in katere so naj-
večje prednosti?
Najprej slabosti. Če vozimo ves čas po ravnem in s konstantno hitrostjo, 
hibridni pogon preprosto nima smisla. Žal ali na srečo je takšna vožnja 
bolj ali manj teorija. Drugič, hibridni pogon ima dva ali več motorjev, hi-
bridno baterijo in kompleksno krmiljenje, zato je v načelu dražji in tež-
ji od vozila z običajnim pogonom. Če kupujemo vozilo, s katerim bomo 
prevozili zelo malo kilometrov, potem bomo ekonomsko težko upravi-
čili nakup hibrida (podobno trditev lahko postavimo tudi za dizla). In 
tretjič, v hibridnem vozilu teče elektrika pod napetostjo 600 in več vol-
tov. Visoko napetostna napeljava je sicer odlično zaščitena, uporabniku 
nedostopna in označena z oranžno barvo, a je lahko nevarna, celo smr-
tonosna za nekoga, ki ni vešč hibridnih pogonov in bi se lotil demonta-
že ali popravila hibridnih sklopov. Prednosti. Prvič, brezstopenjski av-
tomatski menjalnik, tiha, gladka vožnja brez stresov. Drugič, so varčni 
in okolju prijazni, in tretjič, so vzdržljivi, zanesljivi, vzdrževanje je pre-
prosto in ugodno.

Kako bi primerjali vse generacije Priusov med seboj? Vse ste tudi 
vozili?
S Priusom vsake generacije (razen četrte) sem prevozil vsaj 10.000 kilo-
metrov. Moj zadnji službeni avto za osebno rabo je bil Prius tretje gene-
racije, s katerim sem prevozil prek 50.000 kilometrov, sedaj pa se vozim 
v službo s prvo generacijo, letnik 2000, s prevoženimi 190.000 kilome-
tri, od katerih sem jih sam naredil okoli 20.000. Prvi Prius je bil precej 
manjši od naslednjih generacij in edini z limuzinsko karoserijo, sicer pa 
je imel praktično enak menjalnik in enak način delovanja kot drugi in 
tretji (avto lahko poganja samo elektromotor, samo bencinski motor ali 
pa oba hkrati v poljubnem razmerju). Občutek v vožnji je pri vseh gene-
racijah zelo podoben, s tem da ima prvi opazno mehkejše vzmetenje in 
se v ovinkih močneje nagiba. Prvi ima tudi edini veliko obvolansko pre-
stavno ročico v slogu ameriških križark. Iz generacije v generacijo je avto 
vselej nekoliko zrasel, postal nekoliko zmogljivejši in bolj učinkovit. Pre-
hod od tretje na četrto generacijo predstavlja največji preskok v učinko-
vitosti (pri enakih zmogljivostih tudi do 20 odstotkov manjša poraba) 
in podvozju. Pospeševanje je sedaj zares suvereno pri vseh hitrostih, a 
kot rečeno, največje presenečenje je podvozje. Kljub temu, da je izjemno 
udobno in odlično "požira" neravnine na cestišču, se prav nič ne nagiba, 
tako da lahko Priusa sedaj vozite v ovinke kot športni avto. Lastnik Pri-
usa tretje generacije bo pri četrti občudoval tudi prostornost prtljažni-
ka: hibridna baterija se je s prtljažnega prostora preselila pod zadnji se-
dež, 12-voltni akumulator pa pod pokrov motorja. Tako je avto pridobil 
dodatnih približno 60 litrov prtljažnega prostora.

Katere avtomobile ste imeli pred hibridi? Kakšne so vaše izkušnje 
s servisi dizelskih/bencinskih motorjev in hibridnih vozil? Kako 
je z obrabo delov, ki naj bi bila pri hibridih manjša? Kje so najve-
čje razlike?

Kot večina mojih vrstnikov sem začel z Zastavo, nakar me je sedanji tast 
navdušil nad Toyoto in sem si omislil Corollo, nato Carino in tako naprej. 
Včasih smo v Toyoti Adrii kar pogosto menjali službena vozila, tako da 
se jih je v vseh letih nabralo kar kakih trideset, bencincev, dizlov in hibri-
dov. Vzdrževanje dizlov je opazno dražje od bencincev, da o morebitnih 
popravilih sploh ne govorimo. Pri hibridih so servisi še nekoliko cenejši 
kot pri bencincih, saj električni del ne potrebuje nikakršnega vzdrževa-
nja, menjalnik je preprostejši, hibridi (vsaj novejši) nimajo nikakršnih 
jermenov, saj so kompresor klimatske naprave ter oljna in vodna črpal-
ka električni, avto tudi nima klasičnega zaganjača niti alternatorja, tem-
več za zagon bencinskega motorja služi eden od obeh elektromotorjev. 
Zaradi regenerativnega zaviranja se mnogo manj obrabljajo tudi zavore. 
Toyotin hibrid tudi nima nobene sklopke, saj prestavna razmerja in obra-
te treh sklopov, ki so preko zobnikov planetnega pogona v stalni pove-
zavi, nadzira računalnik preko obremenitve elektromotorja. Sklopov, ki 
se pri klasičnih vozilih najbolj kvarijo in obrabljajo, hibrid nima ali pa so 
obremenjeni precej manj. Pri hibridu s prevoženimi 200 tisoč kilometri 
jih je bencinski motor "naredil" kvečjemu 150 tisoč. Nasploh ima ben-
cinski motor v hibridu manj "stresno življenje", saj skoraj vedno obratu-
je v pogojih, ko je najbolj učinkovit in ko se "najbolje počuti". V razme-
rah, ko mu delo ne gre najbolje od rok, to je v počasni vožnji s pogostim 
speljevanjem, delo skoraj v celoti prevzame elektromotor. Ta pa bencin-
cu vedno priskoči na pomoč tudi v najtežjih trenutkih: ob polni obreme-
nitvi (močno pospeševanje) in ob hladnem zagonu (prvi kilometer vo-
žnje bencincu pomaga elektromotor in tako zmanjša njegovo obrabo). 
Obrate bencinskega motorja ves čas krmili računalnik, voznik pa nanje 
nima neposrednega vpliva, zato voznik bencinskega motorja pravzaprav 
ne more preobremeniti ali šokirati, kot je to možno npr. pri avtomobi-
lih z ročnim menjalnikom.

 Grega Prebil, Žurnal24.si

10 razlogov, zakaj kupiti hibrid in ne dizla
Jernej Bolka je strokovnjak za hibridna vozila in lastnik prve generacije Toyote Priusa – začetnika hibridne revolucije. Razen z najnovejšim Priusom je prav z vsakim iz 
prvih treh generacij prevozil vsaj 10 tisoč kilometrov. "Čeprav nisem mehanik, znam našteti vsaj deset različnih okvar pri dizlih, kjer stane že zgolj material za popravilo 
več kot 1500 evrov," pravi Bolka, ki je iz svojih izkušenj povedal, kaj je bistvo hibridov. 
 Vsebino omogoča Toyota Slovenija / Ljubljana

Strah pred hibridnimi avtomobili je odveč, prednosti pa veliko: 
občutki pri vožnji, skrb za okolje in prihranki pri vožnji in 

vzdrževanju. (Foto: Gregor Prebil)

Vse štiri generacije Toyotinega Priusa. Prva z leve je prva generacija 
Priusa in je edini tak primerek v Sloveniji. (Foto: Andrej Leban) 

Jernej Bolka je preizkusil prav vse Toyotine in Lexusove hibride in 
tudi veliko hibridov drugih znamk.  

(Foto: Andrej Leban)

Bencinski motor v hibridu ima manj »stresno življenje«, saj skoraj 
vedno obratuje v pogojih, ko je najbolj učinkovit in ko se »najbolje 

počuti«. 

Vožnja v hibridu je tiha, gladka in brez stresov.  
(Foto: Andrej Leban)

prodaja in servis vozil Toyota v Novem mestu
TELEFON
07 391 82 04

SPLETNI NASLOV
www.tpv-center.si
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aktivnosti na področju razvo-
ja turizma ter spodbujali razvoj 
turističnih prireditev. 

V letu 2016 in naprej bomo 
nasploh skrbeli tudi za skla-
den razvoj našega podeželske-
ga območja na vseh področjih 
življenja in dela. S promoci-
jo in finančno podporo bomo 
spodbujali obujanje podeželja, 
obnovo in oživljanje opušče-
nih starih domačij, ekoturizem 
na podeželju in boljše možno-
sti prodaje domačih kmetijskih 
pridelkov, ki jih ni malo in so vsi 
po vrsti tudi vrhunske kakovo-
sti. Racionalna raba prostora, 
zagotavljanje pogojev za uva-
janje informacijskega sistema 
za gospodarjenje s prostorom 
in varstvo okolja, enakomer-
nejša razporeditev dejavnosti 
in omejevanje tistih posegov, 
ki poslabšujejo razmere v pro-
storu, pospeševanje posegov, 
ki spodbujajo razvoj in izbolj-
šujejo urbano celoto, predno-
stna raba zemljišč za projekte, 
ki zasledujejo širše družbene in-
terese, prilagajanje prostorskih 
aktov razvojnim konceptom in 

potrebam investitorjev, izbolj-
šanje bivalnih in delovnih po-
gojev, ohranjanje kulturne kra-
jine in skrb za urejeno okolje  
- vse to bodo še naprej priori-
tete občine Bistrica ob Sotli.

Kot vedno poudarjam - po-
membni so predvsem ljudje, 
v katere tudi zelo veliko vlaga-
mo, seveda pa ljudje za svoje 
delo potrebujejo tudi ustre-
zno infrastrukturo. Drži, veli-
ko je že imamo, predvsem tukaj 
mislim na prostore za delovanje 
društev. Pa vendar je še vedno 
veliko za postoriti in ker imamo 
voljo, bomo skupaj tudi uspeli.

Vsem občankam in občanom 
čestitam ob prazniku občine. 
Želim vam veliko uspeha pri va-
šem delu in veliko dobre, pozi-
tivne energije, ki naj vam po-
maga premagovati stres, ki ga 
nosi vsakdanji življenjski slog. 

Skupaj lahko in  moramo ustva-
riti dobro kreativno in prijetno 
okolje. 
 Vaš župan!
 Franjo Debelak

SPOŠTOVANE OBČANKE IN 
OBČANI OBČINE BISTRICA 
OB SOTLI!
Leto 2015 smo v občini Bistri-
ca ob Sotli, kljub slabim napo-
vedim, zaključili še kar dobro. 
Izvedli smo investicije v viši-
ni skoraj 250.000 evrov, kar je 
20 odstotkov našega celotne-
ga proračuna. Pri tem izstopajo 
sanacije plazov in urejanje vo-
dovodov, zelo vesel sem tudi 
zaključenega projekta »Ne po-
zabimo vasi«, vmes pa je bilo še 
ogromno manjših del na lokal-
nih cestah in javnih poteh. Tudi 
pogled na neinvesticijski del je 
zadovoljiv: brez zmanjševanja 
sredstev smo uspeli podpreti 
delovanja društev, šole in vrtca, 
z večino sredstev smo pomaga-
li tudi župniji pri zamenjavi do-
trajane strehe na župnišču in 
sodelovali pri vseh velikih pri-
reditvah v občini Bistrica ob So-
tli. V letu 2015 smo postali ena 
izmed občin, ki občanom nudi 
tudi storitev pošte. Med vsemi 
različnimi bolj ali manj slabimi 
možnostmi smo izbrali najbolj-
šo in prevzeli delovanje pošte 
v prostore občine. Kar se je na 
koncu izkazalo za odlično po-
tezo, saj imajo sedaj naši obča-
ni veliko boljše storitve pošte in 
primernejše prostore.

Navkljub vsem težavam, po-
vezanih z zmanjševanjem ob-
sega financiranja občin, smo v 
dobri finančni kondiciji. Nismo 
prezadolženi, naš dolg iz pre-
teklih desetletij, katerega veči-
no smo prenesli še iz prejšnjih 
povezav, znaša danes manj kot 
80 evrov na prebivalca, kar je 
daleč pod povprečjem sloven-
skih občin. Delamo torej skro-
mno in v okviru zmožnosti, pa 
kljub temu ne brez večjih uspe-
hov, saj bilanca zadnjih petih let 
kaže blizu 40 km cest, obnovlje-
ne ali vsaj na novo pokrite vse 
občinske stavbe, ki jih ni malo: 
Kulturni dom, Gabronka, graj-
ska klet, Bratuševa domačija, 
poslovilna vežica, šola, ki je bila 
tudi energetsko sanirana, in 
ambulanta, kjer smo letos do-
datno uredili tudi prostore NMP 
v sodelovanju z zdravstvenim 
zavodom in koncesionarjem, 
ravno v tem času pa prekriva-
mo še zadnjo občinsko stavbo 
– staro ambulanto, kjer imamo 
danes tri stanovanja.

NEKAJ ŠTEVILK IZ 
PRETEKLEGA LETA:
Sanacija plazov na cesti Kun-
šperk - Metlije: 116.250 EUR. 
Trije največji plazovi, ki so 
kunšpersko povezavo z Oreš-
jem – Bizeljskim, Brežicami in 
njihovimi zidanicami praktič-
no popolnoma onemogočili, 

so sedaj sanirani. Ta sicer zelo 
zahtevna cesta, ki teče po gre-
benu visoko nad reko Sotlo, je 
tako ponovno varno prevozna. 
Je pa to tudi krasna pohodni-
ška ali kolesarska pot, kjer je 
razgled na nekaterih točkah 
prav osupljiv.

Ureditev pošte: 3.884 EUR 
in ena zaposlitev.  Po odloči-
tvi Pošte Slovenija, da našo po-
što zaprejo, delajo samo še dve 
uri na dan ali pa jo prestavijo v 
kakšno trgovino, je bila na vo-
ljo samo ena pametna odloči-
tev - da pošto kot najemno po-
što prevzame občina. Danes, po 
enem letu delovanja, se je  od-
ločitev izkazala za pravilno. Gle-
de na obseg poslovanja se je 
pokazalo tudi, da ukinitev po-
šte ni bila potrebna in je temu, 
kot je to običajno v Sloveniji, 
botrovala politika. 

Projekt Ne pozabimo vasi: 
127.858 EUR. S tem projektom 
smo z roko v roki ob promoci-
ji podeželja uredili tudi krasno 
pohodniško in kolesarsko pot, 
zasadili drevored avtohtonih, 
medonosnih dreves. Med nji-
mi je tudi veliko češenj, divjih 
in tistih ta pravih, s katerimi se 
bodo pohodniki in kolesarji lah-
ko tudi malo osvežili. 

Investicije na področju vodo-
oskrbe: 30.795 EUR. Vsako 
leto obnovimo del napeljav in 
s tem bomo tudi nadaljevali.

Ureditev zdravstvenega 
doma, prostori nujne medi-

cinske pomoči: 2.000 EUR in 
še trikrat toliko za opremo, ki jo 
je financiral JZ Zdravstveni dom 
Šmarje pri Jelšah. Med drugim 
smo med prvimi začeli uvaja-
ti defibrilatorje, hkrati s šola-
njem vseh zainteresiranih, tako 
gasilcev kot tudi drugih obča-
nov in šolarjev.

Urejanje in sanacije lokal-
nih cest (Kunšperk, Črešnje-
vec, Zagaj): 40.000 EUR. Izde-
lali smo tudi geološke meritve 
in priprave na reševanje nadalj-
njih plazov, ki ogrožajo hiše in 
ceste. Veliko je škode in tukaj 
pričakujemo odziv in pomoč 
ministrstva za okolje in prostor, 
ki je s tem seznanjeno. 

Izvedli smo tudi pokritje sta-
re ambulante in humanitar-
no uredili streho družini, ki je to 
potrebovala (20.000 EUR). Naše 
poslanstvo je med drugim na-
mreč tudi to, da poskrbimo za 
ljudi v stiski, najprej seveda za 
naše domače, potem pa abso-
lutno tudi za vse tiste, ki so tega 
potrebni. Leto za nami je zane-
sljivo zelo močno zaznamova-
la begunska kriza. Res se nas je 
močno dotaknila, določeni smo 
bili za eno od vstopnih točk za 
begunce, doživeli smo žico na 
meji, kar nam je bilo še nekaj let 
nazaj nepojmljivo, danes pa je 
to na žalost realnost, za katero 
si želimo, da bi bila čim prej za 
nami. Želimo si, da nam bo osta-
la le kot opomin na brezobzir-
nost velikih držav, politikov in 
vse vrste »generalov«, ki meni-
jo, da je nasilje nad drugačnimi 

pot do rešitve. Osebno nikoli ni-
sem in ne bom pristal na deli-
tev na »naše« in »ne naše«. Niko-
li ne bom sprejel logike, ki pravi: 
če je »naš«, je dober, pa četudi 
ni. Vse to namreč vodi samo v 
nadaljnje delitve, razslojevanje, 
klientelizem in cinično podce-
njevanje drugačnih ali pa samo 
drugih, ki jih ne poznamo in se 
za to niti ne potrudimo. Tega je 
žal še vedno preveč. Sem pa ve-
sel in ponosen, da smo se v Bi-
strici ob Sotli na to begunsko 
krizo dobro odzvali in pokaza-
li, da znamo pomagati, ko je to 
potrebno. Veliko vas je, ki si to 
pohvalo zaslužite. Želim si, da 
bi preko letošnje dobitnice ob-
činskega priznanja to priznanje 
tudi vsi vi vzeli za svoje. Temu je 
tudi namenjeno.

KRALJEVSKO LETO 2016!
V leto 2016 smo zakorakali kra-
ljevsko. Po zaslugi Sare Sta-
dler, ki je postala vinska kra-
ljica Slovenije. Izkoriščam tudi 
to priložnost, da ji ob tem če-
stitam in želim veliko uspehov 
pri njenem poslanstvu. Res je 
vsestranska, med drugim tudi 
odlična voditeljica prireditev.
 
Občina Bistrica ob Sotli bo v 
letu 2016 dala poudarek pri-
pravi projektne in ostale doku-
mentacije za področje urejanja 
in varstva okolja, vodooskrbe 
in vsebinskega dela obstoje-
čih obnovljenih objektov, kot 
smo to delali že lani. In seveda 
pripravam na projekte ter po-
vezavam z drugimi partnerji, 
projektu „eco genij“, ki ga pri-
pravljamo v povezavi s Hrva-
ško in Srbijo, projektu širokopa-
sovnih povezav v sodelovanju s 
konzorcijem občin, kolesarskim 
potem in sanaciji plazov.

Bomo pa poskrbeli tudi za 
to, da bo to leto res zelo »kra-
ljevsko« in veliko pozornosti 
posvetili vsem dogodkom, ki 
nas čakajo. Veliko se jih bo na-
našalo na promocijo našega 
podeželja, lokalno pridelane 
hrane, odličnega vina in seve-
da tudi naše cenjene kulture. 

Občina Bistrica ob Sotli bo v 
skladu s sprejetimi dokumen-
ti zagotavljala sredstva za in-
tervencije v kmetijstvu in goz-
darstvu. Ukrepi so usmerjeni 
tudi v novogradnjo manjkajo-
čih cestnih odsekov, prepreče-
vanje propadanja cestne infra-
strukture, izboljšanje prometne 
varnosti, zagotavljanje prevo-
znosti oziroma dostopnosti do 
posameznih domačij in ureja-
nje individualnih čistilnih na-
prav. Zagotavljali bomo sred-
stva za razvojne projekte in 

SOBOTA, 18. junij 2016 

20.00 KONCERT OB 35-LETNICI DELOVANJA MEPZ  
BISTRICA OB SOTLI, KD Bistrica ob Sotli

PETEK, 24. junij 2016

17.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 
PODELITVIJO PRIZNANJ, Dvorana Kulturnega doma B/S

21.00 BOSOROK, Dvorišče za Klubom Metulj

SOBOTA, 25. junij 2016

9.00 KOLESARJENJE PO ORANSOVI KOLESARSKI POTI, 
Zbirno mesto pred občinsko hišo

17.00 TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI ZA POKAL MM TEHNIKE, 
Igrišče pri trgovini TUŠ Bistrica ob Sotli

10.00 OBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU Z ZRAČNO 
PUŠKO, Strelišče nad Kulturnim domom B/S

13.00 NOGOMETNA TEKMA BISTRICA-BOŠNJACI, 
Športno igrišče pri OŠ

17.00 SVEČANA SEJA PGD BISTRICA OB SOTLI,  
KD Bistrica ob Sotli

18.00 SVEČANI PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA IN 
VESELICA POD ŠOTOROM, Šotor pri občini

NEDELJA, 26. junij 2016

med 7.00 in 15.00 PETROV SEJEM, Center Bistrice ob Sotli

SOBOTA, 2. julij 2016

 PIKNIKFEST, Lovski dom v Hrastju ob Bistrici

PETEK, 19. avgust 2016

 PETKOVA PUMPA,  
pri trgovini »Center na vasi« Polje pri Bistrici

SOBOTA, 20. avgust 2016

 12. ŠEMPETRSKE VAŠKE IGRE,  
pri trgovini »Center na vasi« Polje pri Bistrici

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2016

Praznik občine Bistrica ob Sotli

Občina Bistrica ob Sotli v letu 2016 
optimistično, preteklo leto dobro!

Franjo Debelak
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli
MIRELA KUNST

priznanje 
Občine bistrica Ob sOtli

Mirela Kunst je že takoj ob priho-
du v naš kraj, ko sta se našla z Jo-
žetom Kunstom in tu pognala ko-
renine, dala vedeti, da ima energije 
za tri in da se rada vključi v samo 
srž dogajanja. Kot diplomirana te-
ologinja in tudi sicer oseba z veliko 
intelektualne širine je vedno zno-
va iskala nove in nove izzive in jih z 
vso predanostjo tudi reševala. Po-
magala je pri poučevanju verouka, 
ko je bilo to potrebno, sodelovala z 
mladimi pri realizaciji različnih pro-
jektov, soustanavljala pohodniško 

društvo, organizirala različne ture in pogosto sodelovala v različnih 
projektih Občine Bistrica ob Sotli.
V svoji značilni neposrednosti, jasnih in ne zakompliciranih stališčih je 
bila vedno dobrodošel del ekipe, kjerkoli je to bilo. Skratka, na Mire-
lo se človek lahko zanese.Vseskozi pa se pri Mireli vidi njen globok in 
iskren čut za sočloveka. Odnos, ki brez nepotrebnega izpostavljanja 
zaradi lastne ali osebne promocije, brez velikega filozofiranja enostav-
no pripelje do ukrepanja. Ta njena energija jo je pripeljala tudi v Ob-
činski štab Civilne zaščite in zato ni niti najmanj presenetljivo, da se 
je s takšnim žarom lotila dela z begunci na našem mejnem prehodu. 
Kdor se ni na lastne oči prepričal, ne ve, koliko dela je bilo opravljene-
ga, da so se formirale ekipe, ki so beguncem razdeljevale pomoč, ku-
hale čaj, ko je bilo zelo mrzlo, prenašale in skladiščile hrano in obleke, 
organizirale čiščenje, da se je nudila pomoč otrokom in usklajevalo 
delo z zdravniki in policisti. Tisti, ki smo sodelovali, pa vemo, kakšno 
delo je bilo opravljeno. Tudi za ta naš prispevek k reševanju begun-
ske krize je Civilna zaščita Bistrice ob Sotli dobila priznanje Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Velik del te nagrade za-
nesljivo nosi ravno Mirela.
Sicer pa je Mirela postala tudi upravnica naše pogodbene pošte, kjer z 
enakim žarom in energijo opravlja svoje delo in ga vedno znova nad-
grajuje z novimi idejami. Za to in še zaradi veliko drugih neizrečenih 
in nezapisanih del si Mirela zasluži priznanje Občine Bistrica ob Sotli. 

Na obrobju Hrastja, kjer se ravni-
čast svet pričenja vzpenjati k vin-
skim goricam, je v zavetju drevja 
dom Lupšinatovih, po domače pri 
Požegecu. Po svojih skrbnih starših 
je dom z urejeno kmetijo pred 30 
leti prevzel sin Franc, petero nje-
govih sestra pa je našlo nov dom 
v bližnji okolici. V svojih mladeni-
ških letih je Franc poiskal delo v tu-
jini, kasneje se je posvetil delu na 
kmetiji, z ženo Mojco sta ustvari-
la družino, obnovila kmetijska po-
slopja in zgradila novo hišo. V dol-

goletno oskrbo sta prevzela sosedo Tončko, ki je postala tako rekoč 
njihov družinski član.

Posebno nagnjenje do lepote, do vsega, kar so ustvarili prejšnji ro-
dovi, je Franca popeljalo v svojevrstno dejavnost. Tudi zaradi težav 
z zdravjem je težja dela na kmetiji postopoma prepuščal trem sino-
vom, sam pa odkrival neverjetne priložnosti za svojo ustvarjalno slo 
v starih odsluženih brunih, delih vozov in še česa, v kamnih, v vsem, 
kar nas obkroža, a tega vsak ne opazi  ... Nastajale so zanimive stva-
ritve,  od izvirno oblikovanih stolov, klopi in miz do abrahamovskih 
palic ali drugih uporabnih predmetov.

Pri obnovi vodovodne napeljave je njegov raziskujoč pogled obstal 
na iz zemlje izkopanem kamnu posebne oblike. Neverjetno, časopi-
sne strani je napolnila senzacionalna ugotovitev poklicanega strokov-
njaka, da je Franc odkril delček okostja orjaškega kita, pred 15 milijoni 
let plavajočega v vodah Panonskega morja, ki se je tedaj davno raz-
prostiralo vse do naših krajev.

FRANC LUPŠINA
priznanje 

Občine bistrica Ob sOtli

BORIS VAHTARIĆ 
priznanje 

Občine bistrica Ob sOtli

Boris Vahtarić je s svojim doseda-
njim življenjem in delom s svojim 
tehničnim znanjem veliko prispe-
val pri organizaciji in izpeljavi mno-
gih družabnih prireditev v našem 
kraju. V mozaiku življenja našega 
kraja je aktivno prisoten že skoraj 
tri desetletja. Po osnovni poklicni 
izobrazbi je avtoklepar. Ta poklic je 
praktično osvojil že kot otrok, ko je 
pri svojem delu opazoval in posne-
mal žal kmalu zatem svojega po-
kojnega očeta. Borisovo delo so kaj 
hitro spoznali tako njegovi mlado-

letni vrstniki kot tudi starejši, ki se jim je pripetila večja ali manjša avto-
mobilska nesreča. S svojim talentom in znanjem se je zgodaj uvelja-
vil do te mere, da je postal znan mladi obrtnik. Kaj hitro se je razvil v 
splošnega »multipraktika« za mnoge tehnične potrebe v našem kra-
ju, saj mu ni bilo tuje upravljanje z mnogimi aparaturami.
Boris je kot tak postal naslov za tehnične potrebe naših razvijajočih se 
društvenih dejavnosti, ki so nastale po osamosvojitvi oziroma usta-
novitvi občine. Še posebej teh, ki so uporabljale dvorano in prostore 
kulturnega doma za svoj delovni prostor. Ravno prav in ob pravem 
času je prišel kulturnikom v cvetočih letih gledališkega življenja, saj 
je znal prisluhniti njihovim željam, dobro razmisliti in z občutkom za 
naravo njihovega dela in tehnične zakonitosti najti posrečene reši-
tve. Ob času uradnih prireditev je vedno zanesljivo in točno prišel ter 
z zasedbo svojega delovnega mesta zanesenjaško deloval na mno-
ge med njimi in jim s tem preganjal negativno tremo. Boris je človek, 
ki bi si ga želel vsak kolektiv in vsaka družba. Iz njega ni nepotrebnih 
besed ne razgretih oziroma ogorčenih afektov ne »zateženega filo-
zofiranja«. Njegova skodelica kave, kozarček vina oziroma »špricerja« 
ter vrček piva so tista »merica« njegovega gostilniškega »obreda«, ki 
mu omogočajo miren ter uspešen štart v delovni dan, zdrav odmor 
v njem ter spokojen zaključek in vedro razpoloženje. Njegov prihod 
v družbo deluje blagodejno, slovo od nje umirjeno. Umirjena in oko-
lju prijazna je tudi njegova vožnja z avtomobilom, kajti tudi on je kot 
dobra »mašina« dobrega avtomobila. Dobre namreč tečejo tiho, mir-
no, potentno in ne povzročajo hrupa ...

MEPZ BISTRICA OB SOTLI
denarna nagrada 

Občine bistrica Ob sOtli

Čas v svoji neizprosni minljivosti pretaka mnoge dogodke in žlahtni 
raznovrstne ljudi. Ti na svojih poteh srečujejo posameznike, ki so za-
nje in skupnost še posebej pomembni, saj sooblikujejo utrip okolja, 
kraja na bogat in plemenit način. Mnogo takšnih posameznikov je 
svoje poti usmerilo v delovanje Mešanega pevskega zbora Bistrica 
ob Sotli. Pesem, ki jo ta kuje, zveni že 35 let.
Sozvočja iz grl pevcev so skozi desetletja privabljali trije dirigenti, vsak 
na njemu lasten način: Janez Drašler, Franci Černelč in Špela Dra-
šler. Vsak od njih je odtisnil svojevrsten pečat v zaznave in harmo-
nije zvokov ter skupaj s pevci oblikoval nivo zbora, ki ga s ponosom 
dosega danes. 
Zbor je prepoznaven po mladostnem, svežem in uravnoteženem 
zvoku. Odlikuje ga prešernost, ki jo izvabljajo in s poslušalci delijo 
prav vsi člani zbora. Ostaja zvest klenemu zborovskemu repertoar-
ju in sledi novitetam, ki se jih smelo  in z entuziazmom loteva. Tako 
se lahko Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli pohvali z novitetama, ki 
sta bili zapisani prav za ta zbor, in sicer Tadeje Vulc in Francija Černel-
ča MIZA PONUJA ter Andreja Makorja in Rade Kikelj Drašler KAPLJA. 
Omenjena skladatelja spadata v sam vrh sodobnih slovenskih zbo-
rovskih ustvarjalcev,  zato si Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli šteje 
v veliko čast, da je lahko izvajal krstni izvedbi obeh skladb.
Zadnja leta Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli dosega odlične re-
zultate na regijskih srečanjih (ena bronasta in dve srebrni priznanji) 
in na mednarodni ravni (doseženi dve zlati odličji z zmagama). Zbor 
z odgovornostjo prevzema poslanstvo širjenja prepoznavnosti kra-
ja, iz katerega izhaja in ga vselej z zvočno pesmijo ter bogato bese-
do predstavlja znotraj in zunaj naših meja.  
Posebna odlika Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli je tudi ta, 
da v svojih vrstah združuje različne generacije pevcev, ki prihajajo iz 
širšega okolja. Prijateljevanja in odlična druženja tkejo med pevci po-
sebne niti, ki se v preseku vsakotedenskih vaj in mnogih nastopov 
doma in v tujini odevajo v barve globokega spoštovanja in spomi-
nov. Tudi za tisti oddaljeni nekoč, ko bo čas za premišljevanja o biva-
nju in ustvarjanju znotraj kreativnih ljudi dobre volje, ki tvorijo Meša-
ni pevski zbor Bistrica ob Sotli.

Brskanje po zapuščini svojega očeta pa je posebej navdihovalo Fran-
cevo željo po ohranitvi stare zgodbe, do katere se je postopoma do-
kopal. Oče Franc si je mnoga povojna leta dopisoval z znanim roja-
kom Lojzetom Zorenčem, bivajočim v Združenih državah Amerike. 
Tam je kot velik domoljub nameraval izdati knjigo z opisom zname-
nitosti župnije Svetega Petra pod Svetimi gorami oziroma današnje 
občine Bistrica ob Sotli. Oče je iskal podatke o vseh teh znamenito-
stih, zlasti o kapelah, križih in znamenjih in jih sistematično zapiso-
val. In v teh zapiskih je posebno pozornost vzbujala zgodba o Raj-
sovem, Cenekovem ali Lupšinatovem križu ob strmi kolovozni poti 
v Črešnjevcu. Postavili so ga po nesreči, ki se je zgodila med preva-
žanjem vina, v kateri je nekdo izgubil življenje. Križ je z leti dotrajal in 
izginil s površja zemlje, saj so nekoliko vstran speljali novo pot, zdaj 
je to že dolgo asfaltirana cesta. Franc Lupšina je začutil potrebo po 
ponovni postavitvi znamenja. To je storil v svojem že prepoznavnem 
slogu z uporabo starih materialov. Za pokončni del križa je uporabil 
vreteno stiskalnice, podstavek je seveda prešni kamen.
Različne poti ubiramo ljudje v svojem življenju, vsaka je nekoliko dru-
gačna. Franc Lupšina je svojo pot usmeril v dobro svoje družine, na-
šega kraja in človeških vrednot. Poznamo ga kot dobrega soseda, ki 
rad priskoči na pomoč. S svojim raziskovalnim duhom, marljivostjo 
in ustvarjalnostjo pa je vzbudil zanimanje slovenske javnosti in tako 
veliko naredil za promocijo našega kraja.

MARIJA BAVDEK
plaketa

Občine bistrica Ob sOtli

Marija Bavdek je članica DU Bistrica ob Sotli od leta 2004. Od leta 2005 
do leta 2009 je bila predsednica nadzornega odbora, zadnjih osem 
let pa je predsednica društva. Poleg te odgovorne funkcije je ves čas 
tudi aktivna poverjenica za obveščanje in pobiranje članarine ter pro-

stovoljka za obiske ostarelih in osa-
mljenih, aktivna organizatorka izle-
tov in družabnih srečanj.

Rdeča nit njenega delovanja je 
skrb za dobrobit naših starejših 
občanov in medgeneracijska po-
vezava. Njena humanitarna na-
ravnanost se kaže tudi v njenem 
delovanju v drugih društvih in or-
ganizacijah, kjer je redna in aktiv-
na članica. To so: Društvo kmetic 
Ajda, turistično društvo, Karitas, ko-
ronarni klub, župnijski svet. Nikoli ji 

ni težko prijeti za kakršno koli delo in priskočiti na pomoč povsod, 
kjer jo potrebujejo, pa naj bo to v kuhinji društva kmetic, pri prevo-
zu starejših do zdravnika in lekarne ali pomoči sorodnikom in prija-
teljem pri kmečkih opravilih.
Kot predsednica DU je aktiven povezovalni člen med DU in drugimi 
društvi v občini in v ZDU Kozjansko. Med drugim je redna udeležen-
ka na vseh občinskih prireditvah in akcijah, na prireditvah ZDU Koz-
jansko ter na akcijah šole in vrtca. Za prizadevno in uspešno delo je 
leta 2013 prejela bronasto plaketo ZDU Kozjansko.
Glede na njeno vzorno, požrtvovalno in dosledno opravljanje vseh 
zaupanih nalog v upokojenskem društvu in na njen širši prispevek k 
utripu našega kraj si zasluži ustrezno priznanje.
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Drage občanke, občani občine Bistrica ob Sotli,

predano delo, volja in sodelovanje znotraj lokalne 
skupnosti so tisti temelji, na katerih je moč graditi 

uspešno in razvojno naravnano občino, 
kar vedno znova dokazujete tudi v Bistrici ob Sotli.  

Tudi v prihodnje vam želim, da se pogumno lotite 
vseh izzivov in ciljev, ki ste si jih zadali znotraj 

lokalne skupnosti, ter da bomo tudi na ravni naše 
skupne posavske regije uspešno sodelovali. 

V teh prazničnih dneh vam iskreno čestitam 
in želim prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in občanom 

občine Bistrica ob Sotli!

Praznovanja so odlična priložnosti za pregled opravljenega 
dela in prijetno druženje vseh občank in občanov. 

Sadovi vašega sodelovanja so vidni v lepo urejenem kraju 
in številnih društvih, ki skrbijo za kulturni 

in družabni utrip v občini. 

V prihodnje vam želim še mnogo uspehov 
na vseh področjih in uresničitev vseh zastavljenih ciljev! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli,

trdni temelji so osnova za dobro delo v prihodnosti 
in so spodbuda za vsestranski razvoj v dobrobit 

vseh, ki si želijo, da bi bil vsak dan praznik.

Naj se želje uresničijo s pridnostjo 
in s predanostjo za skupno dobro.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Občankam in občanom občine Bistrica ob Sotli 

ob občinskem prazniku voščimo veliko uspehov 
na poti nadaljnjega razvoja in življenja lokalne skupnosti. 

Praznik naj vas povezuje in združuje, razveseljuje 
in s prireditvami še dodatno obogati bivanje v vaših krajih.

Županu s sodelavci, občinskemu svetu, organizacijam, 
podjetjem in posameznikom, ki oblikujete sedanjost in prihodnost 

vašega prostora, želimo pravih in dobrih odločitev. 
Verjamem, da nas bodo takšne povezovale tudi na regijskem nivoju.

Prijetno praznovanje 
občinskega praznika in vse dobro – za vse dni v letu.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine 
vam iskreno čestitamo in vam želimo obilo razvojnih uspehov 

tudi v prihodnje. Sodelovanje med našima občinama 
v okviru posavske regije je bilo vedno plodno, 

pozitivno in uspešno, za kar se vam ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujemo. 

Želimo si in prepričani smo, da bo tako tudi ostalo. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli, 
spoštovani župan, podžupan, spoštovane članice 

in člani občinskega sveta!

BISTRICA OB SOTLI – Ob 37. 
prazniku šole v Bistrici ob 
Sotli so namenu predali defi-
brilator, dan kasneje pa pri-
pravili dobrodelni koncert. 

Slavje ob prazniku šole se je 
pričelo s kulturnim progra
mom in slovesno predajo nove 
točke, opremljene z defibrila
torjem, že tretje takšne v ob
čini. Prevzem pridobitve so 
opravili ravnatelj Bogomir 
Marčinkovič, župan Franjo 
Debelak in zdravnik Franci 
Božiček, pobudnik namestitve 
defibrilatorja na šolsko dvori
šče. Z njim osnovna šola ure
sničuje cilje projekta »Zdrava 
šola«, v katerem sodeluje že 
vse od začetkov pred 23 leti. 
Božiček je izpostavil tudi pri
zadevanja, da se je bistriška 
občina kot ena izmed prvih v 
slovenskem prostoru opremi
la z defibrilatorjem, nato z na
bavo defibrilatorja za gasilce 
povzela tedaj svežo idejo o ga
silcih kot prvih posredovalcih 
z defibrilatorji ter sedaj sledi
la ideji o vzgoji ljudi za upora
bo defibrilatorja.

Slovesnost so ob šolarjih spre
mljali mnogi starši in stari 
starši. Ravnatelj Marčinkovič 
je izpostavil vidnejše dosež
ke učencev na tekmovanjih in 
povzel, da je bilo šolsko leto 
za bistriško šolo zelo uspešno. 

Čestitke je namenil tudi župan 
Franjo Debelak, ki je ob uspe
šnem delu šole omenil trajni 
naziv najlepše urejene šole v 
Sloveniji, s katerim se šola po
naša že nekaj zadnjih let, ter 
izrazil veselje ob pridobitvi 
defibrilatorja. Program so po
pestrili šolski pevski zbor in 
v družbi Godbe Orlica šolske 
mažoretke. Po uradnem delu je 
sledilo športno druženje treh 
generacij ter prikaz oživljanja 
z defibrilatorjem. 

Naslednji dan so pripravili še 
dobrodelni koncert Društva 
prijateljev mladine in šole. 
Pod naslovom »Nikdar nisi či
sto sam« so v plesnih in pev
skih točkah nastopili: vinska 
kraljica Slovenije Sara Sta-
dler, vrtčevski zbor, otroški in 

mladinski zbor osnovne šole, 
dekliški cerkveni zbor La Vita, 
vokalisti Milena Kunej, Nika 
Kunst, Urška Lojen in Niko 
Lipnik, plesni pari devetošol
cev, z devetošolci je zapel tudi 
ravnatelj. Gosta koncerta sta 
bila zmagovalec šova »Sloveni
ja ima talent«, plesalec Jernej 
Kozan in kantavtorka Ditka. 
Nastope so spremljali doma
či in gostujoči instrumentali
sti, besedne niti sta prispeva
li Jona Kunej in Tina Reher. 
S koncertom so v šolski sklad 
prispevali 1.762 evrov, name
nili pa jih bodo za sofinanci
ranje šole v naravi, zimovanje 
otrok iz vrtca, izvedbo ekskur
zij ter nakup šolskih potreb
ščin za otroke iz socialno šib
kih družin.
� Emilija�Šterlek

Namenu�predali�točko�z�defibrilatorjem�v�osnovni�šoli.

Praznik šole: nov defibrilator 
in dobrodelni koncert

BISTRICA�OB�SOTLI�-�Župan�Franjo�Debelak�je�15.�junija�sprejel�28�bistriških�devetošolcev�z�
razrednikom�Romanom�Urekom.�Po�sproščenem�razgovoru�jim�je�župan�razdelil�spominska�
darila�ter�majice�z�občinskim�grbom,�fotografiranju�pred�občinsko�stavbo�pa�je�v�šoli�sledila�
še�predaja�ključa�osmošolcem.
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ZGODOVINA DRUŽINSKE OBRTI

Veselje do lesa in njegove obde-
lave v družini Dobrina sega že 
sto let nazaj, ko je Mihael Dobri-
na, praded današnjega nosilca 
dejavnosti, pred 1. svetovno voj-

no odšel na Dunaj, kjer je prido-
bil naziv mizarski mojster. V tistem 
času je bil to naziv, ki so ga do-
bili le redki mojstri mizarske obrti 
na Slovenskem. Po vojni se je vrnil 
v domači kraj, kjer je začel izvaja-
ti mizarska dela kot obrtnik. Stari 
oče Mihael Dobrina, rojen 21. av-
gusta 1921, je pridobil mizarska 
znanja pri očetu, učno dobo pa je 
opravil pri mojstru Jožetu Kuneju 
v Bistrici ob Sotli. 2. svetovna voj-
na ga je prisilila v izgnastvo, ven-
dar je po vrnitvi nadaljeval s svojo 
obrtjo, sprva kot splošno mizarstvo 
in polaganje klasičnih parketov, ka-
sneje pa se je že lotil zahtevnejših 

mizarskih del na kulturnih spome-
nikih. Predstavnik tretje generacije, 
Mihael-Dušan Dobrina, se je šolal 
za mizarja v Sevnici in leta 1965 že 
pridoma uporabljal svoje znanje pri 
očetu, ga v praksi še nadgradil in 
odšel v Nemčijo na dodatno izo-

braževanje. Po treh letih se je vrnil, 
si ustvaril družino, začel z delom na 
kulturnih spomenikih, uspešno na-
daljeval družinsko tradicijo do upo-
kojitve in predal obrt sinu Marku. 
Marko Dobrina je lesarsko šolo 
obiskoval v Škofji Loki in nadalje-
val študij na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, oddelek lesarstvo. Pod-
jetje je prevzel leta 2014 in uspe-
šno nadaljuje z mizarstvom, ki mu 
je bilo položeno že v zibelko. S se-
stro Danijelo, ki je prav tako kot 
arhitektka usmerjena v ohranjanje 
kulturne dediščine, si izmenjujeta 
in dopolnjujuta ideje pri obdelavi 
in ohranjanju starin. 

SODELUJEJO PRI JAVNIH 
IN ZASEBNIH PROJEKTIH

Mizarstvo Dobrina dela predvsem 
za državne ustanove, zavode, ob-
čine, v zadnjem obdobju pa tudi za 
lastnike zasebnih hiš. Znanje in iz-
kušnje nenehno nadgrajujejo na 
objektih starih zgradb, ki jim s svo-
jim delom povrnejo lepoto, kakršno 
so imele v času njihove izgradnje. 
Ukvarjajo se z izdelavo stavbnega 
pohištva (okna, polkna in vrata iz 
masivnega lesa), sanacijo in oja-
čitvami lesenih konstrukcij, izdela-
vo gankov, stropov, podov ipd., pri 
tem pa svojim strankam priporoča-

jo najboljše in najprimernješe ma-
teriale. Njihova celostna ponud-
ba vključuje tudi izdelavo detajlnih 
načrtov, popise konservatorsko-re-
stavratorskih del lesenih stavbnih 
členov in dendrokronološke razi-
skave lesenih konstrukcij.

Obnovili so mnogo kulturnih spo-
menikov, med njimi tudi hišo Nikole 
Tesle v Liki na Hrvaškem, sakralne 
objekte – cerkvene klopi, župnijske 
cerkve v Bistrici ob Sotli in Polje ob 
Sotli, samostansko cerkev in staro 
lekarno v Olimju. Sodelovali so pri 
številnih prenovah gradov, denimo 
gradu Podsreda, v letih med 2004 

in 2015 so izdelali celotno stavbno 
pohištvo (okna, vrata in pode) na 
gradu Pišece, menjali okna in vra-
ta na gradovih Snežnik in Otočec. 
Leta 2010 so sodelovali pri obno-
vi Valvasorjeve hiše v Krškem. Leta 
2011 so v sodelovanju z restavra-
torskim centrom skupaj obnovili 
strop Viteške dvorane gradu Bre-
žice, kjer so restavrirali in utrdili no-
silno konstrukcijo stropa, na kate-
rega so pritrjeni ometi za freske, 
zamenjali okna in vrata v delu ob-
novljenega trakta, hrastov pod v 
razstavnem prostoru in kapucinski 
pod v poročni dvorani. Leta 2012 
so na gradu Rajhenburg v Bresta-
nici zamenjali okna, vrata in mo-
gočni tramovni strop v dvorani v 
pritličju ter izdelali lesene stopni-
ce. Leta 2013 so v Mencingerjevi 
hiši v Krškem menjali okna in vra-
ta, odprte in zaprte ganke z okra-
ski ter obnovili in ponovno upora-
bili star smrekov pod v sobi, kjer 
so freske. Opremili so tudi več pri-
vatnih hiš in objektov v Posavju in 
drugod v Sloveniji. 

Trenutno delajo na treh projektih, 
in sicer stavbno pohištvo na pri-
vatnem objektu v okolici Kamnika, 
lesene hrastove pode v objektu 
v okolici Novega mesta, še pose-
bej pa so ponosni na obnovo pri-
morske kam nite hiše v Istri. S svo-
jim znanjem, kvaliteto in izkušnjami 
želijo postati prepoznavni po spe-
cifičnosti svojega dela, se predsta-
viti privatnim investitorjem in la-
stnikom hiš, jim ponuditi celovito 
obnovo objektov kulturne dedišči-
ne ter seveda v prihodnosti zapo-
slovati mlad kader in mu dati mo-
žnost, da se seznani z mizarstvom 
v preteklosti.

Stoletna tradicija Mizarstva Dobrina
BISTRICA OB SOTLI - Mizarstvo Dobrina je družinsko podjetje s stoletno tradicijo, ki svojim naročnikom nudi po meri projektirane in izdelane izdelke iz 
masivnega lesa. Specializirani so za izvedbo in rekonstrukcijo kulturnih spomenikov državnega pomena in objektov kulturne dediščine na lokalni ravni. 
Danes podjetje vodi Marko Dobrina, predstavnik četrte generacije družine.

Mihael in Marko Dobrina

Lekarna Olimje

Viteška dvorana (foto: B. Colarič)

Mencingerjeva hiša - gank (foto: www.mestnimuzejkrsko.si) 

Kamnita hiša v IstriARHITEKTKA DANIJELA DOBRINA

Danijela Dobrina danes živi in dela v 
Regensburgu v Nemčiji, kjer je zaklju-
čila študij arhitekture. 

Ljubezen do ohranjanja starin je izka-
zovala že kot sedemnajstletno dekle. 
Kot prostovoljka je delala na projek-
tu dokumentiranja tradicionalnih hiš 
v Kozjanskem parku. Projekt je vodil 
arhitekt iz Nemčije. Z Danijelinim de-
lom je bil nadvse zadovoljen. 

V Bambergu se je specializirala za 
ohranjanje kulturne dediščine in magistrirala. Po končanem študi-
ju je eno leto delala na Ministrstvu za kulturo in sodelovala z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani. Ponosna je na pro-
jekt obnove starega dela mestnega jedra Novo mesto. Pet let je 
imela lastno podjetje v Ljubljani.

Preselila se je v Regensburg, kjer je dobila redno zaposlitev. V ve-
čjem arhitekturnem podjetju dela že dve leti, ukvarja se s projek-
tiranjem in vodenjem gradbišč.

Danijela Dobrina

WWW.MIZARSTVO-DOBRINA.SI
Polje pri Bistrici 11, 3256 Bistrica ob Sotli

Tel.: 03 580 41 80, 
e-pošta: mizarstvo@dobrina.si
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Še posebej so me vsrkale nje
gove zelene pokrajine s preta
njeno paleto senc in svetlobe 
ob zgodnjih jutrih. V pogovo
ru mi je o tem dejal: »Dan brez 
jutra je zgubljen. Jutra so naj
lepša  (zgodaj) zjutraj.« Tudi v 
nadaljevanju sva ostala pri ze
lenem in pesniku Lorci in nje
govi pesnitvi Ljubim te, zeleno, 
ljubim, zelene veje in zeleni ve
ter … »Enkrat sem že razmišljal 
o razstavi s tem naslovom, pa 
se mi je zdelo malo preveč, ja, 
mogoče preveč patetično. Ze
leno imam zelo rad, rad grem 
v gozd, v mir, v njegov in tiši
no, ob reko, ki je tudi zelena, 
da lahko potem delam iz duše.« 

Kar pesnik napiše v eni kratki 
pesmi, pisatelj pa v tisočih be
sedah, povprašam, kako pa to 
nariše slikar: »Sliko nosim v 
sebi, ji lahko dolgo sledim, ko 
dozori, lahko tudi po dveh le
tih sledenja, si jo upam deli
ti še z drugimi. Kar naslikam, 
je to iz duše za duše tistih, ki 
imajo radi podobne stvari. Ve
ste, svetloba je vsak dnevni čas 
drugačna, nebo je vsak trenu
tek drugačno. Narava ponuja v 
štiriindvajsetih urah neprešte
te obraze. Tudi opazovanje je 

neke vrste umetnost. To je sa
motno delo in samoto je težko 
deliti z drugimi. To kar rišem, 
je iskreno, nisem samozadovo
ljen in tudi nikoli zadovoljen.«

Potem se za intermezzo prepu
stiva mladostnim letom. Rojen 
je bil v aprilu leta 1950 v Bistri

Rado Romih, slikar:

Bistrica ima zelo lepo veduto, 
naslikati bi jo znal z zaprtimi očmi
BISTRICA OB SOTLI – Podobe kraja v oljih na platnu Rada Romiha so (me) prevzele, ko je v avli brežiške 
Upravne enote razstavljal na skupinski razstavi s člani Društva likovnikov Brežice, in nato še, ko je na is-
tem mestu kmalu zatem postavil samostojno razstavo. 

ci ob Sotli, kjer je končal osnov
no šolo. Pedagoginje mu niso 
pustile likovnega pečata, pač 
pa: »Pri predmetu poznava
nja prirode in družbe sem pre
risoval živalski svet in naravo. 
Z naravo pa sem itak vedno ži

vel. Bistrica ima zelo lepo ve
duto, naslikati bi jo znal z za
prtimi očmi. Moja tiha želja je 
bila, da bi po osnovni šoli šel 
na oblikovno šolo v Ljublja
no, pa ni bilo denarja. Potem 
sem obiskoval gimnazijo v Ce
lju, ko sem od doma odhajal 
z vlakom ob peti zjutraj in se 

vračal ob tretji popoldan. Ta
krat je bil pouk še vsako sobo
to. Bilo je naporno, ampak to so 
bili lepi časi. Za 18. rojstni dan 
sem dobil iz Avstrije prve oljne 
barve, imenovane "šminke". V 
četrtem letniku sem imel v gi
mnaziji razstavo oljnih slik. Ko 
smo pred kratkim imeli s sošol
ci srečanje, so se me spomnili – 
to je pa Rado, ki je lepo risal.« 

Po gimnaziji je sledilo težko 
obdobje, prebijal se je brez šti
pendije in se je zaposlil: »Delal 
sem kot vzgojitelj v Dijaškem 
domu Ivana Cankarja v Ljublja
ni, poprej imenovano Marija
nišče, ki je bil močan kulturni 
center tako številčno kot tudi 
glede tistih, ki so bivali v domu 
– Josip Murn, Bogomir Magaj
na, Maksim Gaspari, Ciril Zlo
bec, Dane Zajc, Lojze Kovačič, 
Miško Kranjec, Saša Vuga, Izi
dor Cankar, Anica Černe, Fran
čišek Lampe, prvi ravnatelj 
doma in filozof, Anton Nanut -, 
in od tu so zametki simfonične
ga orkestra. Tu sem upodobil 
dvanajst portretov, ki so osta
li v domu. Sam menim, da mi 
je najbolj uspel mamin portret. 
Od 1995 do upokojitve 2012 
sem vodil in urejal knjižnico v 
domu, kjer sem obdeloval zgo
dovino doma. Iz različnih arhi
vov sem prišel do bogatih gra
div, kjer sem ugotovil strukturo 
bivših gojencev, ki sem jih, kot 

že rečeno, nekatere portreti
ral.«

Službovanje v prestolnici si je 
vseskozi sleherni konec tedna 
mehčal v svoji Bistrici, kjer so 
mu obsoteljska in kozjanska 
pokrajina in še posebej rodni 
kraj bili in ostali neusahljivi 
viri motivov za slikanje in so 
se na platnih prebujale kraji
ne, vedute, tihožitja. Je bil in 
ostal dokumentarist svojega 
ljubega, slikovito razkošnega 
kraja. »Nekatere teme, motivi 
so večni in jih različni ustvar
jalci upodabljamo na različ
ne načine. Odvisno od časa, ko 
so nastale, od umetniške sme
ri. Ustvarjalci se tudi notranje 
spreminjamo, različni se naj
demo v različnih upodobitvah 
in je dobro, da je tako. Odločil 
sem se za oljno tehniko. Omo
goča mi, da motiv oblikujem 
tako dolgo, da pridem do žele
nega učinka ali da se vsaj pri
bližam tistemu, kar želim. Si
cer nisem nikoli zadovoljen in 
še vedno upam, da bom enkrat 
v življenju naredil tako sliko, 
da bom z njo zadovoljen. Ker 
so slike natančno narisane, se 
nobena ne prebudi na hitro. 
Predvsem pa mi ni nikoli go
spodoval zaslužek.«  

Če sva z Radom Romihom pri
čela skoraj neukrotljivo »ze
len« pogovor in bi se sama še 
najraje spustila po stezi v glo
bino njegovega zelenega goz
da, kjer se s čopičem poigra
va s svetlobo in sencami, pa si 
vendarle upam in želim nave
sti Anamarijo Stibilj Šajn: »… 
Slika Zimski večer je pogled z 
avtorjevega hišnega praga. Na 
vas je legel spokojen zimski ve
čer, a tam za okni je življenje, je 
luč, je toplota, saj se iz dimni
kov vali dim. Je slutnja človeka, 
ki ne potrebuje konkretne po
dobe …« Rado Romih je realist 
– impresionist, ki nikogar ne 
kopira, je pa preučil, kot pove, 
Jamo, Kobilico, Šubica in števil
ne druge, kako je kaj kdo nare
dil. Ker, no ja, nima formalne 
likovne izobrazbe. Očarljivost 
svojega kraja je tako kot v Bre
žicah z razstavljenimi deli po
nesel - vsaj za pokušino - še 
v druge slovenske kraje. To je 
zelo iskreno darilo rojstnemu 
kraju, ki praznuje.
 
� Natja�Jenko�Sunčič�

Rado�Romih

Slika�Mesečina

Medicina Božiček d.o.o.
Bistrica ob Sotli 61
Tel.: 03 800 26 30, e-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 
 

Kolektiv Medicine Božiček d.o.o.

Svojim pacientom ob občinskem prazniku
iskreno čestitamo

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Občankam in občanom 
Bistrice ob Sotli iskreno 

čestitamo ob prazniku občine!

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Ob 25-letnici samostojne 
Republike Slovenije
Kot povsod po svetu smo tudi Slovenci v Avstraliji vneto spre
mljali celotni proces za samostojno Republiko Slovenijo. Zave
dali smo se, da »pobudniki« za tako veliko, zahtevno in celo ne
varno delo potrebujejo tudi finančno pomoč. V ta namen smo 
zbirali in prispevali za izvedbo predvolilnega boja vseskozi do 
trenutka, ko si je domovina zapisala z velikimi črkami: SAMO
STOJNA SLOVENIJA.
Spodnji dve pesmi sem napisal, ko je Slovenija razglasila svojo 
samostojno državo – 25. junija 1991. Štiri dni pozneje, 29. 6., ko 
se je Slovenija že borila z orožjem za svojo lastno državo, smo se 
Slovenci množično zbrali na mestnem trgu v Melbournu in mi
rovno podpirali svojo domovino Slovenijo. Na trgu, kjer so nas 
zajele tudi TV kamere, smo imeli govore, kulturne točke, tako da 
smo bili zgleden narod brez kakršnega koli najmanjšega nasilja.
Ko je začel svet počasi priznavati Slovenijo kot samostojno drža
vo, je bila Avstralija prva neevropska država, ki je priznala Slove
nijo kot samostojno državo. V avstralskem časopisu je med dru
gim pisalo: »On this day, 16th January 1992, Australia was the 
first Non-European Country to recognise NEW COUNTRY REPU
BLIC OF SLOVENIA.« Tamkajšnji Slovenci smo se Avstraliji zahva
lili: »THANK YOU AUSTRALIA!« 
To so spomini – a hkrati kamenček v mozaiku zgodovine za sa
mostojno Slovenijo.

DRAGI SLOVENSKI DEŽELI – 
OB NJENEM NAJVEČJEM PRAZNIKU
Stoletja si za soncem hrepenela,/ preljuba ti dežela mi domača, 
že dolgo skrito željo si imela, /naj svet hitreje k soncu se obra
ča. /Prišel je čas, rodil se novi dan, / dan, ki nikoli nisi ga imela,
bil tuj je zate, s senco še obdan, / čeprav že davno zanj si dozo
rela. / Naj svet tvoj dan spoštljivo si zapiše, / pozdravi novo naj 
zastavo tvojo, / nikdar nihče ta dan naj ne izbriše, / naj narod 
tvoj uživa grudo svojo!

ROMANJE K MARIJI (Svete Gore nad Sotlo)
Tja v deželo mi slovensko, / med zelene hribčke, / rad spet ro
mal bi po poti, / tja na Svete Gore. / Tam pokleknil pred podo
bo, / pred obrazom Tvojim bi, / tam spet molil k Tebi, Mati, / in 
zapel bi hvalo Ti. / Tisočkrat Ti, Mati, hvala, / za svobodo, ljubi 
mir; / za deželo prerojeno, / da ohranjen njen bo vir.
� Ivan�Lapuh,�Bistrica�ob�Sotli

Od�27.�maja�do�3.�junija�sta�v�Nerezinah�na�otoku�Lošinj�v�or-
ganizaciji�ZPM�Krško�potekala�programa�Šola�zdravega�ži-
vljenja�in�Gibanje�osrečuje.�Udeležilo�se�ju�je�35�udeležencev.�
Program�Šole�zdravega�življenja�je�vodil�Stane�Iskra,�program�
Gibanje�osrečuje�pa�Vilma�Jan�Špiler.�Za�organizacijo,�poho-
dništvo�in�dobro�vzdušje�udeležencev�je�poskrbela�strokovna�
sodelavka�ZPM�Krško�Tanja�Božičnik.�Vir:�ZPM�Krško
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Ob samostojnosti naše domovine vsem 
čestitam ter želim srčnosti in ponosa. Naj bo 
25. rojstni dan suverenosti spodbuda za zrelo 

in odgovorno skrb za našo državo in ljudi. 

Ivan Molan,
župan občine Brežice, s sodelavci

Letos mineva 25 let, ko je Republika Slovenija 
postala neodvisna, samostojna in demokratična 
država. Naj bo 25. junij spomin na dogodke, 

ki so vodili k uresničitvi dolgoletne želje.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Drage občanke, občani, Posavke in Posavci, 
naj nas enotnost tistega časa pred 25 leti 

združi na poti do novih uspehov.
Iskrene čestitke!

mag. Miran Stanko, 
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci,
ob 25. obletnici uresničitve slovenskih sanj 

o samostojnosti vam v želji po še lepšem jutri 
iskreno čestitam! 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Ob 25-letnici Slovenije vsem iskreno čestitamo. 
Kot del samostojne države tudi vnaprej uspešno 

in v slogi dosegajmo skupne regijske cilje. 

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Iskreno voščilo ob dnevu državnosti z željo, 
da z delom in s predanostjo 

skupaj soustvarjamo boljši jutri.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Kako se spominjaš časa pred 
osamosvojitvijo in samega 
osamosvojitvenega večera?
Ravno danes sem malo br
skal po tabeli, v katero si be
ležim prispevke, in sem ugoto
vil, da je bilo takrat - pokrival 
sem tudi Dolenjsko - kar veli
ko dogodkov v zvezi s tem, ra
znih hrvaško-slovenskih sre
čanj ipd., tudi Pučnik je bil na 
nekem sestanku v Dobovi, če 
se prav spomnim. Vedeli smo, 
kaj se pripravlja, ampak tega, 
kar se je potem zgodilo, ni nih
če  pričakoval. Še dan pred voj
no, ko je bila razglasitev sa
mostojnosti, sem bil pri Enču 
(Ernest Breznikar, op. a.), ki je 
bil šef Teritorialne obrambe 
v Posavju, in sem ga vprašal, 
kaj in kje se bo zgodilo, da se 
malo pripravim, pa mi ni nič 
konkretnega povedal. Na TV 
so nam rekli, naj bomo pozor
ni, ko so po vsej Sloveniji za
čeli zasajati lipe. V Krškem ni
sem bil, sem pa šel v Brežice, 
kjer je bila velika 'fešta', teri
torialci so se zabavali, saj oči
tno še sami niso vedeli, kaj in 
kje se bo zgodilo … 

Se pravi, da nihče ni slutil, da 
bo prišlo do spopada?
Ne, se je pa čutilo, da bi se zna
lo nekaj zgoditi. Že prej smo 
opazovali, kako so na cerkljan
sko letališče prihajali in odha
jali avioni, nihče pa ni točno ve
del, zakaj. Mirko (Vesel, op. a.) 
je takrat že živel v Krški vasi in 
je kot neke vrste aviatik ves čas 
opazoval, koliko jih je prišlo in 
odšlo, jaz se na to nisem spo
znal. Poleg tega so bili teritori

Goran Rovan, novinar:

Ne le v uniformah in s puškami, ljudje so tudi na druge načine pokazali, da so proti agresiji
KRŠKO - Ko smo v uredništvu razmišljali, koga povabiti k pogovoru ob 25-letnici osamosvojitve in desetdnevne vojne, ki je sledila, smo ugotovili, da je po števil-
nih zapisih in knjigah najbrž prav, da slišimo še koga iz novinarskih vrst, ki je dogajanje spremljal neposredno na terenu. Eden med njimi je Goran Rovan, dolgo-
letni dopisnik TV Ljubljana/Slovenija iz Posavja, ki je bil priča mnogim takratnim dogodkom v Posavju in na Dolenjskem in jih je med drugim zabeležil tudi za ča-
sopis Srž, ki ga lahko smatramo za predhodnika Posavskega obzornika. Spregovorili pa smo tudi o bolj aktualnih vprašanjih v regiji.

alci že en mesec prej vpoklica
ni, to niso bile kar neke orožne 
vaje. Seveda nismo pričakovali, 
da bo JLA bombardirala svojo 
državo, prej bi pričakovali, da 
bodo prepovedali proslavo ali 
kaj podobnega. Zgodaj zjutraj 
pa so me že klicali: kaj čakaš, 
tam dol se streljajo, pojdi …

S snemalcem Mirkom Ve-
selom sta šla v Novo mesto, 
kajne?
Ja, takoj sva letela tja in nale
tela na kolono v vasi Poganci, 
nekaj posnela, nato pa sva se 
začela prebijati proti Ljublja
ni. To je bil šele podvig, vse je 
bilo zaprto, zabarikadirano, 
zato sva morala po stranskih 
cestah. Ko sva v Ljubljani v tisti 
zmešnjavi oddala material, sva 
se podala nazaj in na Medved
jeku so bile že kolone tovornja
kov in oklepnikov JLA. Ko sem 
končno prišel domov, sem iz
vedel za prvo žrtev v Rigoncah 
(Jernej Molan, op. a.) in se od
pravil tja, a ni bilo nikjer niko
gar, zato sva se mimo blokad 
prebila nazaj do Brežic. 

Prva smrtna žrtev je bila naj-
brž opozorilo, da gre hudo 
zares …
Že ko smo videli oklepnike na 
cesti, je bilo videti zares, a na 
začetku se mi je še zdelo, da 
gre le za napenjanje mišic, po
tem pa je bilo videti čedalje 
bolj resno. Veliko cest in mo
stov je bilo zablokiranih, zato 
si se moral zelo potruditi, da si 
kam prišel, do Novega mesta je 
trajalo dve uri. Teritorialci, ki 
so bili že cel mesec notri, niso 

vedeli, kaj se dogaja, in so bili 
še bolj preplašeni kot mi.

Doživel si bitko na Medved-
jeku …
… ja, takrat sem spoznal, kako 
hitro lahko izgubiš življenje … 
Sama dva z Mirkom nisva rinila 
gor, ker so vsi bežali od tam, ko 
pa so šli rešilci tja, sva šla za nji
mi, ne po avtocesti, ampak po 
vzporedni stranski cesti. V ti
stem času so priletela letala in 
začela streljati, pognal sem se v 
grmovje nad cesto, a je k sreči 
letelo nad nami. Ko so se obr
nili, so nas še enkrat preleteli, 
a k sreči niso več streljali. Se

veda smo bežali. To je bila naj
bolj nevarna situacija, lahko bi 
se končalo povsem drugače …

V 'dnevniku vojnega dopi-
snika' si zapisal tudi, kako 
so ti v novomeški bolnišni-
ci postavili na ogled trupla z 
Medvedjeka …
To je bilo tudi doživetje … Ta
krat vidiš, kako ljudje doje
mamo vojno. S TV ekranov 
smo bili vajeni takšnih prizo
rov, in ko vidiš nekaj takega, 
si misliš, da je tako kot v filmu 
- eden brez glave, drugi brez 
roke … Spomnim se, da me je 
bolj kot razmesarjeni bolgar

ski tovornjakarji prizadelo na
vadno truplo nekega gospoda, 
ki je umrl naravne smrti. Mirko 
sicer ni želel snemati, a je ne
kaj posnel, vendar teh posnet
kov niso nikoli objavili. Kasne
je sem izvedel, da nekaterih 
stvari niso objavili, da ne bi iz
dali lokacij teritorialcev, poleg 
tega je najbrž vladala precej
šnja zmešnjava, posnetke so 
pošiljali tudi amaterji ipd.

Kaj pa v Posavju, kaj ti je 
ostalo v spominu?
Krakovski gozd in Prilipe. Nek
do nas je obvestil, da bodo na
padli Krakovski gozd, kamor 
so se prebili oklepniki z Med
vedjeka, tam pa so jih ustavile 
barikade. S Francijem Pavko
vičem sva šla k tastu na Golek, 
od koder je bil dober pregled 
nad Krškim poljem. Vmes so že 
začeli prodirati iz Zagreba pro
ti Prilipam, a nisva uspela pri
ti do tja, prišla sva le do Brežic 
in snemala od tam, tako da ni
sva videla, kaj natančno se je 
dogajalo. 

Koliko ste takrat vede-
li o grožnjah z napadom na 
NEK?
Te grožnje so bile ves čas, tam 
je bilo tudi pojačano varova
nje, vendar se s tem nismo kaj 
veliko ukvarjali. Elektrarno so 
takrat zaradi varnosti ustavili, 
a meni se je zdelo, da s tistimi 
migi ne morejo narediti česa 
hudega, kvečjemu poškoduje
jo objekt ali polomijo daljnovo
de, a so nas prepričevali, da je 
objekt varen pred takšnim na
padom. Tega se nisem bal, bolj 

me je bilo strah, ko je Grujević 
grozil, da bo razstrelil skladi
šče goriva pri Mokronogu.

Kako je sicer v tistih dneh 
potekalo tvoje delo?
V glavnem sem komuniciral 
s policijo, ki je edina vedela, 
kje se kaj dogaja, s teritorial
ci nisem imel nobenega stika 
oz. se je posavski štab umaknil 
nekam na Sromlje. Na policijo 
sem hodil brat in pošiljat teks
te, ker drugje ni bilo možnosti. 
Ker sem bil v glavnem v novo
meškem koncu, sem vsake to
liko časa poklical Ireno (Majce, 
dopisnico Radia Slovenija, op. 
a.), če je kaj novega. Prispev
ke oz. kasete sem oddajal spro
ti, ko sem imel možnost, zlasti 
na vlak, saj avtobusi niso vozi
li, zato je bila težava, kako jih 
spraviti v Ljubljano. To je bila 
misija nemogoče.

S snemalcem sta imela kar 
nekaj težav pri snemanju, 
kajne?
Mi smo bili na udaru, ker smo 
imeli službeni avto z napi
som RTV Ljubljana. Prvi dan 
na Medvedjeku, ko se ni še nič 
dogajalo, je major Prodanović 
ukazal: TV Ljubljana, preki
ni snimanje. Ker nisva vedela, 
ali naju imajo na muhi ali ne, 
je Mirko povesil kamero in sva 
se pobrala od tam. JUTEL so 
imeli za svojo televizijo, mi pa 
smo bili nasprotna stran. Tudi 
tuje medije, ORF, Reuters itd., 
so pustili pri miru, po mojem 
predvsem zato, ker jim niso 
znali kaj reči v nemščini in an
gleščini.

Goran�Rovan
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Šlo je tudi za propagandno 
vojno …
Seveda, tega se takrat sicer ni
smo zavedali. Nihče ni bil pri
pravljen na kaj takega, meni je 
bilo to kot poplave - zgodilo se 
je in moraš na teren. Sam pri 
sebi sem verjetno mislil, da bo 
trajalo dlje, ker nisem v tistih 
dneh naredil niti ene fotogra
fije. Ne spomnim se, ali sploh 
nisem nosil fotoaparata s sabo 
ali ni bilo časa ali sem varče
val s filmom … Ko sem zvečer 
doma gledal povzetke dneva, 
sem videl Kacina in vso to ma
šinerijo, ki je delala zadaj. Nih
če ni vprašal, če greš ali ne greš 
in koliko časa boš delal. Vedel 
sem, da kdo drug iz Ljubljane 
niti ne more priti v ta konec.

Takrat si imel doma majhne-
ga otroka, si imel zaradi tega 
kakšno 'zavoro'?
Žena Damjana je to kar nor
malno sprejela. Seveda je spra
ševala, a ji nisem znal poveda
ti, kam grem in kdaj bom prišel 
domov. Mirko je imel več težav 
in zadnjih nekaj dni ni šel več 
z mano na teren, ampak je šel 
z mano Franci. Meni se je zde
lo, da le poznam teren in vem, 
kam grem, in malo bolj kot dru
gi vem, kaj se dogaja. Tudi ko je 
bil alarm, nismo bežali v zaklo
nišče, ker nismo niti vedeli, kje 
je. Spomnim se alarma v No
vem mestu, ko so vsi bežali in 
ni bilo praktično nikogar na ce
sti. Mirko je snemal in so terito
rialci kričali nanj, ker tudi niso 
vedeli, za koga delamo. Nihče 
ni nikomur preveč zaupal.

Izkusil si vojno poročeval-
stvo, kako od takrat gledaš 
na kolege na teh nalogah?

Mislim, da tega ne morem pri
merjati s tistim, kar se je ka
sneje dogajalo na Hrvaškem 
in v Bosni ali pa s tistim, kar 
se zdaj dogaja v Siriji, Iraku, 
Afganistanu. Takrat je bila voj
na, v kateri se je vedelo, kdo je 
na kateri strani: oni so nas na
padli, mi smo se uprli, danes 
pa ne veš, kdo je s kom in pro
ti komu, ker je toliko različnih 
strani, ki imajo vsak svoje inte
rese. Po desetdnevni vojni se je 
tudi pri nas dogajalo, da so ru
šili daljnovode in se je govori
lo, da je to delo specialcev ali 
nekih drugih struktur JLA, ki 
so ostale tukaj.

Po drugi strani pa se o osa-
mosvojitveni vojni pogosto 
govori omalovaževalno, češ 
da je bila bagatelna, viken-
daška …
To tudi ni res, smo pa imeli sre
čo, da ni trajala dlje, saj bi se 
sicer lahko končalo drugače, 
bilo bi več in drugačna struk
tura padlih. S tistim orožjem, 
kar smo ga imeli, ne bi dolgo 
zdržali, če bi nas JLA resno na
padla, z živo silo se je težko 
upreti tankom, a verjetno bi 
potem dobili orožje iz tujine. 
Ne omalovažujem nikogar, ker 
marsikdo ni vedel, kaj se doga
ja, so pa mnogi šli v vojno, bo
disi ker so bili vpoklicani bodi
si zavestno. Ne le v uniformah 
in s puškami, ljudje so tudi na 
druge načine pokazali, da so 
proti agresiji. Če se ne bi upr
li, bi bili danes verjetno še ve
dno del neke federacije ali česa 
podobnega.

Veteranske organizacije so 
v letih po vojni odkrile šte-
vilna obeležja in spomenike, 

pripravljajo proslave … Kaj 
meniš o tem?
Že ko so se začele ustanavlja
ti te veteranske organizaci
je, je bilo meni to čudno. Nas, 
novinarjev, ni nikoli nihče niti 
omenjal, čeprav je bila meni to 
služba, eni pa so si delili meda
lje. Nočem biti zloben, a tisti, ki 
so se najbolj tresli, so zdaj naj
večji vojni heroji. Saj jim ver
jetno ni bilo lepo, sploh tistim, 
ki so malo več vedeli in so se 
zavedali, da bi bilo lahko tudi 
drugače, nekateri pa verjetno 
niso veliko razmišljali, kaj bo 
jutri. 

So te kdaj vsaj povabili v ka-
kšno organizacijo?
Ne, nikoli, razen Mitja Teropšič 
nas je enkrat povabil na Stu
denec in so meni, Ireni Majce, 
Vladu Podgoršku in Pavlu Per
cu dali neko priznanje. Tudi v 
naši RTV hiši so si šefi delili za
sluge, nam, ki smo bili na tere
nu, pa nič. Dobil sem le kaseto 
z Ambrožičevim dokumentar
cem Slovenija na barikadah. 

Kaj pa k pripravi kakšnega 
dokumentarca, spominov 
ipd. te je kdo povabil zraven?
Ob 20-letnici so pripravili 
neko spletno podstran in so 
objavili ta moj dnevnik. Jože 
Grajžl je pripravljal dokumen
tarec o dogajanju v Posavju, a 
nisem želel sodelovati, ker ra
zen Rigonc, Krakovskega goz
da in Prilip nisem bil toliko 
zraven. Ne rečem, da se ni nič 
dogajalo, a nekih velikih bojev, 
razen omenjenih, tukaj ni bilo. 
Na širšem območju Posavja in 
Dolenjske je bila ena vojna in 
ena civilna žrtev ter seveda 
bolgarski tovornjakarji.

Kako pa gledaš na razprtije 
med veteranskimi organi-
zacijami, boj za osamosvoji-
teljstvo ipd.?
Kot sem rekel že prej, so se 
številni kmalu začeli trkati 
po prsih, policija, teritorial
na obramba … Morali bi dela
ti skupaj, pa vem, da že takrat 
niso. Težko je ocenjevati, kdo 

je naredil več, kdo manj, to nas 
ne bo nikamor pripeljalo. Mo
goče je nekdo, ki se je nekaj do
govoril na Brionih, naredil več 
kot vsi drugi … Vsak je pač na
redil, kar je lahko.
 
Že kar krilatica je, da se ve-
lika pričakovanja ob osamo-
svojitvi niso povsem uresni-
čila in da so mnogi danes 
razočarani.
Mislim, da smo vsi skupaj pre
več pričakovali. Nekaj smo do
segli: imamo evro, kar je po 
mojem dobro, po Evropi lahko 
prosto potujemo, življenjski 
standard se je dvignil. Po dru
gi strani pa smo doživeli div
jo privatizacijo, več je brezpo
selnih in revežev, tega ni nihče 
pričakoval.

Iz Posavja poročaš že več kot 
30 let, si se že kaj naveličal 
teh krajev? Dogodki in ljudje 
se ponavljajo …
To je res, vendar imam še ve
dno voljo. Čeprav bi bilo z no
vinarskega stališča boljše, da 
bi bilo tukaj več afer, imam 
raje, da je tako, kot je. Mediji, 
z našo hišo vred, vidijo zgolj 
slabe stvari, senzacije, tukaj pa 
tega ni bilo veliko. Tudi val od
puščanja je bil postopen, ni kar 
naenkrat propadlo 50 podjetij. 
Zdi se mi, da smo še kar dobro 
prišli skozi to tranzicijo. Tudi 
revnih, brezposelnih in zapo
slenih s slabimi plačami je pri 
nas veliko, vendar se s pomo
čjo vrtičkov in medsebojno po
močjo da preživeti, v Ljublja
ni je to najbrž težje. Kot kaže, 
ljudje tukaj nismo toliko vaje
ni jamrati kot morda kje dru
gje in se nekako znajdemo. A 
se bojim, da tako ne bo šlo v 
nedogled, kot misli država. Na 
nivoju države se obračajo veli
ki denarji, nam pa delijo drob
tinice pri plačah, socialnih pre
jemkih in drugje.

Kar nekaj tvojih kolegov iz 
nacionalnih medijev je od-
šlo za urednike, dopisnike. 
Si imel tudi ti kdaj kakšno 
podobno možnost?
Takih ambicij nisem nikoli 

Ne le v uniformah in s puškami, ljudje so tudi na druge načine pokazali, da so proti agresiji
imel. Ko je Uroš Lipušček pri
šel iz Amerike in postal odgo
vorni urednik, je imel idejo, da 
bi jaz pokrival Hrvaško kar iz 
Krškega. Potem se je tam za
čela vojna in so poslali Janeza 
Pirša. Nad to idejo sicer nisem 
bil ravno navdušen, ker se mi 
je zdelo, da težko opravljaš do
pisniško delo, če ne živiš tam.

Lani je ravno k nam butnila 
globalna begunsko-migrant-
ska kriza, si v tem videl ka-
kšno podobnost z dogodki 
pred 25 leti?
Niti ne, to je povsem druga 
zgodba. Najbolj me je motilo, 
ker so nam govorili, kako smo 
pripravljeni nanje, pa smo vi
deli, da dejansko nismo in da 
le gasimo požar. Na begunce 
sem gledal kot na ljudi, ki išče
jo svoj prostor pod soncem in 
gredo nekam, kjer jim bo lep
še, država pa jim je to, namesto 
da bi jim pomagala, oteževala 
z birokratskimi postopki. Ves 
čas smo kazali s prstom preko 
Sotle, kako se z njimi ne da po
govarjati, a za pogovor mora
ta biti vedno dva. Če smo rekli, 
da jih bomo sprejeli le 200, ne 
pa tisoč, k njim pa jih je priha
jalo po deset tisoč na dan, so 
jih pač spustili čez mejo, kjer je 
bilo možno. Po nepotrebnem 
smo matrali ljudi, ker nismo 
bili pripravljeni. Bojim pa se, 
da ta zgodba še ni končana in 
da bo Turčija popustila, mor
da bo to komu celo v interesu. 
In moti me ta ograja na meji, 
ne morem je prebaviti, ker se 
mi zdi povsem nepotrebna in 
ne rešuje ničesar, otežuje le ži
vljenje našim ljudem, begunci 
pa je sploh niso videli.

Včasih si tudi kaj pokomen-
tiral za lokalne medije, tudi 
za naš časopis. Te danes to še 
kaj zamika? 
Nimam neke želje po tem. Zdi 
se mi, da nisem več toliko na 
tekočem, človek se z leti malo 
izpoje, tudi EMŠO se pozna … 
Včasih mi ni bilo težko narediti 
po tri ali štiri prispevke na dan, 
danes sem po dveh že pošteno 
utrujen. Nekaj časa sem delal 
tudi za naš MMC, pa so me po
tem začeli grdo gledati, zakaj 
je samo naš konec v tej rubriki, 
ker drugi tega niso delali. 

Sicer pa še vedno veliko fo-
tografiraš …
To me še vedno veseli in to rad 
delam, saj vidim, da to ostane, 
ostalo se pozablja. Če bom do
čakal penzijo in če bom imel 

čas, bom morda začel pisati 
kakšne spomine.

Kaj kot Krčan in nekdanji 
plavalec poleg novega baze-
na še pogrešaš v mestu?
Ko sem plaval, sem bil 'kuhan 
in pečen', vendar bazena ne 
pogrešam tako zelo. Ne rečem, 
da ne bi bilo fino, če bi ga ime
li, predvsem zaradi mladih, po 
drugi strani pa ga nimajo reci
mo niti v Novem mestu, kjer ga 
nima niti nobena šola, pri nas 
pa ga imata dve. Sem za izgra
dnjo, a pod pogojem, da bi ba
zen deloval po nekih normal
nih cenah, ne po takšnih kot v 
nekaterih termah, ki si jih mar
sikdo ne more privoščiti. Sindi
kalnih kart ni več oz. le še red
ka podjetja svojim delavcem 
omogočijo, da se gredo v pro
stem času rekreirat. Očitno se 
novodobni kapitalisti ne zave
dajo pomena tega, saj se danes 
ne dela le od šestih do dveh kot 
včasih, potem pa si imel čas za 
vinograd in hobije, ampak ve
liko ljudi dela mnogo dlje ali po 
cele dni.
Če se vrnem k bazenu: lokaci
ja pri celulozi mi ni bila nikoli 
všeč, če bi jaz odločal, bi ga po
stavil na Črnile, kjer je sončna 
lokacija, blizu je šola … Kaj še 
pogrešam v Krškem? Dogod
kov je veliko, če želiš, imaš kam 
iti, bolj je problem kupna moč. 
Časov, ko si se po službi usta
vil v lokalu in je na hitro 'padlo' 
pet rund, ni več, ljudje si tega 
ne morejo privoščiti. 

Posavje deluje kot nekakšna 
neuradna regija, a je obča-
sno še vedno čutiti medob-
činsko rivalstvo …
… vendar je tega veliko manj 
kot v začetku. Znamo stopi
ti skupaj, kadar gre za skupne 
projekte in denar. Mislim, da 
mora regija ostati takšna, kot 
je, če bi se priključili k Nove
mu mestu ali Celju, bomo ve
dno na zadnjem mestu. Bi se 
pa dalo narediti več, upal sem, 
da bo država izpeljala regiona
lizacijo, a politika očitno nima 
pravega interesa za to. Drža
va bi morala nekatere zadeve 
spustiti na nižji nivo, ne more 
vsega upravljati iz centra z bi
rokratizacijo, ampak tako, da 
ljudem olajša življenje.

Za tabo je tudi izkušnja Blan-
ce, kmalu bo že 8 let od tega 
dogodka. So spomini še živi?
So. Vsak ima o tem svoje mne
nje, jaz pa mislim, da je šlo za 
splet čudnih okoliščin, in ne vi
dim krivca. Šli smo čez jez, če 
bi danes razmišljal, ne bi šel, 
takrat pa nismo nič razmišlja
li, ker smo mislili, da jih gremo 
reševat, da so se le prevrnili in 
jih bomo pobrali, pa gremo 
dalje. Seveda mi ni vseeno, te 
ljudi sem poznal, bil sem zra
ven … bilo je kar stresno. A se 
mi zdi, da sem se pobral, vem, 
da danes si, jutri te ni, zato mo
raš uživati v tem, kar imaš, ne 
pa vedno stremeti k nečemu. 

� Peter�Pavlovič

/o osamosvojitvenem večeru v Brežicah/
Teritorialci so se obnašali, kot da so pravkar 
osvobodili Slovenijo. Ponosno so hodili med svo-
jimi meščani, razkazovali orožje, sploh se mi je 
vse skupaj zdelo kot veselica po dobljeni bitki. 
Takrat seveda nisem slutil, da se bo bitka šele 
začela.

/o streljanju v Rigoncah/
V Dobovi je bilo polno ljudi, od katerih sva zve-
dela, da je prišlo do streljanja in da so nekoga 
ubili. V tem času so se v daljavi slišale eksplozi-
je, teritorialci naj bi napadli letališče v Cerkljah. 
Iz bližnje hiše sem nato poskušal telefonirati, a 
nama ni uspelo niti z železniške postaje, zato sva 
odšla k staršem radijske dopisnice Irene Majce. 
Tudi tu je bilo zaman, napotili so naju skozi vas 
in po velikih težavah sva prišla v Brežice. Pred 
štabom TO sem srečal zdravnika, ki je povedal, 
da je v Rigoncah padel en pripadnik TO, drugi 
pa je bil težje ranjen.

/o bitki na Medvedjeku/
Nenadoma sem zagledal nad sabo dve točki, ki 
sta se nam približevali. Slišal sem le klic enega 
od starešin, naj vojska zapre pokrove na oklep-
nikih, potem pa se je z neba že zasvetilo. Videl 
sem za trenutek še ognjene strele, nato pa sem 
se že pognal v bližnje grmovje nad cesto in se 
skušal z rokami zadržati, da ne bi padel nazaj. 
Bil sem nemočen, saj bi nas lahko v takem polo-
žaju pobili kot pse. … Za mano je bil torej ognje-
ni krst. V kratkem času sem spoznal, kako hitro 

lahko izgubiš življenje. Bilo je polno doživetij, ki 
jih ne bom nikoli pozabil, bilo pa je tudi razoča-
ranje, saj nihče od mojih nadrejenih ni znal ceni-
ti tistega, kar sem skušal narediti. Morda bi mo-
ral pri tem izgubiti glavo ali pa biti vsaj ranjen. 

/o snemanju trupel v Novem mestu/
Obiskala sva novomeško bolnišnico. Tam sem 
najprej govoril z dr. Morelo, ki vodi kirurški od-
delek, nato pa so mi na tamkajšnjem patolo-
škem oddelku pokazali mrtvega vojaka alban-
ske narodnosti in šest voznikov tovornjakov. 
Njihova trupla so bila razcefrana, eden je bil 
brez glave. Vodja oddelka mi je skušal čim več 
pokazati in razložiti. Z izgovorom, da me zunaj 
čakajo, sem pobegnil iz teh prostorov, posnel po-
ročilo in pogovor z dr. Morelo, nato pa sva od-
šla v mrtvašnico, kjer so vsa trupla že razvrsti-
li po tleh, da bi jih posnela.

Nekaj odlomkov iz »Skic iz dnevnika vojnega dopisnika«, objavljenih v časopisu Srž (24. julij 1991, 
str. 10 in 11, in 1. avgust 1991, str. 10)

S�snemalcem�Mirkom�Veselom�na�Prilipah�
(foto:�Franc�Šavrič)

Podrt�steber�daljnovoda�pri�Pesjem�(foto:�M.�Mirt)
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Kot se spominja mama Majda, 
je Alenka za dva dni prehite
la napovedani rok in priveka
la na svet na torek, 25. junija 
1991, ob 6. uri zjutraj. To so 
bili napeti dnevi in oče Matjaž 
je moral že v petek priti ponju, 
saj so bolnišnico praznili, ce
ste pa so se zaradi različnih 
barikad zapirale. Že naslednje 
jutro po prihodu domov jih je 
zbudil alarm pred letalskim 
napadom na Krakovski gozd. 
A vojne je bilo k sreči kmalu 
konec in Alenka je v prijetnem 
okolju obrobja Krškega, med 
vinogradi, sadovnjaki in goz
dovi, odrasla v nasmejano in 
zgovorno dekle, ki je spozna
la tudi že precej sveta izven 
naših državnih meja. Potem 
ko je bila že pred leti na štu
dentski izmenjavi v škotskem 
mestu Dundee, se je ravno dan 
pred našim obiskom vrnila s 
polletne študentske izmenja
ve v Pragi.

Pri Pirčevih so, pove Alenka, 
vedno dali precejšen pomen 
njenemu rojstnemu dnevu, ki 
je hkrati rojstni dan naše drža
ve. »Vedno sem bila ponosna, 
da sem rojena na ta dan,« pra
vi. Da je rojena na poseben da
tum, se je prvič malo bolj zave
dala pri petih letih, ko so vse 
otroke, rojene na ta dan, pri

šli posnet domov, posnetke pa 
predvajali na državni proslavi. 
Pri sedmih letih so jo obiska
li iz časopisa Nedeljski dnev
nik in pripravili obširen čla
nek o njej, ki ga mama Majda 
še vedno hrani, pri 15 letih so 
bili »osamosvojitveni otroci« 
povabljeni na državno slove
snost in zakusko v Cankarje
vem domu. Ob letošnjem ju
bileju se nanje začuda niso 
posebej spomnili.

»Slovenija je 'ful' lepa, vsa
kič, ko se vrnem domov, to 
bolj opazim,« navdušeno od
govori na vprašanje, po čem 
se ji naša država zdi posebna, 
pa tudi njeni prijatelji so nad 
našo deželo vedno navdušeni. 

»Pa to, da imamo vsi vinograde 
in zidanice, ne za 'biznis', am
pak za hobi, temu se drugod 
vedno čudijo,« še dodaja. Opa
zila je tudi, da smo pri nas še 
vedno precej religiozni, za raz
liko denimo od večinsko atei
stičnih Čehov, kjer so cerkve, 
zlasti v Pragi, namenjene turi
stom in koncertom. Sicer pa v 
pogovoru s kolegi iz različnih 
koncev sveta spoznava tudi, da 
imajo povsod bolj ali manj po
dobne težave v politiki, zlasti 
pa v vzhodnih, post-socialistič
nih državah. 

Kljub temu da je del študija 
preživela v tujini, namerava 
po njegovem zaključku ostati 
doma, kjer je po njenem mne

nju ogromno priložnosti, če 
pa bi že kdaj šla v tujino, bi 
šla najraje v Nemčijo. »Pri nas 
ljudje veliko jamramo, name
sto da bi našli nekaj pozitiv
nega. Moraš biti aktiven, ne 
pa le čakati, kaj ti bo kdo po
nudil,« pravi skorajšnja 25-le
tnica. Poudari še, da se najbrž 
premalo zavedamo vrednosti 
brezplačnega šolskega siste
ma in visokega nivoja znanja, 
ki ga lahko pridobimo. »Mladi 
premalo spoštujejo izobrazbo, 
ker je zastonj. Preveč jim gre 
le za papir, ne pa za znanje,« 
je kritična do svoje generacije 
in dejstva, da je med študenti 
precej takšnih, ki študirajo le 
zaradi statusa in študentske
ga dela, ne pa zaradi želje po 
znanju. 

In kako bo kot vrstnica naše 
domovine letos praznovala 
rojstni dan? Že kmalu po tem 
pogovoru se je s kolegi iz ZDA, 
Mehike, Nemčije, Avstralije in 
Kanade za nekaj dni odpravi
la na morje, jutri, 24. junija, pa 
se vrnejo domov in jih bo zve
čer peljala na Veliki Trn, kjer 
imata vinograd tudi njena star
ša, na tamkajšnji praznik cvič
ka s skupino Čuki, potem pa se 
bodo nekaj dni še potepali po 
Sloveniji.
� Peter�Pavlovič

Iskrene čestitke
ob dnevu državnosti!

SDS Radeče, SDS Sevnica, 
SDS Krško in SDS Brežice

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

Spoštovane državljanke in državljani 
Republike Slovenije!

V 25 letih smo prehodili zahtevno pot graditve 
novega političnega in gospodarskega sistema 

ter uveljavljanja v svetu. 

Danes smo upoštevani člani mednarodne skupnosti, 
postali smo prepoznavni po številnih uspehih 

na različnih področjih našega življenja.

Dan državnosti je praznik vseh nas, 
zato vam ob tej priložnosti iz srca želimo 

uspešno prihodnost v naši domovini.

SLS OO Krško, Kostanjevica na Krki, 
Sevnica in Brežice

Z domovino si delita rojstni dan
KRŠKO - Skupaj z našo domovino bo čez nekaj dni svoj 25. rojstni dan praznovalo tudi okoli 50 mladih Slo-
venk in Slovencev, rojenih 25. junija 1991, ko je bila razglašena samostojna Slovenija. Ena med njimi je 
tudi Krčanka Alenka Pirc, študentka gradbeništva na mariborski univerzi.

Alenka�z�očetom�Matjažem,�mamo�Majdo�in�bratom�Matejem

trgovina.krsko@jelovica.si

www.jelovica-OKNA.si

-20%

-8%

ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU!
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BRESTANICA - V Termoelektrarni Bresatnica so 3. junija ob 
25. obletnice slovenske osamosvojitve odkrili obeležje v 
spomin na leto 1991, ko je od 17. julija do 20. oktobra vod 
bojnih oklepnih vozil zračne obrambe 25. območnega šta-
ba TO varoval elektrarno. 

Po pozdravnih nagovorih predsednika sveta KS Brestanica Vlada 
Bezjaka in predsednika Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo (OZVVS) Krško Boža Kosalca je slavnostni govor
nik, častni predsednik OZVVS Krško Zdenko Mohar, spomnil na 
dogodke pred 25 leti, katerim je posvečeno spominsko obelež
je. »Naloga TO, ki je istočasno tudi zametek Slovenske vojske, je 
bila tudi, da varuje posamezne strateške objekte v Posavju, kot 
so NEK, daljnovodi, TEB, obmejno območje in ostale pomembne 
objekte. Zato je bil tudi formiran vod bojnih oklepnih vozil zračne 
obrambe 25. območnega štaba TO, ki je varoval termoelektrar
no v Brestanici od 17. julija do 20. oktobra 1991. Vod, nastanjen 
v elektrarni, je imel vso podporo takratnega vodstva elektrarne 
in vseh zaposlenih. Na njihov pomen in odgovornost v tistem ne
gotovem času, ko je na našem ozemlju še bila agresorska vojska, 
velikokrat pozabljamo. Bilo je veliko negotovosti in strahu, saj 
se ni vedelo, kako se bo vse skupaj končalo,« je povedal Mohar.
Obeležje sta slovesno odkrila predsednik sveta KS Brestanica 
Vlado Bezjak in tedanji poveljnik obrambe 25. območnega šta
ba TO Ernest Breznikar, ki je slovensko zastavo, s katero je bilo 
zakrito obeležje, predal direktorju TEB Tomislavu Malgaju. Kul
turni program so prispevali brestaniški pevci.
� P.�Pavlovič

Spominsko obeležje v TEB 

Breznikar,�Bezjak,�nekdanji�direktor�TEB�Herman�Kunej,�Ko-
salec�in�Malgaj�ob�obeležju

Naročnik: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke

Izborili smo jo, to našo Slovenijo, 
skupaj, tudi s krvjo, predvsem pa
z neomajnim srcem, ki je takrat bilo kot eno.
Takrat smo znali, hoteli in zmogli in ni vrag, 
da tega ne zmoremo in ne znamo tudi danes.
Potreben je le pošten zgodovinski spomin,
ter spoštovanje vsega in vseh.

»Srebrnina – vredna natanko toliko, kot so vredni nje ponosni lastnice in lastniki!«
Srebrni jubilej naše prelepe DOMOVINE in samostojne DRŽAVE je pomembnost,

na katero bi preprosto morali in moramo biti ponosni.

Potrebno je povrniti «zdravi kmečki pameti« mesto, ki ji od 
vekomaj pripada, ko je govora o čisto vseh državljankah 

in državljanih Republike Slovenije.

Vredno in spoštljivo je praznovati jubilej, ki nas opredeljuje 
kot enakopravne člane omikane evropske družine.

Da bomo svetal zgled rodovom, ki prihajajo.

Tudi če ni vse tako, kot bi moralo biti, je praznovati in to skupaj zgodovinska nujnost.
Da  bomo znali in zmogli ponovno razbrati, kaj je in kaj ni – resnično vredno! 

Domovina je samo ena.
V imenu vodstva stranke ROK: Predsednik stranke in občinskega odbora Brežice ter občinski svetnik

Marijan Žibert, podpredsednica  Martina Baškovič  in občinski svetnik Ivan Urek,

Predsednik Občinskega odbora Krško David Imperl, 
podpredsednica Mateja Zupan ter občinska svetnika Julijan Kerin in Tadej Radkovič.

 

SREČNO, SLOVENIJA!

25LET
Vse najboljše, Slovenija!

KRŠKO - Ob 25-letnici samostojnosti Republike Slovenije je bila 
13. junija v Valvasorjevi knjižnici Krško odprta razstava »Sloven
ski (politični) plakat v osemdesetih letih 20. stoletja«. Ob preda
vanju dr. Cvetke Požar, umetnostne zgodovinarke in kustosinje 
v Muzeju za arehitekturo in oblikovanje Ljubljana, ki se ukvar
ja s preučevanjem oblikovanja, zlasti vizualnih komunikacij, so 
bile na ogled postavljene reprodukcije plakatov Janija Bavčar-
ja, Kostje Gatnika, Zvonka Kosovelja, Roberta Botterija, Ma-
tjaža Vipotnika, Zdravka Papiča (1953-2013) in Novega kolekti
vizma, ki je v 80. letih z motiviko in simboliko ter poudarjanjem 
nasprotujočih si političnih in kulturnih kontekstov narodov in re
publik predstavljal enega najvidnejših ustvarjalcev političnega 
plakata, ki je sprožil tudi t. i. plakatno afero. Ustvarjalci Novega 
kolektivizma so in ustvarjajo še danes največ najbolj odmevnih 
in provokativnih naslovnic revije Mladina. Cvetka Požar, tudi av
torica knjig Vsi na volitve: plakat kot politični medij na Sloven
skem 1945-1999 in Stoletje plakata: plakat 20. stoletja na Slo
venskem, je ob predstavitvi najvidnejših ustvarjalcev plakatov in 
njihovih del povedala, da se je sodobna plakatna govorica raz
vijala v obdobju socializma, od začetka osemdesetih let dalje, 
ko so se ekonomske in politične razmere začele zaostrovati, pa 
je plakat predstavljal tudi pomemben afirmativni medij oblasti. 
Prejšnje stoletje velja za stoletje plakata na vseh področjih druž
benega dogajanja, predvsem pa se je vzpostavil kot medij s pro
pagandno močjo, dosegljiv javnosti, z lastnimi zakonitostmi in 
vplivom na družbene spremembe. Razstava bo v prostorih knji
žnice na ogled do 15. julija. B.�M.,�foto:�Sv.�Mavsar

Plakatna razstava obuja spomine

Plakatno�afero�je�ob�izboru�plakata�ob�dnevu�mladosti�leta�
1987�sprožil�predelan�nacistični�plakat�arhetipskega�arijske-
ga�junaka�(desno),�na�katerem�so�nacističnega�junaka�zame-
njali�z�junakom�socializma,�nacistično�zastavo�Nemčije�z�jugo-
slovansko�zastavo,�nemškega�orla�z�golobom�miru,�na�mestu�
bakle�pa�vkomponirali�štafetno�palico�…�

KRŠKO - Pred nami je praznik naše države. 
Odvilo se bo mnogo praznovanj, vendar je 
v nas še vedno premalo domoljubja. V žel
ji po večji pripadnosti domovini so se čla
ni občinskega odbora Nove Slovenije Krško 
odločili, da bodo Krčanom ponudili sloven
ske zastave, ki bi morale biti ob tako velikem 
prazniku obešene na vsaki slovenski hiši. V 
soboto dopoldne ste lahko na krški tržni
ci za prostovoljni prispevek kupili sloven
sko zastavo. Ves zbrani denar je bil podar
jen župnijski Karitas Videm Krško.
� Vir:�NSi�Krško

Zastave prodajali v dobrodelni namen

Oglas 128x111-25let-tisk.pdf   1   21. 06. 16   10:49
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Ob dnevu državnosti in 25. obletnici zmage 
v vojni 1991 čestitamo vsem občanom Posavja

ter veteranom in veterankam vojne za Slovenijo ‘91.

Rajmund Veber,
predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje

Spoštovane veteranke, veterani, drage občanke in občani.

Iskrene čestitke ob praznovanju 25. obletnice Dneva državnosti.

Predsedstvo OZVVS Krško.

Iskrene čestitke 
ob 25-letnici 

samostojne Slovenije.

Spoštovane veteranke in veterani 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice.

Letos mineva 25 let samostojnosti in suverenosti države Slovenije. Četrt stoletja 
od prelomnih trenutkov pri obrambi novo nastale države je zadosten razlog, 

da se vsesplošnemu praznovanju pridružimo tudi vojni veterani ´91. 

Predsedstvo OZVVS Brežice

Ob 25-letnici osamosvojitve čestitamo borcem in vodstvom
Teritorialne obrambe in Milice, posebej še našim iz Posavja,

za njihove zasluge pri izgonu agresorja in vzpostavitvi 
suverene Slovenije. V sodelovanju z veteranskimi 

organizacijami si bomo prizadevali za dosego ciljev,
 ki smo si jih zastavili pred petindvajsetimi leti.

Združenje borcev za vrednote NOB Krško     

Dan državnosti je praznik, 
ko Slovenija praznuje in nas združuje. 

Ob 25. obletnici  domovine čestitamo  
in želimo vsem prijetno praznovanje. 

V Območnem združenju ve
teranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Krško se spominjajo 
številnih pomembnih aktivno
sti med vojno, pri čemer pou
darjajo: »Ponosni in veseli smo 
bili, da med aktivnostmi, ki so 
potekale na območju občine 
Krško, ni bilo nepotrebnih žr
tev med pripadniki teritorialne 
obrambe niti med civilnim pre
bivalstvom.« »Če sem bil takrat 
nad čem navdušen, sem bil nad 
prebivalci Posavja in Sloveni
je, ki so bili v vsakem trenut
ku pripravljeni pomagati. To, 
da smo imeli v Posavju toliko 
(40-50) tajnih skladišč orožja, 
da nam ga ne bi vzeli in da smo 
ga lahko uporabljali, je dokaz 
zrelosti naroda, ki razume, kaj 
ga čaka in kaj je treba storiti,« 
pravi predsednik Policijskega 

veteranskega društva (PVD) 
Sever Posavje Rajmund Ve-
ber in dodaja, da so imeli tudi 
srečo, da so bili o nekaterih 
stvareh pravočasno obveščeni. 
»Človek se zelo dobro počuti 
po vojni, v kateri si ni nakopal 
kakšnega hudega bremena. Bili 
smo pripravljeni na velik pre
skok, ki ga prinaša oborožen 
spopad, v katerem lahko ne
koga, ki je zaveden, poškodu
ješ ali ubiješ,« na ta vidik voj
ne opozarja Veber. »Marsikdo 
se norčuje iz desetdnevne voj
ne, a je treba vedeti, da smo se 
poskusom destabilizacije in 
mitingom uprli že prej ter po
kazali voljo in moč, da jih bomo 
preprečili.«  

Predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško Lojze 

Štih poudarja, da je republi
ško združenje borcev za vre
dnote NOB že decembra 1990 
jasno izrazilo stališče, da pod
pira prizadevanja za osamo
svojitev Slovenije. »Pri osa
mosvojitvenih aktivnostih 
smo ponudili tudi naše sode
lovanje. Samostojna Slovenija 
je bila tudi za nas neprecenlji
va pridobitev,« pravi Štih.

PRIČAKOVALI VEČ IN BOLJE
Vsi v en glas poudarjajo, da se 
pričakovanja izpred 25 letih 
niso, vsaj ne v celoti, uresni
čila. »Vsi državljani, predvsem 
pa aktivni udeleženci vojne za 
Slovenijo, smo pričakovali pra
vičnejšo družbeno ureditev in 
s tem boljše življenje, danes pa 
je veliko razočaranj. Mnogi ak
tivni udeleženci vojne za Slo
venijo so zaradi propada ali 
'divjega' lastninjenja podjetij 
ostali brez zaposlitve, nekateri 
so bili zaradi daljše odsotnosti 
celo odpuščeni, zato jih je ne
kaj pristalo tudi na socialnem 
dnu. Celo plačevanje dodatne

ga zdravstvenega zavarovanja 
nam je bilo z ZUJF- om ukinjeno 
in šele z letošnjim letom je bila 
po velikih naporih zveze neka
terim ta pravica vrnjena,« ugo
tavljajo v OZVVS Krško in si že
lijo, da bi bilo bolje poskrbljeno 
tako za osamosvojitelje kot za 
vse ostale državljane, da bi lah
ko vsi živeli dostojno življenje 
ter da bi bilo več razumevanja 
in spoštovanja do tistih, ki so 
kakor koli pripomogli k temu, 
da imamo danes samostojno 
državo Slovenijo.

»Slovenija je bila ob prehodu 
v samostojnost bogata dežela. 

Imela je uspešne tovarne, raz
vito javno zdravstvo, polno za
poslenost, razvito šolstvo in še 
marsikaj. Pričakovali smo, da 
se bo vse to v novi, samostoj
ni državi le še nadgradilo, pa se 
je zgodilo drugače. Tovarne so 
druga za drugo propadle, ne
kaj so se jih polastili tajkuni, 
kar pa je ostalo, je država raz
prodala. Hudo pri vsem tem je, 
da je množica delavcev izgubi
la zaposlitev, tisti pa, ki še dela
jo, imajo sramotno nizke plače. 
Mladi, ki bi radi delali, zastonj 
iščejo službe. Prihodnost je ne
gotova,« je razočaran Štih, ki pa 
kljub temu ostaja optimist gle

de prihodnosti. »Bil bi vesel, če 
bi se v naslednjih 25 letih ure
sničile želje, ki smo jih imeli 
pred 25 leti oz. to, zaradi česar 
smo svojo glavo nosili napro
daj,« pa je glede (ne)uresniče
nih pričakovanj kratek Veber, 
zadovoljen vsaj s tem, da vete
ranska društva zgledno sode
lujejo ter na ta način poskušajo 
pokazati in dokazati, da lahko 
samo tako, kot smo pred 25 leti 
stopili skupaj in rekli »Skupaj 
v vojni, skupaj v miru«, nekaj 
dosežemo.

� Zbral:�P.�P.
� foto:�arhiv�časopisa�Srž

Barikada�na�mostu�čez�Savo�pri�Čatežu� Zavzetje�vojašnice�v�Žlapovcu

POSAVJE - Pri ohranjanju spomina na dogodke iz naše polpretekle zgodovine imajo pomembno vlogo veteranske organizacije, ki združujejo aktivne udeležence 
takratnih dogodkov. Ob 25-letnici razglasitve slovenske samostojnosti in osamosvojitvene vojne smo vse povabili, naj z našimi bralci delijo svoj pogled na ta jubi-
lej, (ne)uresničena pričakovanja izpred četrt stoletja ter želje za prihodnost. Povzemamo misli tistih, ki so se odzvali vabilu.

25 let kasneje: ponosni, a tudi nezadovoljni
Spomini in pričakovanja veteranskih organizacij
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

GARS, KREMS, WEISSENKIRCHEN  - Civilna zaščita Spodnje Avstri-
je je zadnji dan konference o zaščiti in reševanju organizirala ogled 
ukrepov protipoplavne zaščite na terenu, ki so se ga na povabilo 
Avstrijcev udeležili tudi župan občine Brežice Ivan Molan s sode-
lavci in predstavniki podjetij INFRA d.o.o. in družbe Hidroelektrar-
ne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS).

Ogledali so si sistem protipoplavne zaščite podjetja za elektroniko 
Häusermann GmbH v kraju Gars am Kamp, ki ga je financirala dr-
žava Avstrija po katastrofalnih poplavah. V podjetju z 200 zaposle-
nimi je 20 zaposlenih zadolženih za ukrepe v primeru poplav in ti 
sistem preizkusijo enkrat mesečno. Sledila je predstavitev sistema 
civilne zaščite okraja Krems na Donavi pri deželni glavarki dr. Elfrie-
de Mayrhofer. Prebivalci krajev ob Donavi se pogosto soočajo z vi-
sokimi vodami, zato službe, povezane v sistem civilne zaščite, izva-
jajo številne preventive ukrepe, tudi plavalne tečaje. V turističnem 
kraju Waissenkirchen ob reki Donavi imajo veliko izkušenj z nara-
slo reko. Ob najvišjem vodostaju reke Donave je še vedno potrebna 
evakuacija  dela naselja, večino visokih voda pa uspešno rešujejo s 
sistemom mobilne protipoplavne zaščite, ki je sestavljena iz kovin-
skih panelov, sestavljivih v protipoplavni zid.   
 Vir: Občina Brežice

Predstavniki Civilne zaščite občine Brežice 
sodelovali na konferenci v Avstriji
Delegaciji Civilne zaščite občine Brežice in Uprave RS za zaščito in reševanje sta se na povabilo direktorja Civilne za-
ščite dežele Spodnje Avstrije (Niederosterreichischer Zivilschutzverband) Thomasa Hauserja v začetku meseca junija 
udeležili deželne konference Civilne zaščite dežele Spodnje Avstrije o zaščiti in reševanju. Na konferenci je slovenska 
delegacija predstavila izkušnje v naravni nesreči z žledom in izvedeni vaji iskanja pogrešanih oseb na ter ob reki Krki, 
potekali pa so tudi pogovori o skupnem sodelovanju na področju izobraževanja. 

Delegacijo Uprave RS za zašči-
to (URSZR) in reševanje in  Ci-
vilne zaščite občine Brežice so 
sestavljali  vodja Izpostave UR-
SZR Brežice Zdenka Močnik, na-
mestnik generalnega direktorja 
URSZR Branko Dervodel, direk-
torica občinske uprave in člani-
ca Štaba Civilne zaščite občine 
Brežice Irena Rudman, povelj-
nik Civilne zaščite občine Breži-
ce Darko Ferlan ter svetovalec 
za področje zaščite in reševa-
nja in namestnik poveljnika Ci-
vilne zaščite občine Brežice Ro-
man Zakšek.

Namestnik generalnega direk-
torja URSZR Branko Dervodel 

je udeležencem konference 
predstavil izkušnje in aktivnosti 
struktur slovenske Civilne zašči-

te v naravni nesreči z žledom, ki 
je leta 2014 prizadel Slovenijo. 
Predstavnik brežiške civilne za-

ščite Roman Zakšek je predsta-
vil izkušnje v tem letu izvedene 
vaje iskanja pogrešanih oseb na 
in ob reki Krki, ki so se je kot go-
stje oz. opazovalci udeležili tudi 
predstavniki Civilne zaščite Spo-
dnje Avstrije. 

Povabilo na konferenco Civilne 
zaščite dežele Spodnje Avstrije, 
ki skrbi za varnost dobrega mi-
lijona prebivalcev, je pomemb-
no priznanje strokovnem delu 
Občinske uprave Občine Breži-
ce in Civilne zaščite občine Bre-
žice na področju zaščite, reševa-
nja in pomoči. 
 Vir: Civilna zaščita 
 Občine Brežice

Slovenska delegacija na konferenci o CZ Spodnje Avstrije

CERKLJE OB KRKI - Dela izgradnje potekajo po terminskem planu 
(zgrajene so že stene vrtca v pritličju, plošča nad vrtcem, zaključu-
je se gradnja kletnih sten za OŠ in telovadnico, potekajo priprave 
za betoniranje plošče (streha) in preboji za električno napeljavo v 
objektu stare šole - ohranjeni del). Izvaja se statična sanacija stav-
be stare šole, po zaključenih arheoloških izkopavanjih se nadaljuje-
jo tudi dela na zunanji ureditvi šole.
Projekt Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki je ena naj-
večjih investicij na območju občine. Novi prostori šole bodo otro-
kom in zaposlenim na šoli in v vrtcu omogočili kakovostne pogoje 
za delo in učenje. Celotna vrednost projekta (poleg gradbenih del 
še izdelava dokumentacije, arhitekturni natečaj, oprema in odkup 
zemljišč) znaša kar 6,26 milijona evrov.
Dela na terenu so se pričela januarja 2016, zaključek pa je načrto-
van v juliju 2017 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Novi šolski 
prostori bodo namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov 
vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 
110 otrok vrtca (trenutno obiskuje šolo 197 učencev, v vrtec pa je 
vključenih 82 otrok).

Ogledali so si z evropskimi sred-
stvi obnovljen gozdni park Mar-
tinská stěna, ki je namenjen re-
kreaciji, športnim in kulturnim 
dejavnostim. Pobudo za obnovo 
je podala civilna iniciativa obča-
nov, mesto Dobřany pa je uspe-
lo za sofinanciranje obnove par-
ka pridobiti sredstva Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja.

OBISK PODJETJA Z 
LABORATORIJI ZA 
RAZISKAVE MATERIALOV
Predstavniki Občine Brežice so 
obiskali tudi mednarodno pod-
jetje COMTES FHT a.s. s pro-
stori in laboratoriji v mestu 
Dobřany, ki se uspešno ukvar-
ja z razvojem kovinskih in neko-
vinskih materialov in z razvojem 
proizvodnih procesov različnih 
materialov, tako za avtomobil-
sko industrijo (npr. Škoda) kot 

Ogled ukrepov protipoplavne zaščite 
v Spodnji Avstriji 

Mobilna protipoplavna zaščita ob reki Donavi

Ogled dobrih praks v pobratenem mestu Dobřany
DOBŘANY, ČEŠKA – Predstavniki Občine Brežice so pod vodstvom župana Ivana Molana obiskali pobrateno mesto 
Dobřany v Republiki Češki. V sklopu protokolarnega obiska so si v spremstvu župana Dobřany  Martina Sobotke in so-
delavcev ogledali primere dobrih praks na področju črpanja evropskih sredstev in področju podjetništva. 

za drugo proizvodnjo. Podjetje 
COMTES FHT je eno od treh za-
sebnih ustanov na Češkem, ki 
v lastnih, akreditiranih labora-
torijih opravlja meritve in te-
ste za industrijo, hkrati pa raz-
vija lastne projekte in opremo 
za raziskave, za katere pridobi-
va tudi evropska sredstva. Več 
kot 50 zaposlenih je visoko iz-

obraženih strokovnjakov s pri-
dobljenim znanjem na dveh fa-
kultetah ali doktorjev znanosti. 

USPEŠNO POVEZOVANJE 
STEKLARSKE INDUSTRIJE S 
TURIZMOM
Brežiška delegacija je obiska-
la tudi severni del Češke, kjer 
imajo dolgoletno tradicijo ste-

klarstva. Po propadu velike ste-
klarske industrije v 90. letih 
prejšnjega stoletja so v tem delu 
dežele nastala številna manj-
ša podjetja in steklarski atelje-
ji. Znanje steklarske obrti uspe-
šno ohranjajo steklarske šole, 
razvoj steklarske proizvodnje 
pa gre z roko v roki s turizmom. 
Steklarsko podjetje  AJETO Nový 
Bor in Lindava proizvaja izdelke 
za večinoma tuja podjetja in or-
ganizacije (npr. pokal za Tour de 
France, skulpture za dubajsko 
letališče ipd.) ima v svojih pro-
storih tudi steklarsko galerijo, 
muzej, restavracijo in delavnico 
za obiskovalce, kjer se lahko ti 
preizkusijo v preprostem obliko-
vanju stekla. Splet zanimive po-
nudbe steklarstva in turizma, 
ki se dopolnjujeta, se kaže kot 
uspešen recept za ohranjanje in 
razvoj sicer redkeje poseljenega 
dela severne Češke. 

OBVESTILO O CESTNIH ZAPORAH
Občina Brežice obvešča, da popolna zapora lokalne ceste LZ 
026031 Prešernova cesta od gradbiščnega priključka za HE Bre-
žice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 Križaj - Čatež ob 
Savi traja do 15. 8. 2016  - od 27. 6. 2016 se izvede 20-dnevna 
zapora tudi  za pešce in kolesarje.
Obvoz bo urejen od križišča cest Cesta bratov Milavcev in Ceste 
prvih borcev, od ceste Pod obzidjem, Dobovske ceste in Prešer-
nove ceste, po lokalni cesti LZ 026021 Dobovska cesta v kroži-
šču na regionalno cesto R1 219/1242 - Bizeljsko - Čatež. Po Pre-
šernovi cesti bo prevoz možen do gradbiščnega priključka za HE 
Brežice, do Policijske postaje Brežice, Veterinarske bolnice ter za 
vse stanovalce.

Občina Brežice obvešča tudi, da bo zaradi večdnevne prireditve 
Brežice moje mesto 2016 več popolnih zapor na območju stare-
ga mestnega jedra, in sicer od 29. 6. 2016 do 3. 7. 2016, več o da-
tumih in poteku zapor na www.bmm.si/informacije/zapore-cest 
in www.brezice.si.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.   

Napredovanje del pri gradnji nove šole 
v Cerkljah ob Krki

Ogled podjetja za raziskave materialov v Dobrany
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Bazen Sevnica vabi na osvežitev, rekreacijo in preživljanje pro-
stega časa. Poleg kopanja KŠTM Sevnica kot upravljavec bazena 
nudi razne spremljevalne vsebine: možnost jutranjega in večer-
nega plavanja, kot vsako leto bo organiziran plavalni tečaj za otro-
ke in odrasle, in sicer drugi teden v juliju ter ponovno prvi teden 
v avgustu. Odpiralni čas bazena je v juniju od 12. do 19. ure, ob 
sobotah in nedeljah od 8. do 19. ure, julija in avgusta pa vse dni 
v tednu od 8. do 19. ure. Več informacij: KŠTM Sevnica, 07 81 61 
070, www.kstm.si. 

Sevnica gostila 2. mednarodno srečanje 
Komisije za Savski bazen
Sevnica je 6. in 7. junija gosti-
la dvodnevno srečanje Med-
narodne komisije za Savski ba-
zen, ki povezuje vse štiri države 
ob Savi. Udeležili so se ga člani 
komisije iz Hrvaške, Srbije, Bo-
sne in Hercegovine ter Sloveni-
je, med slednjimi tudi predstav-
niki Občine Sevnica.

Delo komisije usklajujeta kot 
predsednik komisije dr. Mitja 
Bricelj z Ministrstva za okolje 
in prostor Republike Slovenije 
in dr. Dejan Komatina, sekre-
tar v Sekretariatu Mednarodne 
komisije za savski bazen s sede-
žem v Zagrebu, njeno delovanje 

pa podpira ameriška vlada. Kot 
predstavnik slednje se je sreča-

nja udeležil Raffi Balian z ame-
riškega veleposlaništva na Ma-
džarskem.

Osrednja tematika srečanja je 
bilo trajnostno in večnamen-
sko načrtovanje obrečnega pro-
stora, ki je danes kompleksen 
ekonomski, ekološki in social-
ni prostor. Med člani komisije, 

predstavniki lokalnih skupnosti 
držav porečja Save, je skozi raz-
prave potekala izmenjava praks 
in izkušenj življenja ob reki. S 
strani sevniške občine in regije 
Posavje je bila izvedena celovi-
ta predstavitev izkušenj ob izgra-
dnji hidroelektrarn na spodnji 
Savi in njihovih vplivov, pa tudi 
vizija regijskega razvoja obsa-
vskega prostora za vse posavske 
občine. Udeleženci srečanja so 
si ogledali tudi hidroelektrarno 
Arto-Blanca.

Srečanje se je zaključilo z več 
sklepi za nadaljnje delo komisi-
je. Sprejet je bil sklep, da se čla-
nice v večji meri povežejo za ra-
zvoj trajnostnega turizma ob 
reki, vključno s plovbo, za ur-
bano prostorsko načrtovanje z 
vključevanjem vseh deležnikov 
v prostoru ter za aktivno uskla-
jevanje različnih interesov, inte-
resnih skupin in potreb.

Ogled HE Arto-Blanca kot del programa srečanja Savske komisije 
(Foto: Občina Sevnica)

Pozitivni odzivi obiskovalcev in sodelujočih, ki jih KŠTM Sevnica 
kot organizator dogodka prejema po izvedbi 6. Festivala modre 
frankinje, utrjujejo mesto tega edinstvenega vinsko-kulinarične-
ga dogodka in krepijo prepoznavnost Sevnice in Posavja. Vseka-
kor pa dajejo tudi zagon za nadgradnjo tega najbolj modrega fe-
stivala v Sloveniji, ki je 9. junija 2016 povezal ponudnike najboljših 
modrih frankinj in drugih vin iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške. 

Festival modre frankinje je edinstveni enološki dogodek, vse bolj 
prepoznaven v domačem okolju, po celi Sloveniji in izven. Je pro-
mocija vinogradništva in kulture pitja vina ter modre frankinje kot 
sorte vina, njegov namen pa je spodbujanje kakovostne pridelave 
in prodaje vin ter spremljajoče kulinarične ponudbe. Osrednja nit 
festivala, ki je potekal v parku gradu Sevnica, je bila tako predsta-
vitev 24 pridelovalcev modre frankinje z vseh vinorodnih območij 
te žlahtne sorte. Modro frankinjo so z različnimi jedmi in prigrizki 
osmislili kulinarični mojstri iz Gostilne Repovž, Gostilne Vovko, Vile 
Podvin in Hotela Jelovica z Bleda. V spremljevalnem programu so si 
obiskovalci v popoldanskem času lahko vodeno ogledali grad Sev-
nica, zvečer pa je sledila slavnostna razglasitev rezultatov ocenje-
vanja modrih frankinj. Sedemčlanska strokovno komisijo pod vod-
stvom Jožeta Simončiča iz Kartuzije Pleterje je na ocenjevanju, ki 
je potekalo 26. maja, ocenila 106 vzorcev modrih frankinj iz Srbije, 
Hrvaške in Slovenije, in sicer v treh kategorijah. V kategoriji redne 
trgatve letnika 2015 je zmagal Simon Pinterič z Bizeljskega, v kate-
goriji starejših letnikov in barrique hrvaška Vinarija Feravino (Osilo-
vac, d.o.o.) iz Feričancev v Slavoniji (Hrvaška), v kategoriji posebnih 
vin pa Vinska klet Krško. Prvak festivala, izbran med tremi najboljši-
mi v posameznih kategorijah, je postala Vinarija Feravino. Dogaja-
nje je s petjem dopolnil Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, zvrstili so 
se pozdravi gostov, organizatorja, predstavnikov lokalne skupnosti 
in podpornikov festivala. KŠTM Sevnica se kot organizator dogodka 
za partnerstvo zahvaljuje Občini Sevnica, vsem sodelujočim pri iz-
vedbi dogodka, podpornikom festivala ter seveda vam, spoštovane 
obiskovalke in obiskovalci. 
 Vir: KŠTM Sevnica

6. Festival modre frankinje

Prejemniki priznanj v vseh treh kategorijah z direktorico KŠTM Sev-
nica Mojco Pernovšek (Foto: Rok Petančič)

Zaključena sanacija plazu, most pred zaključkom 

Zaključena je sanacija plazu na lokalni cesti Podvrh–Zabukovje, s 
tem pa je ponovno omogočen nemoten promet na tej relaciji. Sa-
nacija plazu je zajemala izvedbo podporne pilotne stene, sočasno 
je bilo urejeno odvodnjavanje, ustrezna ureditev komunalnih vodov 
in v zaključnem delu še izgradnja novega zgornjega ustroja ceste z 
asfaltacijo v celotni širini ceste. Za sanacijo je občina pridobila dr-
žavna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor, sektorja za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč. V zaključevanju pa je gra-
dnja mostu čez potok Grahovica v Boštanju, na lokalni cesti Boštanj–
Vrh pri Boštanju, ki bo zamenjal prej dotrajan in zaradi visokih vod 
poškodovan most. Do zaključka del je izvedena popolna zapora ce-
ste, obvoz pa je po dolini potoka Grahovica oziroma čez kraj Okič.

Podpisan sporazum med Zagrebško županijo 
in regijo Posavje
Med hrvaško Zagrebško županijo in občinami regije Posavje, med 
njimi tudi Občino Sevnica, je bil 13. junija v Zaprešiču podpisan spo-
razum o medregijskem sodelovanju s cilji razvoja in krepitve sode-
lovanja med obema republikama ter Zagrebško županijo in regijo 
Posavje, tako na institucionalni in gospodarski kot družbeni ravni. 
Za izvedbo in spremljanje Sporazuma je v imenu regije Posavje za-
dolžena Regionalna razvojna agencija Posavje.
Medsebojno sodelovanje bo potekalo na področjih pridobivanja in 
uporabe sredstev iz skladov in programov Evropske skupnosti, spod-
bujanja sodelovanja in skupnega razvoja gospodarstva, sodelovanja 
in razvoja enot lokalne samouprave, kmetijstva in razvoja podeželja, 
varstva okolja, zdravstva, izobraževanja in kulture, prometa in ko-
munalnega gospodarstva ter športa in turizma. Sodelovanje se bo 
izvajalo v obliki priprave in izvedbe skupnih projektov čezmejnega 
sodelovanja, uradnih obiskov, študijskih potovanj, konferenc in so-
delovanja na sejmih ter kulturnih dogodkih.

Na sevniškem Glavnem trgu je 17. junija v organizaciji Kavarne Špi-
ca potekal glasbeni dogodek na prostem, imenovan »Trški glasbeni 
večer«. Občinstvu se je predstavilo sedem komornih zasedb Glas-
bene šole Sevnica, in sicer pihalni orkester, vokalna skupina, kvartet 
flavt, ansambel saksofonov, harmonikarski orkester, mlajša komor-
na skupina harmonik in flavt ter učenci tolkalnega oddelka. Prije-
tno predpoletno glasbeno vzdušje, ki so ga z nastopi pričarali mla-
di glasbeniki, je v večernem delu z dalmatinskimi napevi dopolnila 
še klapa Simpatizeri.

Pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije in v sodelovanju s čebelar-
skimi društvi je bil z nedavnim dnevom odprtih vrat slovenskih če-
belarjev poudarjen pomen izobraževanja in informiranja javnosti o 
pomenu čebel in čebelarstva. Med čebelarskimi društvi, ki so obi-
skovalcem prijazno odprla svoja vrata, sta bili tudi čebelarski društvi 
iz Sevnice in Šentjanža. Prikazali so, kako skrbijo za čebele, kakšna 
so čebelarska opravila, oprema in pogoji, potrebni za izvajanje če-
belarstva, ni pa manjkalo niti čebeljih pridelkov in medenih dobrot.

Trški glasbeni večer

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

Obisk župana v sevniškem čebelarskem domu (Foto: Občina Sev-
nica)

Sevniški bazen vabi na poletno osvežitev

Uvodoma se je predstavil Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica. 
(Foto: Občina Sevnica)
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Legenda:
U=ustrezen, NU=neustrezen.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov – prvi pregled 2016
Po pogodbi, ki je bila sklenjena med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom 
za okolje in zdravje Novo mesto, je Nacionalni laboratorij opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine 
Krško v letu 2016, ki niso v upravljanju družbe KOSTAK d. d., ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. Povzetek poro-
čila o kakovosti pitne vode vodovodov in izvirov, nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, 
podajamo v nadaljevanju. 
Nacionalni laboratorij je skupno 
pregledal 45 vaških vodovodov, 
iz katerih se oskrbuje približno 
2841 občanov oz. približno 11 
%. Odvzeli so 45 vzorcev vode 
za osnovno mikrobiološko in 45 
vzorcev za osnovno sanitarno-
-kemično preiskavo. Na deve-
tih izvirih so bile opravljene tudi 
osnovne mikrobiološke in sani-
tarno-kemijske raziskave. Mikro-
biološke preiskave so pokazale, 
da je bila voda v času pregleda 
mikrobiološko neoporečna na 

29 vodovodih. Na vseh ostalih 
vodovodih pa je bila voda one-
snažena z bakterijami Esche-
richia coli in koliformnimi bak-
terijami. Podobno velja tudi za 
izvire. Voda je bila mikrobiolo-
ško neoporečna na dveh izvirih. 
Osnovne fizikalno-kemične pre-
iskave, ki ne zajemajo preiskav 
na pesticide in težke kovine, so 
pokazale, da so bili vsi vzorci 
skladni s pravilnikom. Izjema je 
vzorec iz vodovoda Mali Kamen 
– Slatno, ki je bil neustrezen za-

radi motnosti. Zbirni pregled re-
zultatov preiskav pitne vode je 
podan v tabeli 1.

Poudariti je potrebno, da so re-
zultati opravljene preiskave od-
raz trenutnega stanja, saj je 
iz primerjave analiz, ki so bile 
opravljene v preteklih letih, 
mogoče ugotoviti, da se kako-
vost vode preko leta na teh vo-
dovodih in izvirih bistveno spre-
minja. Odvisna je predvsem od 
vremenskih razmer in letnega 
časa ob odvzemu vzorca. Kako-
vost vode na vodovodih, kjer so 
uvedli razkuževanje, se je izbolj-
šala, vendar je voda kljub temu 
občasno neustrezna.

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano ocenjuje, da 
zaradi nestabilnosti kakovosti 
vode iz vaških vodovodov in iz-
virov voda na teh vodovodih 
oz. vodnih virih ni zdravstveno 
ustrezna in vodooskrba ni varna. 
Stalno je namreč prisotna mo-
žnost hidričnih epidemij oziro-
ma črevesnih bolezni.
Vodo je pred uporabo potreb-
no obvezno prekuhati. Ko voda 
zavre, običajno zadostuje, da 
burno vre še eno minuto, pri-
poročljivo pa je, da zaradi ve-
čje varnosti vre vsaj tri minute, 
kar zagotavlja tako široko var-
nost, da takšno vodo lahko uži-
vajo tudi osebe z oslabljenim 
imunskim sistemom. Zaradi 
možnosti naknadnega onesna-
ženja prekuhane vode priporo-
čamo, da voda ostane v isti po-

sodi, v kateri smo jo prekuhali. 
Vodo hranimo v hladilniku v či-
sti in pokriti posodi; tako pripra-
vljeno za pitje lahko uporablja-
mo do 24 ur, izjemoma do 48 ur. 
Če je voda motna, je potrebno 
pred prekuhavanjem odstrani-
ti večino delcev z usedanjem in 
nato filtriranjem skozi več plasti 
čiste, najbolje prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter (npr. 
pivnik, filter za kavo).

Dolgoročno se priporoča sanaci-
ja obstoječih sistemov z uvedbo 
filtracije in kloriranja vode. Pri-
poročljivo je, da se uporabniki 
priklopijo na večje vodovodne 
sisteme, katerih viri se varujejo 
z vodovarstvenimi pasovi in jih 
upravlja strokovno usposobljen 
upravljavec ter vzpostavitev vo-
dovarstvenih pasov. Z vodovodi 
morajo upravljati profesionalno 
usposobljeni upravljavci. Na vo-
dovodih, na katerih so že uvedli 
pripravljanje vode in/ali razku-
ževanje, je potrebno zagotoviti 
reden nadzor (skladno s predpi-
si), ki morajo temeljiti na siste-
mu kakovosti HACCP.

Poročilo, ki ga je pripravil Nacio-
nalni laboratorij za zdravje, oko-
lje in hrano, Oddelek za okolje 
in zdravje Novo mesto, je obja-
vljeno na spletnih straneh Ob-
čine Krško, priloge s podatki o 
analizah za posamezen vodovod 
oziroma izvir pa so na razpolago 
na Oddelku za urejanje prostora 
in varstvo okolja Občine Krško.

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v ob-
čini Krško za leto 2016 – 1. odvzem

Vodovod Št.
upor.

zdrav.
ocena

Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki 17 92 U 
Anže – omr. Anže 14 50 U
Dobrava – Vovčko Anton – omr. Dobrava 32a 5 NU
Dolenja vas – vaški - omr. Dolenja vas 130 48 U
Dolenji Leskovec–Prižni Dol–omr. Dol. Leskovec 71-Kukovičič 28 U
Dolenji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 3b 40 U
G. Leskovec – omr. Poklek nad Blanco 54 a 150 U
Gornje Pijavško omrežje – omr. Gornje Pijavško 11, Švigelj 90 U
Jevša – Reštanj – Mali Kamen-Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 NU
Kostanjek – Šapola –  omr. Kostanjek 2 43 U
Kališovec–Brezje–D. Leskovec–omr. Brezje pri Dovškem 30c 290 U
Loke – omr. Anovec 10 40 U
Mladje – omr. Mladje 1 22 NU
Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 16 175 U
Mali Kamen - Belo - Ajdonik – omr. Mali Kamen 52 16 NU
Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32a 9 NU
Mali Kamen – Belo - Boh – omr. Mali Kamen 55 9 NU
Mali Kamen - Okrog - omr. Mali Kamen 67 120 U
Mrčna sela – Bohorč – omr. Mrčna sela 32 13 NU
Mrčna sela – Smole – omr. Mrčna sela 7 12 U
Mrčna sela - Gorjup Franc - omr. Mrčna sela 44 40 U 
Presladol – Kozmus – omr. Presladol 28, Kozmus 7 NU
Presladol – omr. Presladol 62a 62 U
Plešivica – Vovčko Srečko – omr. Dobrova 58a 12 U
Plešivica – Vovčko Franc – omr. Dobrova 55 6 U
Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 4 U 
Plešivica – Kozole, omr. Dobrova 50 59 U
Planinski  dom Bohor – omr. Dobrova 59 / NU
Puste Ložice – Županc –  omr. Dobrova 22 9 U 
Puste Ložice – Škoberne – omr. Dobrova 21, Grilc 15 U
Rožno – omrežje – omr. Rožno 3a 61 U
Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 29a 220 U
Rožno – Kocjan – Stopar Franc – omr. Rožno 52 A 10 NU
Rožno – Kocjan – Stopar Slavko – omr. Rožno 45 14 NU
Slivje –  omr. Slivje 4 45 NU
Slom – Pihovec – omrežje – omr. Stolovnik 30, Tovornik 219 U 
Smečice – omr. Smečice 5 20-25 NU
Srednje Pijavško – omr. Sred. Pijavško 8 8 NU
Spodnje Pijavško – omr. Sp. Pijavško 5 20 NU
Stagonce – Kancjan omrežje – omr. Kladje nad Blanco 31 60 U 
Stranje – omr. Stranje 11 31 U 
Veliki Kamen omrežje – omr. Veliki Kamen 10 252 U
Veternik -  omr. Mrčna sela 19, Klavžar 56 U 
Zalog – Prelogar - omr. Stranje 25 16 U 
Zalog – Žveglič – omr. Stranje 34 8 NU
IZVIR KRŠKO – izvir pod skalo - Armeško U 
IZVIR KRŠKO – izvir Bučerca NU
IZVIR KRŠKO – izvir Globoko - Bohor NU
IZVIRI KRŠKO - Izvir Rozalija KK NU
IZVIRI KRŠKO - Izvir Gmajna – Spodnja Libna U 
IZVIRI KRŠKO – izvir Žahovec, KK NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Turn – Leskovec NU
IZVIRI KRŠKO – Izvir Mikolavčič KK NU
IZVIRI KRŠKO – studenec Dul, Mali Trn NU

Župan občine Krško mag. 
Miran Stanko je v ponedeljek, 
20. junija, v atriju gradu 
Rajhenburg v Brestanici čestital 
najuspešnejšim učenkam in 
učencem osnovnih in srednjih 
šol občine Krško. Med te so se 
v tem šolskem letu vpisali: OŠ 
Podbočje: Iva COLARIČ, Sara 
COLARIČ, Sara CONTA, Zala JU-
REČIČ, Barbara MARTIČ; OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica: 
Erazem BRINOVEC, Maja BUD-
NA, Ana KOŽUH, Jure KRAJNC, 
Miha PONGRAČIČ, Katja RES-
NIK, Robin SOTOŠEK, Anej VOV-
ČAK, Gal ZAKŠEK in Nika ZAKŠEK; 
OŠ Koprivnica: Maksi BOGOVIČ, 
Janja KUNEJ, Patricija PEČNIK; 
OŠ Raka: Miha PEČARIČ, Alja 
PIRC, Maja PAVKOVIČ, Patrici-
ja KRANJC, Lana PIRC, Patricija 
ŽIBERT; OŠ Leskovec pri Krškem: 
Julijan ANDREJAŠ, Aljaž ARH, Lu-
cija ARH, Vito ARH, Aleksander 
BAJC, Klea BERTOLE, Irvin GAB-
RIČ, Luka KERIN, Maja KORETIČ 
URBANČ, Urban LEVIČAR, Žana 
MARUŠA, Anise ŠKRABEC, Katja 
VOLČJAK, Nika ZVER RAČIČ; OŠ 
Senovo: Anja KMETEC, Stella KR-

Podbočje z novo mrliško vežico
V okviru praznika občine Krško in praznika KS Podbočje so župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Podbočje Ja-
nez Barbič in Silvester Lopatič kot predstavnik izvajalca, družbe SL- 
inženiring, 12. junija slovesno namenu predali novo mrliško vežico 
v Podbočju. Naložba, ki je obsegala izgradnjo nove mrliške vežice, 

rušenje stare vežice, izgradnjo zvonika in nadstrešnice ter zunan-
jo ureditev, je rezultat sodelovanja Občine Krško in Krajevne skup-
nosti Podbočje. Občina Krško je v višini 182.000 evrov financirala 
izgradnjo mrliške vežice in nadstrešnice, krajevna skupnost pa v vi-
šini 160.000 evrov zunanjo ureditev pokopališča, ki so ga tudi razši-
rili. Kot sta poudarila tako župan kot predsednik krajevne skupnosti, 
je tako kraj pridobil objekt, ki bo omogočal dostojno slovo od po-
kojnih. Otvoritveno slovesnost, ki jo je vodil Janez Bršec, so s kul-
turnim programom popestrili vokalna skupina Mavrice, Robi Petan 
in Maja Weiss, ob koncu pa je novo pridobitev blagoslovil podboški 
župnik France Novak.

Sprejem najuspešnejših učenk in učencev 

KOVIČ, Lara ŠOŠTAR PRIBOŽIČ, 
Mark ŠPANRING, Gea ŽUPEVC, 
Rija BRAČUN, Maša TEKAVČIČ; 
OŠ Jurija Dalmatina Krško: Pe-
ter ANDREJAŠ, Gregor GLAS, To-
mislav HARING, Tjaša HOSTAR, 
Laura MILAR, Ana PIRC, Da-
vid ROŽAC, Maša SUŠA, Peter 

ŠIŠKO, Matic ŽNIDARŠIČ, Špela 
ANČIMER, Amar DŽAFEROVIĆ, 
Martina GRAMC, Sara HODŽIĆ, 
Aja MOLAN, Neža URŠIČ, Lina 
BURŠIČ, Andraž ČERNOGA, Maja 
KRAJNC, Nika KURNIK, Anja HA-
BINC, Klemen KERIN JANKOVIČ, 
Zala PRESKAR, Urban UČANJ-

ŠEK, Barbara UNETIČ, Zarja ZI-
DARIČ PETROVIČ, Roko ŽIČKAR; 
Gimnazija Krško: Urban GRAMC, 
David ROŽMAN, Žiga VENE, An-
draž DIMC, Denis DERENDA CI-
ZEL; Srednja poklicna in stro-
kovna šola Krško: Simon VOLČ 
in Klemen PODPADEC.

Nova mrliška vežica in nadstrešnica z zvonikom
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JUNIJ V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

 Sobota, 25. junij, DAN DRŽAVNOSTI
 9.00–13.00: GRAJSKA TRŽNICA STARIN 
 11.00: Strokovno predavanje: FRESKE V VITEŠKI DVORANI 

 Nedelja, 26. junij, DAN POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 
 14.00-21.00 prost vstop
 19.00: Odprtje Razstave v razstavi: Posavski obrazi: 

JEZIKOSLOVEC IN AKADEMIK JOŽE TOPORIŠIČ 
 21.00: Odprtje KINA NA GRAJSKEM DVORIŠČU

 28. junij – 2. julij 2016 
 POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 2016

 Četrtek, 30. junij
 19.00: Odprtje Posavske muzejske vitrine: 
 DEDIŠČINA LONČARJEV POSAVJA 

IN USTVARJALNOST DANI ŽBONTAR                                                                                                                                                                    
 21.00: KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU

Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

KOSTANJEVICA NA KRKI - V čudovitem okolju dvorišča Lamuto
vega likovnega salona je 22. maja potekal pesniški večer, prežet 
s plesom Paule Puđak in z žametnim glasom Lare Jankovič. Na
stopajoče je skozi večer z izkušeno roko in glasom vodila Carmen 

Poezija nas povezuje

BREŽICE – Ravnateljstvo in učiteljski zbor Glasbene šole 
Brežice sta 8. junija v Viteški dvorani Posavskega muzeja 
Brežice pripravila zaključni koncert učencev šolskega leta 
2015/16.

Navzoče je pozdravil ravnatelj Daniel Ivša in izrazil dobrodošli
co na koncertu, prvem v sklopu praznovanja 70-letnice brežiške 
glasbene šole. Sicer pa v letošnjem letu praznujemo še eno zgo
dovinsko obeležje – 200 let javnega glasbenega šolstva na Slo
venskem. V nadaljevanju je prof. Ivša povedal, da v Sloveniji de
luje 54 javnih glasbenih šol in 13 zasebnih. V Brežicah je bila 
glasbena šola ustanovljena 26. septembra 1946. Učitelji so pou
čevali klavir, violino za začetnike, violončelo, klarinet, vsa pihala, 
harmoniko, glasbeno teorijo in zborovsko petje. Glasbena šola je 
imela značaj redne šole, s spričevalom o uspešno dovršeni šoli se 
je lahko vsak vpisal na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. 3. ok
tobra leta 1946 je imela šola 72 učencev in pet učiteljev. Danes 
se v šoli, kjer je 31 zaposlenih, uči 340 učencev. »Ponosni smo 
na svoje poslanstvo in smo prepričani, da rezultati našega dela 
predstavljajo pomemben prispevek k osebnemu razvoju vsake
ga učenca in boljše družbe,« je dejal ravnatelj Ivša.
Ob pripravi 22 zahtevnih glasbenih točk profesorjev so na glasbi
lih koncertirali: člani harmonikarskga orkestra, Katarina Petrič, 
Julia Smrekar, Ian Šavrič, Simona Franko, Eva Krošelj, Vid 
Furlan, Matevž Maček, Naia Vidmar Orgad, Ajda Ferin, Aljaž 
Božič, Janja Ajster, Nika Janković, Sara Tomić, Jakob Fifnja, 
Lucija Ogorevc, Primož Budič, Nives Tomše, Katja Dornik, 
Tjaša Vugrek, Hana Suša, Alanis Radanovič, Vito An Krošelj 
in člani godalnega orkestra. Klavirsko spremljavo pri posame
znih točkah je prispevala prof. Pierina Cavaliere Mršić. Glas
beniki, mladi virtuozi, so bili deležni močnih aplavzov.
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

SEVNICA - MePZ Lisca Sevnica je 3. junija obeležil 40 let ne-
prekinjenega delovanja. Jubilejni koncert so z nastopom 
obogatili učenke in učenci GŠ Sevnica.

»Najstarejši zbor v občini Sevnica s ponosom predstavlja kul
turno in zborovsko življenje v občini in izven nje. Namen članic 
in članov zbora je ohranjati lepo slovensko pesem s petjem ljud
ske, narodne in umetne zborovske glasbe, se med seboj povezo
vati, pomagati ...« je opisoval delovanje MePZ Lisca moderator 
prireditve Ciril Dolinšek. Zborovodja in hkrati ustanovitelj zbo
ra je Jože Pfeifer, v zboru pa vseh 40 let prepeva Jožica Traven.
Čestitke ob visokem jubileju je članicam in članom zbora izre
kel župan Srečko Ocvirk, predsednik sveta območne izpostave 
JSKD Sevnica Jože Novak pa je podelil osem srebrnih Gallusovih 
značk za 10-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubitelj
ske kulture. Prejeli so jih Špela Udovč, Damjana Polak, Neven-
ka Keršič, Barica Kek, Robert Kaše, Anka Jerše, Andrej Jazbec 
in Marjan Gornik. MePZ Lisca je ob 40-letnici delovanja prejel 
jubilejno priznanje JSKD RS in posebno priznanje Zveze kultur
nih društev Sevnica. Članice in člani zbora so se s posebno spo
minsko fotografijo in šopkom rož zahvalili Anici Dernač za nje
no skoraj 30-letno predsedovanje zboru.  S. R.

40 let MePZ Lisca Sevnica

Začeli praznovanje 70–letnice

Nastop�godalnega�orkestra

KRMELJ - 4. junija je v nekdanjem rudarskem kraju v Mirn-
ski dolini potekala XII. likovna kolonija Krmelj 2016. Likov-
ne in fotografske delavnice se je udeležilo 25 ljubiteljskih 
slikarjev, trije fotografi ter skupina učenk in učencev tam-
kajšnje osnovne šole. 

Ob prihodu sta sodelujoče pozdravili vodja likovne sekcije DKŠD 
Svoboda Krmelj Ana Hočevar in ravnateljica OŠ Krmelj Gusta 
Mirt, potek dogajanja pa so predstavili mentor likovne koloni
je Tone Zgonec, vodja fotografske sekcije Nevenka Flajs in uči
teljica likovne vzgoje na krmeljski osnovni šoli Nada Vodišek. 
Zbranim slikarjem in fotografom so predlagali, naj jim bodo nav
dih za ustvarjanje predvsem stare fotografije Krmelja ter vasi iz 
krajevne skupnosti Krmelj, saj se bodo lahko tudi na tak način 
ohranile stare, propadle ali celo že izginule podobe Krmelja kot 
rudarskega kraja in okoliških vasi. 
V prijetnem sončnem dnevu je večina ustvarjala v razredih t.i. 
stare šole, nekaj pa na šolskem dvorišču. »Kulturna dediščina je 
v spomin zaledenel čas. Slikarji so čarovniki, ki ga lahko odtaja
jo in vrnejo v naš čas. Lepo, da se to dogaja v Krmelju, ki je kot 
vsa domovina, poln atributov preteklega časa,« je po zaključe
ni XII. krmeljski likovni koloniji zapisal v knjigo vtisov udeleže
nec Rudi Stopar, vodja fotografske sekcije Nevenka Flajs pa, da 
sekcija v sodelovanju z OŠ Krmelj zbira stare fotografije Krmelja 
in okoliških krajev, zato prosijo vse, ki imajo doma kakšno staro 
fotografijo, naj jo posredujejo zbiralcem.
  S.�R.,�foto:�M.�Marinček

V Krmelju slikali in fotografirali

Udeleženke�in�udeleženci�XII.�likovne�kolonije�v�Krmelju

MePZ�Lisca�Sevnica�je�praznoval�40�let�delovanja.

KRŠKO - V avli Kulturnega doma Krško je samostojno slikarsko 
razstavo »Slike iz arhiva« pripravila Krčanka Antonija Žener, ki 
zase pravi, da je od nekdaj globoko v sebi gojila željo po likovnem 
izražanju, zato se je ob upokojitvi začela udeleževati slikarskih 
delavnic. Njen razstavni ciklus je predstavila umetnostna zgodo
vinarka Alenka Černelič Krošelj: »Slike prikazujejo motive, v 
katerih želi ohraniti dediščino, podaja jih z nostalgijo, so kot spo
min na stare čase, sedaj so tukaj ter kažejo na boljšo prihodnost.« 
Avtorico razstave po njenih be
sedah privablja tudi arhitektu
ra, pa tudi človeška figura, kar 
ni enostavno narisati, razstava 
pa prikazuje likovnico, ki ima 
veliko možnosti ter prehaja iz 
ene kompozicije v drugo in ki 
zna uporabljati barve, tokra
tna razstava pa naj ji bo obe
nem spodbuda za prihodnja 
nova ustvarjanja. Krški župan 

mag. Miran Stanko je otvori
tev pospremil z besedami: »Ko 
gledamo te slike, se lahko za
vemo, kako lepo je življenje.« 
Ženerjevo je postavil za zgled, 
kako se lahko v pokoju razvije
jo nove ideje, ki se gotovo ure
sničijo, če je takšna želja. Pri
reditev so glasbeno obarvali 
Drago Gradišek, Mitja Ku-
selj in Klavdija Novšak.
  M.�H.

Razstavila »Slike iz arhiva«

Antonija�Žener

POSAVJE - Vseslovenski akciji Poletna muzejska noč, ki je 
18. junija potekala že 14. leto zapored, so se pridružili tudi 
v posavskih kulturnih ustanovah: Posavskem muzeju Bre-
žice, enotah Kulturnega doma Krško in Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki. 

Poleg brezplačnih ogledov stalnih in občasnih razstav so za lju
bitelje umetnosti pripravili tudi posebne dogodke. V Posavskem 
muzeju so odprli gostujočo razstavo Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije EuroVision Lab. – Muzeji kot kreativni laboratorij, ki 
jo je predstavila Irena Fürst. Eksperimentalna razstava je eden 
najpomembnejših rezultatov evropskega projekta, ki se je začel 
leta 2012 in v katerem muzeji razstavljajo Evropo. Obiskoval
cem so pripravili še koncert Sen kresne noč v izvedbi mezzoso
pranistke Edite Koželj Garčevič ter pianistov Igorja Vičentića 
in Suzane Zorko.
V Mestnem muzeju Krško so ob 120-letnici rojstva akademskega 
kiparja Vladimirja Štovička odprli začasno razstavo z naslovom 
»Akti iz depoja« in prenovljeno stalno razstavo »Vladimir Štovi
ček: "Jaz sem čist' realist, abstraktna umetnost ni zame."«, ki jo 
je predstavila kustosinja Nina Sotelšek. Obeležili so tudi 50. ob
letnico odprtja Galerije Krško in ob razstavi »Moje sledi« Milojke 
Drobne pripravili likovno akcijo izdelovanja skulpturic. Na gra
du Rajhenburg je o prenovi in oživljanju gradu spregovorila dr. 
Helena Rožman, v podstrešju grajskega stolpa pa je Dubravko 
Lapaine poskrbel za zvočno meditacijo ob zvokih didgeridooja. 
V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac so pripravili delavnici roč
nega klesanja kamna za odrasle in izdelovanja skulptur v gli
ni za otroke in družine, v lapidariju galerije pa so odprli klasič
no kiparsko razstavo Boštjana Kavčiča z naslovom O/DA, ki jo 
je predstavil kustos Goran Milovanovič. Na nekdanjem samo
stanskem dvorišču je sledil še koncert zasedbe Uršula Ramoveš 
in fantje z Jazbecove grape. 
Podrobneje o vseh dogodkih pa na www.posavje.info.
� N.�J.�S.,�M.�H.,�P.�P.�

Poletna noč v muzejih in galerijah

VALENTIN 
OMAN
RETROSPEKTIVNA 
RAZSTAVA

ODPIRALNI ČAS: 

Od 9.do 18.ure. V juliju in avgustu bo 
galerija v dnevih vikenda odprta do 
20. ure. Ob ponedeljkih je galerija zaprta.

info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Razstava bo na ogled do 
28. avgusta 2016.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Kostanjevica na Krki

L. Oven. Dogodek sta podprli Valvasorjeva knjižnica Krško, od
delek Kostanjevica na Krki, in Občina Kostanjevica na Krki. Svoje 
verze so predstavili pesniki iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Gostji 
večera sta bili Stanka Hrastelj in Lidija Puđak. Prireditev se je 
zaključila s pogostitvijo in druženjem ob kapljici ekološkega vina, 
ki ga je prispeval Peter Špiler iz Kostanjka.  M.�T.
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BUKOVICA, LOČE - Gasilski pihalni orkester (GPO) Loče je na 
36. tekmovanju Zveze slovenskih godb Slovenije požel odličen 
uspeh, saj je v prvi težavnostni stopnji dosegel zlato plaketo. Na 
tekmovalnem odru v Bukovici je letos tekmovalo osem pihal
nih orkestrov v treh različnih kategorijah. Orkestre je ocenjevala 
šestčlanska mednarodna žirija, ki jo je vodil predsednik Gregor 
Kovačič. GPO Loče je pod taktirko dirigenta mag. Daniela Ivše 
izvedel štiri skladbe, in sicer Hymne de St. Jean Henka Van Lijn
schootena, Armenian dances 1 Alfreda Reeda, Godba gre v veso-
lje Roka Goloba ter Incantation and Dance Johna Barnesa Chan
ca. Dosežek orkestra je rezultat načrtovanega, kakovostnega in 
trdega dela. Žirijo so prepričali z odličnim zvokom in energijo 
ter muzikalnostjo skladb. Orkester ima veliko mladih godbeni
kov, ki prihajajo predvsem iz priznane Glasbene šole Brežice. Tak 
uspeh jim je še večja motivacija za nadaljnje delo. Ločke godbe
nice in godbenike letos čaka še kar nekaj pomembnih nastopov 
doma in v tujini ter tradicionalni decembrski zaključni koncert, 
pričeli pa bodo tudi s pripravami na praznovanje stote obletni
ce leta 2020.  I.�Kovačič/R.�R.

SEVNICA, BUKOVICA - Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica se 
je že tretje leto zapored udeležil 6. tekmovanja mladinskih godb, 
ki se je v organizaciji Zveze slovenskih godb 20. maja odvijalo v 
Bukovici v Goriških Brdih. Mladi sevniški glasbeniki in glasbe
nice so bili tudi tokrat izjemno uspešni - orkester je prejel zlato 
plaketo in pokal za najbolje ocenjen orkester med vsemi orkestri, 
ki so tekmovali v treh mladinskih kategorijah. Dirigent orkestra 
je Franc Lipovšek, učitelj trobil na GŠ Sevnica. Pihalni orkester 
je prejel tudi povabilo na mednarodni festival Mid Europe, ki bo 
potekal julija v Schladmingu. Orkester se bo predstavil v festi
valskem in tekmovalnem delu.  S.�R./vir:�GŠ�Sevnica

Velik uspeh orkestra iz Loč

Gasilski�pihalni�orkester�Loče

Pihalnemu orkestru zlata plaketa

Četrtek, 23. 6.

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 16.30 v KD Blanca: pro
slava ob 40-letnici šolske 
zgradbe

• ob 17.30 na travnatem igri
šču pod MC Krško: skupin
ska vadba za vse generacije

• ob 18.00 na strelišču pri OŠ 
Leskovec pri Krškem: preiz
kus v streljanju z zračno pu
ško in zračno pištolo

• ob 19.00 v mestnem par
ku v Krškem: Poletni večeri 
v parku - koncert ŽePZ Slo
venka Veliki Trn »Vse sorte 
je že blou«

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

• ob 20.00 v cerkvi sv. Troji
ce na Podvinjah: koncert vo
kalne skupine Iris ob kresni 
noči

Petek, 24. 6.

• ob 10.00 v športni dvorani 
ŠC Krško-Sevnica: slavno
stna prireditev »Vse najbolj
še, Slovenija!«

• ob 10.00 v dvorani gasilske
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
proslava ob dnevu državno
sti in zaključku šolskega leta 
v izvedbi učencev OŠ Cerklje 
ob Krki

• ob 17.00 v MT Senovo: ko
kice & kino

• ob 17.00 v MT Raka: uredi
mo prostor pred poletjem

• ob 18.00 na gradu Brežice: 
Brežice, moje mesto 2016 - 
dan kruha, vina in salam

• ob 18.00 na Ravnem Logu 
nad Senovim: sv. maša za 
domovino in kulturna slove
snost ob 25. obletnici dneva 
državnosti; govornika: Aleš 
Primc in Martina Prevejšek

• ob 19.00 v atriju gradu Sev
nica: koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti, slavno
stni govornik: dr. Tomaž Čas, 
predsednik Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever

• ob 19.00 na igrišču v Veli
kem Mraševem: 29. tradici
onalni nočni turnir v malem 
nogometu 

• ob 19.00 pri motelu na Ča
težu ob Savi: pohod Jerneja 
Molana do Svetega Vida; ob 
20.00 na Svetem Vidu: pra
znovanje dneva državnosti 
s kulturnim programom in 
kresovanjem 

• ob 20.00 pod velikim šoto
rom na igrišču na Velikem 
Trnu: praznik KS Veliki Trn 
in praznik cvička s skupino 
Čuki

• ob 20.00 na bazenu Bre
stanica: festival za mlade 
Šrot, nastopajo: Liquf, Car
pe diem, Tabu, Leteći odred

• ob 20.30 v atriju gradu Raj
henburg v Brestanici (v pri
meru slabega vremena v 
klubu KD Krško): koncert 
zasedbe Katice in Janija Ko
vačiča, za jazz.etno.world
music.akustika abonma in 
izven 

Sobota, 25. 6.

• ob 8.00 na ribniku Rapača v 

Velikem Podlogu: športni ri
bolov; ob 10.00 na igriščih 
na Gorici: športne igre; ob 
16.00: osrednja prireditev 
ob prazniku KS Veliki Podlog 
ter pogostitev in druženje 

• ob 9.00 v Šentjanžu: vino
gradniški pohod

• ob 9.00 v MT Senovo: gre
mo na bazen

• od 9.00 dalje pri kulturnem 
domu na Bučki: semanji dan 
na Bučki

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
grajska tržnica starin; ob 
11.00: strokovno predava
nje Aleša Veneta »Freske v 
Viteški dvorani«

• od 9.00 do 12.00 na igrišču 
na Mrtvicah: turnir v malem 
nogometu za mladino do 15 
let; od 15.00 do 17.30: tur
nir v malem nogometu za 
člane od 16 do 35 let; ob 
17.30: otvoritev prenovlje
nega igrišča; od 18.00 do 
20.30: turnir v malem no
gometu za člane nad 35 let

• od 10.00 do 12.00 v igralni
ci MC Brežice: živ žav - mor
ske živali

• ob 14.00 na igrišču OŠ Pod
bočje: vaške kmečke igre; v 
jedilnici OŠ Podbočje: raz
stava »Dobrote iz babičinih 
rok«

• od 15.00 v Radežu pri Loki: 
dan odprtih vrat v nasadu 
sivke na domačiji Kosem

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočju: osrednja priredi
tev ob prazniku KS Podbo
čje s kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj; ob 
19.30 na igrišču OŠ Pod
bočje: Podboška noč - dru
žabno srečanje krajanov in 
podelitev srebrnikov novo
rojenčkom

• ob 18.00 na dvorišču La
mutovega likovnega salo
na v Kostanjevici na Krki: 
dan odprtih vrat Čebelar
skega društva Kostanjevica 
na Krki; ob 19.00: osrednja 
občinska prireditev ob dne
vu državnosti in koncert Pi
halnega orkestra Kostanjevi
ca na Krki

• ob 19.00 v cerkvi na Veli
kem Trnu: sveta maša za slo
vensko državo in njene dr
žavljane, po maši koncert v 
počastitev dneva državnosti 

Nedelja, 26. 6.

• ob 19.00 pri Sv. Roku nad 
Sevnico: Shod za domovino 
- prireditev ob dnevu držav
nosti in 25-letnici samostoj
ne Slovenije s sveto mašo za 
domovino, recitalom, slav
nostnim govorom Jerneja 
Vrtovca in druženjem

• ob 9.00 z igrišča na Drno
vem: rekreativno kolesar
jenje

• od 14.00 do 21.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
dan Posavskega muzeja Bre
žice, prost vstop; ob 19.00: 
odprtje razstave »Posavski 
obrazi: jezikoslovec in aka
demik Jože Toporišič«; ob 
21.00: odprtje kina na graj
skem dvorišču

• ob 14.00 pri družini Ore
šnik-Pibernik v Osredku pri 

kam v posavju
Krmelju: otroške likovne de
lavnice

• ob 18.00 na trgu v Podbo
čju: Mavrični večer - celove
černi koncert Mavric

• ob 18.00 v prostorih nek
danje banke v Brestanici: 
odprtje razstave v počasti
tev 120-letnice rojstva Vla
dimirja Štovička

Ponedeljek, 27. 6.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 1. 7.)

• od 10.00 do 16.00 v Studiu 
Luksuz produkcije DZMP: 
mladinske filmske delavni
ce (vsak dan do 1. 7.)

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje jubilejne razsta
ve ob 20-letnici Društva li
kovnikov Krško OKO s po
delitvijo priznanj in zahval; 
ob 19.00 v Mestnem mu
zeju Krško: ogled razstave 
»Štovičkov dan - dan odpr
tih vrat«

Torek, 28. 6.

• ob 17.00 pred vhodom v Vo
jašnico Jerneja Molana Cer
klje ob Krki: slovesnost ob 
odkritju spominske plošče 
PVD Sever Posavje, 25-le
tnici napada enote TO na le
tališče JLA, 25-letnici delo
vanja SV v vojašnici Cerklje 
ob Krki in 73-letnici napada 
borcev Cankarjeve brigade 
na nemško letališče

Sreda, 29. 6.

• ob 21.00 pred Mestno hišo 
Brežice: Brežice, moje me
sto 2016 - akustični koncert 
Ditke

Četrtek, 30. 6.

• ob 19.00 v Posavskem mu
zeju Brežice: odprtje Posa
vske muzejske vitrine »De
diščina neviodunumskih 
lončarjev in ustvarjanje Da
nice Žbontar«; ob 21.00: 
kino na grajskem dvorišču

• ob 20.00 na bazenu Bresta
nica: turško-finski pozdrav

Petek, 1. 7.

• od 20.00 dalje pri vodo
vodnem stolpu v Brežicah: 
Brežice, moje mesto 2016 - 
koncert Poletni večer z Nušo 
in legendami: Eva Boto, Moj
mir Sepe, Tomaž Domicelj, 
koncert skupine Jinx; v par
ku pri Občini: Kuhna na ulci_
Lokalno

Sobota, 2. 7.

• od 9.00 do 13.00 na Trgu 
v Brestanici: tradiciona
len Petrov sejem s stojnica
mi, zabavnim in kulturnim 
programom v izvedbi bre
staniškega turističnega, kul
turnega društva in drugih iz
vajalcev

• ob 9.00 izpred farne cerkve 
v Leskovcu pri Krškem: po
hod ob 25. obletnici zmage 
TO v Krakovskem gozdu; ob 
13.00 pri spomeniku vojne 

za Slovenijo (pri Petrolovi 
črpalki) v Zalokah: kulturna 
slovesnost, govornika: Albin 
Gutman in Janez Janša

• ob 9.00 v parku pri MC Bre
žice: Brežice, moje mesto 
2016 - Škratja čarovnija; od 
17.00 dalje v parku pri Ob
čini: Kuhna na ulci; ob 19.00 
v Brežicah: tek s Primožem 
Kozmusom; od 21.00 da-
lje pri vodovodnem stolpu 
v Brežicah: koncert Alye in 
skupine Parni Valjak

• ob 11.00 pri spomeni
ku padlim borcem na Je
vši: tradicionalna spomin
ska slovesnost, v programu 
sodelujejo Pihalni orkester 
DKD Svoboda Senovo, reci
tatorska skupina ter MePZ 
DU Senovo

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotna delavnica 
»Toplotni stroji«, ob 10.00 
in 14.00: vodeni ogledi Sve
ta energije

• ob 15.00 na balinarskem 
igrišču na Velikem Trnu: ba
linarski pokal za pokal kra
jevne skupnosti

• ob 20.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
»Da te mogu pismom zvati« 
- letni koncert Moškega pev
skega zbora Kapele z gosti, 
Vokalno skupino Aria

Nedelja, 3. 7.

• ob 8.00 pri kocki rudarjenja 
na Senovem: pohod po kna
povski poti Senovo-Belo-Re
štanj-Rave-Senovo

• ob 10.15 v cerkvi na Vihrah: 
praznovanje urhovega

• ob 11.00 v First Wake parku 
na Borštu: Brežice, moje me
sto 2016 - Shooder Jam(a)

Torek, 5. 7.

• od 9.00 do 13.00 v učilnici 
2 MC Brežice: poletne video
delavnice zavoda Magičnost 
ustvarjanja (do 7. 7., obve
zne prijave)

*Prireditve ob prazniku občine 
Bistrica ob Sotli so objavljene 
na strani 11. 

Želite, da vaš otrok poletja ne bi preživel samo za računalnikom 
ali TV ekranom, ampak bi se namesto tega na gibal tudi prostem, v 
dobri družbi in se pri tem še česa naučil? Potem izkoristite odlič
no priložnost in ga prijavite na Oratorij 2016, ki bo potekal od 4. 
do 9. julija v Cerkljah ob Krki. Obeta se vam dobra animatorska 
ekipa, zanimive kateheze in delavnice, športne in družabne igre, 
petje, izlet in še kaj, tako da bo ne le zabavno, ampak tudi poučno. 
Pripravljamo tudi presenečenje ... Namenjeno otrokom od 5 do 
15 let, z možnostjo jutranjega varstva, in cenovno ugodno. Pisne 
prijave zbiramo v župnišču Cerklje ob Krki. Prijavnice najdete na: 
www.zupnija-cerkljeobkrki.si. Več informacij na jnzzklj7@gmail.
com, kamor lahko pošljete tudi izpolnjene prijavnice. 

Oratorij v Cerkljah ob Krki
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»Druga liga, druga liga,« je od
mevalo že med, še bolj pa ta
koj po koncu povratne tekme 
dodatnih kvalifikacij za uvrsti
tev iz 3. v 2. SNL. Potem ko so 
na prvi tekmi v Ljubljani breži
ški nogometaši kar malce sen
zacionalno zmagali s 4:0, ver
jetno nihče izmed gledalcev 
- na brežiškem stadionu se jih 
je po uradnih podatkih zbralo 
kar 1300 - ni pričakoval črne
ga scenarija na koncu. Tekma 
je poleg obeh golov postregla 
še s kar nekaj priložnostmi na 
obeh straneh. V prvem polčasu 
so bili Brežičani podjetnejši in 
si ustvarili več priložnosti, ven

Brežice v drugo ligo po čudež
BREŽICE - 8. junij 2016 bo za vedno zapisan kot dan, ki je Nogometnemu klubu Brežice 1919 prinesel zgo-
dovinsko uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Kljub porazu na drugi tekmi proti najstarejšemu 
klubu v državi, ND Ilirija 1911, z 0:2 so se Brežičani s skupnih 4:2 prebili med drugoligaše.

dar ni bilo prave realizacije. Na 
trenutke je bila igra kar groba, 
kar pričajo tudi podeljeni ru
meni kartoni glavnega sodni
ka Romana Glažarja igralcem 
obeh klubov. V drugem polča
su je Ilirija stopila na plin, saj 
se ji je čas za morebiten rezul
tatski preobrat hitro iztekal. V 
55. minuti so gostje po zadetku 
Harisa Heljezovića povedli in 
imeli v nadaljevanju kar nekaj 
resnih priložnosti za povišanje 
vodstva, vendar se je z odlični
mi obrambami izkazal doma
či vratar Filip Štefkovič. Ko se 
je tekma že prevešala h koncu 
ter so gledalci na tribuni že 

vstali in bodrili svoje ljubljen
ce, je Ilirija prek Marka Đoko-
vića v 88. minuti zadela še en
krat, v naslednjem napadu pa 
so ji razveljavili gol iz prepove
danega položaja. Brežiški no
gometaši so zdržali zaključne 
nalete gostov, še več, imeli ob 
koncu prek rezervista Mate-
vža Derende celo priložnost 
za ublažitev poraza, a je osta
lo pri porazu z dvema goloma 
razlike. Po zadnjem sodniko
vem žvižgu so si stekli v ob
jem in po tekmi slavili s svoji
mi navijači.

Na rokah svojih varovancev je 
pristal trener NK Brežice 1919 
Antoni Brdik, ki je za naš ča
sopis takoj po tekmi kljub ču
stvom, ki so privrela iz njega, 
uspel zbrati misli in je izjavil: 
»Današnji poraz je sploh prvi 
domači, odkar nastopamo spet 
s člansko ekipo, in zagotovo je 
to najslajši poraz. Kar se tiče 
današnje tekme, lahko rečem, 
da Ilirija ni imela kaj izgubiti. 
Tekma je bila odprta, nismo se 
zaprli, saj smo jo želeli dobiti. 
Imeli smo svoje priložnosti. 
Tudi za gledalce je bila tekma 
zanimiva, na žalost niso vide
li naše zmage. Vseeno pa smo 
se uvrstili tja, kamor smo si vsi 
želeli - v drugo ligo.« Brežiča
ni so bili vso sezono v 3. SNL - 

sever zelo dominantni, na do
mačem igrišču so oddali točki 
samo proti B ekipi Maribora 
ter redni del končali na prvem 
mestu s 66 točkami (21 zmag, 
3 neodločene in 2 poraza) in 
gol razliko 69:22. Brežičani 
se lahko pohvalijo, da imajo v 
svojih vrstah tudi najboljšega 
strelca 3. SNL - sever, in sicer 
je Jurica Jeleć zabil kar 27 go
lov. Brdik je dodal, da po pro
slavitvi uspeha gleda tudi že 
naprej, saj »bo treba dobiti tri, 
štiri okrepitve, pljuniti v roke, 
zavihati rokave in poskusiti 
narediti velik čudež (uvrstiti 
se v prvo ligo, op. a.)«. Dejal je 
še, da s prvoligašem iz Krške
ga dobro sodelujejo, saj imajo 
posojenih nekaj njihovih igral
cev, v prihodnje pa si želijo še 
kakšnega. Rok Retelj

Slavje�brežiških�nogometašev;�kapetan�Robert�Drugovič�(št.�
14)�je�na�prvi�tekmi�proti�Iliriji�dosegel�dva�gola.

Antoni Brdik

KOSTANJEVICA�NA�KRKI�-�11.�junija�je�po�sedmih�letih�znova�
potekala�mednarodna�kolesarska�dirka�za�veliko�nagrado�Ko-
stanjevice�na�Krki,�ki�jo�je�pred�leti�organiziralo�domače�ko-
lesarsko�društvo�Landstrass,�zdaj�pa�je�organizacijo�prevzel�
Kolesarski�klub�Adria�Mobil�iz�Novega�mesta.�Dirka�na�kosta-
njeviškem�otoku�(različno�število�780�m�dolgih�krogov)�je�bi-
la�namenjena�mlajšim�kategorijam,�udeležilo�pa�se�jo�je�oko-
li�100�tekmovalcev�iz�enajstih�klubov,�od�tega�dveh�s�Hrvaške,�
ob�koncu�pa�so�pripravili�še�dve�krajši�dirki�za�mlajše�šolar-
je�in�predšolske�otroke�na�poganjalčkih.�Tekmovala�sta�tudi�
dva�domačina,�Adam�Jordan�in�Nino�Polovič,�ki�sta�v�katego-
riji�dečki�B�(U15/1)�zasedla�visoko�3.�in�4.�mesto,�zmagal�pa�je�
njun�klubski�kolega�iz�Adrie�Mobil�Jaka�Špoljar�(na�fotografi-
ji,�levo�domačin�Jordan).�Sodelovali�so�tudi�sevniški�kolesarji:�
Taj�Jeromel�je�bil�v�že�omenjeni�dirki�20.,�pri�dečkih�A�(U15/2)�
je�bil�Gaber�Vandur�4.�in�Drejc�Bedek�12.,�pri�dečkih�C�(U13)�je�
bil�Grega�Podlesnik�7.,�Leon�Klopčič�pa�16.�P.�P.

KRŠKO - Potem ko je prejšnji ponedeljek, 13. junija, kar močno 
odmevala novica, da Tomaž Petrovič po dveh letih in pol zapu
šča trenersko mesto v Nogometnem klubu Krško, je minulo ne
deljo, 19. junija, sledil preobrat - iz kluba so sporočili, da Petro
vič ostaja trener oz. da so z njim uspeli doseči dogovor. Že dan 
kasneje je članska ekipa začela priprave na novo prvoligaško se
zono, ki se prične že 16. julija. Ekipo je sicer doslej zapustilo pet 
nogometašev: Luka Žinko in Luka Volarič sta odšla v Domža
le, Hrvat Šime Gregov v Koper, Dino Hotić in Robert Pušaver 
sta se vrnila v Maribor, Damjan Vuklišević in Martin Krama-
rič pa naj bi ostala na posoji v krški ekipi.  P. P.

Petrovič vendarle ostaja trener

Program za junij in julij

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO
Mladinski center Krško zopet organizira poletne 
počitniške aktivnosti za otroke od 1. do 5. razreda, ki 
bodo potekale od 27. 6. 2016 do 1. 7. 2016. Program 
bodo izvajali zaposleni v MC Krško ter tuji in domači 
prostovoljci. Vsak dan bomo izvajali različne aktivnosti 
(igre na prostem, obisk živalskega parka Na jasi, kopan-
je na Bazenu Brestanica, ustvarjalne in kuharske 
delavnice), prav tako pa bo poskrbljeno za zajtrk, kosilo 
in popoldanski prigrizek. Plačilo za petdnevni program 
znaša 40 €, za posamezni dan pa 10 €. Prijave do petka, 
24. 6. 2016, na: ana@mc-krsko.si. 

Mladinski center Krško, od ponedeljka do petka, 
27. 6. – 1. 7. 2016, od 8.00 do 16.00

Petek, 24. 6. 2016, ob 20.00
Festival za mlade ŠROT na Bazenu Brestanica
Nastopajoči: LIQUF, CARPE DIEM, TABU, LETEĆI ODRED
Vstopnice v predprodaji 5 eur, na dan prireditve 7 eur
Organizator: Klub posavskih študentov

Ponedeljek, 27. 6 2016 – Petek, 1. 7. 2016, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO
Prijave: ana@mc-krsko.si

Četrtek, 30. 6. 2016, ob 20.00
TURŠKO – FINSKI POZDRAV NA BAZENU BRESTANICA

Četrtek, 7. 7. 2016, ob 20.00
MAKEDONSKO – ŠPANSKI VEČER NA BAZENU BRESTANICA
V primeru slabega vremena se dogajanje prestavi v MC Krško

Sobota, 9. 7. 2016, ob 15.00
VANLOV 3 ON 3 – TURNIR TROJK V KOŠARKI
Košarkaško igrišče na Bazenu Brestanica
Prijave in info na: .facebook.com/vanlov3on3

Sobota, 9. 7. 2016, ob 21.00
KONCERT: PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA
Bazen Brestanica, vstop prost

Ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 20.00
AFTER MATURA PARTY + NOČNO KOPANJE
ZABAVA OB OBJAVI REZULTATOV MATURE
Bazen Brestanica, karta za nočno kopanje: 2 eur

Četrtek, 14. 7. 2016, ob 20.00
BOLGARSKO – ITALIJANSKI VEČER NA BAZENU BRESTANICA
V primeru slabega vremena se dogajanje prestavi v MC Krško
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Lidija Dražetić, Sevnica - 

dečka,
• Anja Rostohar, Rajec - de

klico,
• Teja Kunšek, Senovo - de

klico,
• Danijela Bosančić, Cerina 

- dečka,
• Mateja Kolar, Vogričevci - 

dečka,
• Mateja Jeras, Arto - dečka,
• Katja Hlebec, Senovo - de

klico,
• Andreja Simonišek, Gunte 

- dečka,
• Anica Mežič Baznik, Hra

stje - dečka,
• Špela Lupšina, Dečno selo 

- dečka,
• Janja Povh, Slogonsko - deč

ka,
• Maja Petek, Gorenja lepa 

vas - deklico,
• Mojca Revinšek, Orešje nad 

Sevnico - dečka,
• Anja Pirc, Kržišče - deklico,
• Lija Mirković, Koritno - deč

ka,
• Mirjana Jovanović, Breži

ce - dečka,
• Lidija Kelher, Stolovnik - 

dečka,
• Tadeja Cerovšek, Smednik 

- deklico,
• Tina Stanković, Doboj - de

klico,
• Andreja Klakočer, Polje pri 

Bistrici - dečka,
• Mateja Kosovan, Mali Pod

log - dečka,
• Mateja Tomše, Žejno - deč

ka,

rojstva

poroke

• Samo Bizjan iz Sevnice in 
Tina Očko iz Lončarjeve
ga Dola,

• Aljoša Radej z Blance in 
Teja Cvirn z Rožnega,

• Jure Bence in Tajda Košir, 
oba iz Sevnice, 

• Mališa Jevtić iz Velikega 
Mraševega in Jasmina Vovk 
iz Malega Mraševega,

• Peter Blatnik in Jasmina 
Grilc, oba iz Dolenje vasi pri 
Krškem,

• Matija Premru z Gruče in 
Lidija Lorber iz Mrzlave 
vasi,

• Gregor Kopinč iz Brezine 
in Ivana Zemljak iz Brdov
ca (Hrvaška),

• Ivan Kostevc iz Dečne
ga sela in Anamarija Toth 
Pope iz Brežic,

• Rok Resnik iz Krškega in 
Vesna Starc iz Poštene vasi,

• Bojan Arh iz Dul in Damja-
na Sotošek iz Križ,

• Rok Leskovar in Maja Le-
tić, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

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

moja poroka naši bralci voščijo

naši bralci voščijo

Mitja�Bizjak�z�Brezovega�in�Polona�Železnikar�s�Studen-
ca,�16.�april�2016,�grad�Sevnica�(foto:�Photo-nika)

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

Voščilo naročite tako, da nam prinesete ali pošljete besedilo in 
fotografijo (po želji), mi pa bomo naročeno objavo oblikovali 
v eni izmed petih velikosti, ki so vam na voljo v rubriki Naši 
bralci voščijo (Voščila). Cene za posamezno objavo se gibljejo 
od 15 do 45 evrov. Za več informacij in naročila pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na marketing@posavje.info.

Jurčku in Tajdi
Iskrene čestitke mladoporočencema

Mia Vita in njeni “ta stari” ;)

Ko korak usmerjata na 
skupno pot, 

naj sreča vaju spremlja 
vsepovsod, 

le tam, kjer se rodi ljubezen
 in spoštovanje, 

uresničijo se vse skrite 
sanje.

Najinima rožicama 
želiva vse najboljše 

za 6. rojstni dan.

babi in dedi

NOVO V POSAVSKEM 
OBZORNIKU!

Draga botrca Taja,

za tvoj rojstni dan
ti želimo
še veliko zdravih, 
nasmejanih, igrivih 
in aktivnih dni.

Bodi srečna danes, 
jutri in vse nadaljnje dni.

Ladeja 
s svojimi domačimi

BONITETNO
OBDOBJE SE

IZTEKA!
Unovčite zbrane pike

do 31. 7. 2016ZA 
VSAKOGAR

Radostni
nakupi

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE SEVNICA
Savska cesta 20b, Sevnica, 051 284 088

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE BREŽICE
Cesta svobode 31, Brežice, 051 284 082

CENTER TEHNIKE IN GRADNJE KRŠKO
Cesta krških žrtev 132a, Krško, 051 285 195

ŽELEZNINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 145a, Krško,
051 284 076

Korak do pravih rešitev
Pridite in nas
obiščite:

M
er

ca
to

r, 
d.

d.
, D

un
aj

sk
a 

c.
 1

07
, L

ju
bl

ja
na

Prodajamo
tudi

fitofarmacevtska
sredstva.

• Martina Bošnjak, Kostanje
vica na Krki - deklico,

• Mojca Zupan Bibič, Blatno 
- deklico,

• Ina Rožman, Senovo - deč
ka,

• Nataša Zupan, Libna - deč
ka,

• Natalija Zorko, Krško - de
klico,

• Katja Jazbec, Trnovec - deč
ka.

ČESTITAMO!

6.
Naj srečen bo tvoj svet,

vedno znova,

spet in spet ...

VSE NAJBOLJŠE, EVA!

Vsi tvoji, ki te imamo radi.
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum 
ali se dogovorili za novinarski prispevek.

EMA VERTOVŠEK

SPOMIN

Hvala vsem, ki se je spominjate.
Žalujoči: vsi njeni

iz Stolovnika.

Sonce tvoj dom obseva,
žarek�išče�tvoj�obraz,

dnevi�žalostno�minevajo,
ker si šla od nas.

V�naših�srcih�vedno�živiš,
zato�nas�pot�vodi�tja,�kjer�mirno�spiš.

Tam�luč�ljubezni�večna�gori
in�naša�ljubezen�s�teboj�živi.

17. junija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila
draga mama in stara mama

FILA ANTONA

SPOMIN

ki nas je po težki bolezni zapustil za vedno.

Sestra Marija Sušnik 
s hčerkama Lidijo in Evelino z družinama

z Bizeljskega,

Našel�sem�svoj�mir 
v�večnosti�tišine, 

našel�sem�svoj�prostor, 
kjer�ni�več�bolečine.

na dragega brata

VERONIKO VRETIČ

SPOMIN

22. junija so minila že štiri leta, 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

iz Brežic

Četrto�leto�ti�že�mirno�spiš, 
a�v�srcih�naših�že�živiš. 

Zapustila�mnogo�lepih�si�sledi, 
da�po�njih�šli�bi�tudi�mi.

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

LEOPOLDA OMERZU

ZAHVALA

Ob nenadni, boleči izgubi našega
dragega moža, očeta, brata,

tasta, svaka, dedka in pradedka

Vsi njegovi žalujoči

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih kakor koli 
pomagali in stali ob strani.
Posebna zahvala tudi gasilcem PGD Senovo in ostalim društvom 
sektorja Senovo, Gasilski zvezi Krško ter številnim praporščakom 
kakor tudi številnim planincem PD Lisca Sevnica za izrečena 
sožalja, podarjene sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti.
Še posebna zahvala Slavici Ševerkar,  g. župniku Turinku za obred,  
kvartetu trobil, govornikoma ge. Ireni Gmajnar in g. Stanislavu 
Morešetu ter pogrebni službi Kostak Krško. Hvala tudi urgentnemu 
osebju Zdravstvenega doma Senovo in Krško.

s Senovega, Tomšičeva 1,

STANETA
ANČIMER

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in dobrim sosedom.
Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala Dializnemu centru Krško, gospodu župniku za obred, kvartetu 
za zaigrane in pevcem za zapete pesmi. Najlepša hvala dobrim 
sosedom za pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Straže pri Raki

Ob boleči izgubi moža, očeta,
starega ata, dedota in brata

ANTONIJE OGORELC

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem. Hvala za izrečena sožalja, cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala Domu upokojencev Brežice, gospodu 
župniku za obred, govorniku Jožetu Deržiču, godbenikom, pevcem 
za zaigrane in zapete žalostinke. Najlepša hvala dobrim sosedom 
za pomoč.

Žalujoči: vsi njeni

z Rigonc

Pride�dan,�ko�se�vse�konča.

Ob boleči izgubi 
mame, babice, prababice in sestre

BRESTANICA - Ribiška družina Brestanica - Krško je v prizade
vanjih, da v okolje vrnejo avtohtone, domorodne vrste rib, ki so 
v preteklosti v naših vodah že živele in iz različnih razlogov izgi
nile, v juniju v akumulacijski bazen HE Krško ponovno naselila 
avtohtono vrsto ribe – kečigo (Acipenser ruthenus), ki je ustre

zno označena. V zvezi z navedenim v RD Brestanica - Krško pou
darjajo in obveščajo tako domače kot ribiče iz sosednjih ribiških 
družin Brežice in Sevnica, ki ribarijo na tem območju, da spada 
kečiga med zavarovane živalske vrste, ki jih je prepovedano lovi
ti, poškodovati, odvzeti iz narave ali vznemirjati. V primeru uje
tja kečige jo je potrebno čim prej nepoškodovano vrniti v Savo, 
ulov pa javiti Ribiški družini Brestanica - Krško.  B. M. 

V Savi ponovno domuje kečiga

Kečiga�ima�vretenasto�telo�s�petimi�vrstami�koščenih�plošč,�
velike�prsne�plavuti,�heterocerken�rep,�dolgo�glavo,�na�kate-
ri�je�zgornja�čeljust�podaljšana�v�gobec,�usta�so�podstojna,�v�
ustni�reži�sta�dva�para�brčic�(foto:�Boštjan�Colarič).

VIKIJA BOHORČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, brata, strica,
prijatelja in dobrega soseda

Žalujoči: vsi domači

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku, pevcem in pogrebni službi Žičkar. 
Hvala motoristom iz Moto kluba Posavje, Goldwing kluba Slovenije 
ter Sandiju Lekšetu za lep govor slovesa.

Izpred�oči�izginil�je�tvoj�obraz
in�ne�sliši�več�se�ljubeči�glas.

Stol�prazen�tam�stoji,
naš�dom�je�prazen,�saj�tebe�ni.
Nihče�ne�more�te�nadomestiti,
nikoli�te�ne�bomo�nehali�ljubiti.

iz Mrčnih sel

SLAVKO BOSINA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Prehitro se je poslovil naš dragi

Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste z njim prehodili poklicno, 
ljubiteljsko in prijateljsko pot, se od njega poslovili, mu darovali 
sveče in cvetje.

Hvala pevcem, govorniku Blažu, gospodu župniku Kšeli, trobentaču, 
cvetličarni Tina, Komunali Brežice, gostišču Štefanič in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

z Armeškega pri Brestanici.

Ni�res,�da�je�odšel,�nikoli�ne�bo,
ujet�v�naša�srca�z�najlepšimi�spomini
bo�vsak�naš�korak�spremljal�v�tišini.

MAJDE KRAGELJ

SPOMIN

naše drage mame z Rozmanove 18 v Krškem.

Žalujoči otroci

Danes mineva 6 mesecev,
odkar se je "po nepotrebnem in prehitro"

končala življenjska pot
spoštovane, cenjene

V srcih in zavesti jo ohranjamo kot nekoga izjemnega in se je 
spominjamo kot vsem drago, spoštovano mamo visokih, dragocenih 
vrednot!

ZAHVALA
Vsem članom prostovoljnih gasilskih društev, ki ste sodelo
vali pri gašenju požara najine hiše in reševanju stvari, se iz 
srca zahvaljujeva. Zelo spoštujeva in občudujeva vašo požr
tvovalnost in pripravljenost pomagati v nesreči. Enako se za
hvaljujeva vsem, ki ste nama nesebično ponudili pomoč in 
nama bili v oporo v težkih trenutkih.

Marko�in�Brigita�Lipovšek
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AVTOMOBILIZEM
Prodam dobro ohranjen avto 
Hyudai Akcent 1.3, let. 2002. 
Cena 530 €. Tel.: 040 756 748

NEPREMIČNINE
V Brestanici prodamo starej
šo hišo z velikim vrtom. EI: iz
delana. Tel.: 041 990 844

Prodam hišo v kraju Cerina, 
občina Brežice. EI: v izdelavi. 
Odlična lokacija. 
Tel.: 051 415 386

V Krškem (v centru Vidma), 
Rozmanova ulica 18, proda-
mo zelo dobro ohranjeno vr
stno hišo. Odlična lokacija, 
možen ogled na www.flex.biz. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 068 604 899 

Prodam mlad kostanjev gozd, 
25 arov, na lepi lokaciji ob as
flatni cesti. Zelo primerno za 
postavitev čebelnjaka ali to
vornjaka s čebelami. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

V poslovni coni Dolenji Bo
štanj prodamo stanovanjsko 
hišo s poslovnimi prostori. EI v 
izdelavi. Tel.: 040 785 325

V Krškem prodam opre
mljeno stanovanje, velikosti 
70 m2 (1. nadstropje, bal
kon s pogledom v naravo). 
EI: razred D, cena po dogo
voru. Tel.: 031 358 228

Oddam več apartmajev – Po
vljana, otok Pag, TV, klima, te
rase, parking, grill. Tel.: 00385 
916 527 804 ali cakar.nena@
gmail.com

Oddam trisobno, še nevse
ljeno stanovanje (80 m2 neto 
površine + trije balkoni) v 1. 
nadst. dvostanovanjske hiše 
(okolica Brežic). Nova oprema 
v kopalnici in kuhinji, central
no ogrevanje, EI: razred E. 
Tel.: 051 341 321

Oddam enosobno stanovanje 
v Radečah, Kolenov graben 2, 
obnovljeno, v pritličju. 
Tel.: 031 751 911

mali oglasi

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Hišo na področju občine Breži
ce vzame v najem mlada dru
žina. Tel.: 051 812 829

Prodamo stanovanjsko hišo 
pri Brežicah, 134 m2, z vso in
frastrukturo. EI: v izdelavi. 
Vseljivo takoj. Tel.: 041 937 
709, 031 388 505

KMETIJSTVO
Prodam traktor Fiat 300, regi
striran, dobro ohranjen, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 936 528

Prodam obnovljena voza, 15 
in 16 col, puhalnik, BCS kosil
nico, drva (bukova), kratko ža
gana. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331 

Prodam gumi voz, 13 col, in 
nahrbtno motorno škropilni
co. Tel.: 051 389 362

Prodam tračno žago, lepo 
ohranjeno, in skoraj nov lesen 
voz na šinje za konjsko vprego 
z vso ostalo opremo, zelo ugo
dno. Tel.: 041 542 723

Prodam obračalnik 2225, 
malo rabljen. Tel.: 031 550 712

Prodam trosilec umetnega 
gnojila Ino, 500 l. Lepo ohra
njen. Tel.: 051 338 819

Prodam koruzo iz koruznjaka 
in prašiča, težka okoli 150 kg. 
Tel.: 07 49 67 135 

Prodam pršilnik Agromehani
ka (200 l) in trosilec hlevskega 
gnoja SIP, ležeči valji. 
Tel.: 030 694 956

Prodam ali menjam za buko
va drva kovinski cirkular do
mače izdelave, kovinsko mizo 
105 x 75 cm in motor 3,8 kW. 
Tel.: 031 625 952

Prodam traktor Tomo Vinko
vič 418, letnik 1977, prvi la
stnik. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 280 656

Prodam koruzo v zrnju, narav
no sušeno. Tel.: 031 550 448

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 238 746

Prodam koruzo, sušeno v ko
ruznjaku, hrastova vrata, radi
atorje za ogrevanje in cviček. 
Možna menjava za drva. 
Tel.: 031 730 830

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

Prodam ječmen, ječmenovo in 
pšenično slamo po žetvi, vino 
cviček ter modro frankinjo. 
Tel.: 031 767 394

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

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

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Tel.: 081 614 532  www.ecovind.si

že 40 let!

antea.si

Toplotne
      črpalke

Klima naprave
031 390 72907 45 21 050 ANTEA strojne instalacije d. o. o.

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

GOTOVINSKI 
POPUSTI 

na sončna očala
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po
delil nagrado (CD ploščo) Esmi Raković, Klavčičeva 13, 

1241 Kamnik. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) FRANC POTOČAR S PRIJATELJI - Najini vnučki
 2. (7.) Skupina GADI - A si kej nora name
 3. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Bi b'la moja 
 4. (1.) Skupina HOZENTREGARJI - Moja kraljica srca
 5. (10.) Ans. ANO UR'CO AL'PEJ DVEJ - Adijo, Marička
 6. (2.) FANTJE IZPOD LISCE - Če bi me zapustil
 7. (-.) Ans. LISJAKI z BARBARO in NELI - 
   Kdr bwš rat'la mama
 8. (6.) Skupina ZAKA' PA NE - Boš ob meni vse življenje
 9. (2.) Ans. VESELI DOLENJCI - Pazi se na morju
 10. (-.) Ans. RAUBARJI - Čez polanske griče

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Slovenski Muzikantje - Muzika ti da krila

 
Kupon št. 316

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, 25. junij, ob 17. uri

SONČNA OČALA

Eyewear Collection
BMW

PREGLED VIDA Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 
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Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 304 238

Prodam drva (bukev, gaber, 
hrast), možna dostava, in trak
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, sekan
ce. Možna dostava. Koprivnica. 
Tel.: 031 542 029

Prodam bukova drva, cepljena 
na meter. Možen razrez in do
stava. Tel.: 031 251 558, 031 
895 748

Prodam suhe smrekove plohe. 
Tel.: 041 847 431

Prodam bukova drva, kratko 
žagana, domačo čisto mast ali 
ocvirke. Okolica Brežic. Tel.: 
031 415 574, 041 926 495 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam 350 l modre frankinje 
in 700 l žametne črnine. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 613 541

Prodam mešano belo vino sa
uvignon, rizling, pino ter rdeče 
vino in koruzo v zrnju, narav
no sušeno. Tel.: 041 538 237

Prodam kvalitetno rdeče vino. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 746 010

Prodam bikca, črno belega, 
starega 6 mesecev, težkega 
230 kg. Okolica Radeč. 
Tel.: 031 714 528

Prodam telico, brejo 8 mese
cev, lisaste pasme, in svinjo, 
270 kg, za zakol. Cena po do
govoru. Tel.: 031 590 523

Prodam kravo, staro 10 let, 
brejo 3 mesece, pašno. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 218 088

Prodam 2 kravi, sivko in si
mentalko, s teletom ali brez. 
Tel.: 07 49 69 169

Prodam dve ovci, jagnjeta, sr
nasto kozo in mladiče ter vino 
žametne črnine in laški rizling. 
Tel.: 041 724 690

Prodam prašiče, težke od 150 
do 200 kg, možen tudi zakol. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 031 255 910

Prodam vino belo-rdeče po 1 
€ (bizeljsko-sremiški okoliš) 
in koruzo. Tel.: 07 49 56 456

Prodam mlin pecljalnik, laksa
rico Kawasaki, polnilno linijo, 
cisterne 1000, 600 in 400 li
trov. Tel.: 041 652 714

Prodajamo kumare za vlaga
nje. Cena 1,80 €/kg. 
Tel.: 068 183 234

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

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Prodam teličko simentalko, 
težko 160 kg. Tel.: 040 247 
471, 07 49 56 268

Prodam 5 odojkov krškopolj
ske pasme. Tel.: 07 49 57 505 
ali 041 913 215

Prodam odojke, težke 30-35 
kg, na željo kupca tudi zako
ljem. Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke 25-35 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam prašiče, težke cca. 30 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 041 725 752

Prodam 2 prašiča, težka 60 kg, 
in burske koze. 
Tel.: 040 389 015

Prodam prašiče, mesnate pa
sme, težke od 30 do 60 kg. Oko
lica Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodam odojke, težke od 30 
do 35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 051 273 215

Prodam odojke, težke od 30 
do 50 kg. Možna dostava. 
Tel.: 031 244 556

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke, krmljene z 
domačo hrano, težke okoli 30 
kg. Cena 2,50 €/kg. 
Tel.: 041 928 581

Prodam kozličke, slovenske 
sanjske pasme, mlečni tip, sta
re 3 mesece. Tel.: 031 701 748

Prodam kozliče od koz mol
znic, stare 3 mesece. Podarim 
2 muca, stara 10 mesecev. 
Tel.: 041 712 976

Oddam psico, haski, staro 20 
mesecev. Tel.: 040 980 878

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič 

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja
ve v rednih številkah, na tematskih stra
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za vsebino naročenih in nenaročenih ob
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu
nanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča 
uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av
torskih del v Posavskem obzorniku so Za
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr
žne namene brez ustreznega pisnega do
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (14/2016) bo izšla v 
četrtek, 7. julija 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. junij 2016.

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Za simboličnih 26 € prodam 
zakonsko posteljo. 
Tel.: 070 743 107, Maša

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo na
grobnih spomenikov, klesa
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Robert Žibert 
s.p., Podulce 41, Raka

Zaposlimo urejeno in zane
sljivo gospo z izkušnjami za 
čiščenje turističnih sob v Pi
šecah. Tel.: 041 352 154, 
www.hotel-krona.com

Kupim stare gramofonske plo
šče in star gramofon. 
Tel.: 070 894 344

STIKI

Ženitne ponudbe številnih osa
mljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

52-letni samski, s svojo hišo, 
službo, želim spoznati žensko 
za skupno življenje, od 45 do 
55 let. Tel.: 041 510 330

Veren vdovec išče vdovo ali lo
čenko do 60 let za kuhanje in 
likanje ter prijateljstvo na mo
jem domu. Tel.: 051 421 029

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si
www.geodet-kralj.si 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da prodajamo rjave lahke 
jarkice ter rjave in 

grahaste jarkice težkega 
tipa že s prvimi jajci. 

Ob ČETRTKIH pa si lahko 
priskrbite  enodnevne 

bele piščance.
Za naročilo pokličite

na tel. št. 07 49 73 190 
in 031 676 724

MOSTAR, SKOKI V 
HLADNO NERETVO

KOPALNI AVTOBUS 
MALINSKA

KDAJ: 30.7. - 1.8. 2016  

CENA: 145 €/os

avto.prah@siol.net

ODHODI: 30.6., 5.7., 9.7., 14.7., 19.7., 23.7., 
28.7., 2.8., 6.8., 11.8., 16.8., 20.8., 25.8., 30.8. 

CENA: 19 €/os

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice
ter rjave kokoši nesnice 

vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Organizirana predšolska vzgo
ja je v Brežice vpeta že 70 let. 
V tem času se je spreminjal 
strokovni odnos do otroka, 
tako kot se je skozi zgodovino 
spreminjal družbeni pogled na 
otroštvo. Vrtec so v tem obdo
bju vodile tri ravnateljice, in si
cer Silva Gligič, Ana Kopina, 
zadnji dve leti pa Silvija Ko-
močar. Komočarjeva se je ob 
jubileju zahvalila vsem, ki so in 
še vedno prispevajo k razvoju 
organizirane vzgoje predšol
skih otrok. Na prireditvi je 
spregovoril tudi župan obči
ne Brežice Ivan Molan. Meni, 
da je prav, da se v vseh šolah v 
občini razvija tudi predšolska 
vzgoja. Pomembno je namreč, 
da imajo vsi otroci, ne glede na 
to, iz katerega kraja prihaja

Ravnateljica Mojca Bregar 
Goričar je v uvodnem poz
dravu poudarila, da so se ob 
tako častitljivem jubileju od
ločili, da na proslavo povabi
jo nekdanje učitelje, ravnate
lje ter tudi učence šole in tiste, 
ki so svoj čas obiskovali vr
tec na Veliki Dolini. Prosili so 
jih, naj zapišejo svoje spomi
ne na ta čas, ki so jih prebirali 
kot vezni tekst prireditve. Go
ričarjeva je ob visokem jubile
ju čestitala vsem, ki so vplete
ni v delovanje šole in vrtca, ter 
jih povabila k skupnemu so
delovanju še naprej. Nekda
nji ravnatelj Florijan Bergant 
je povedal, da ima na šolo iz
jemno lepe spomine, kar kaže 
tudi to, da je tudi po petih le
tih pokoja še vedno zelo vpet 
v delovanje šole. Predsednika 
svetov KS Velika Dolina in Je
senice na Dolenjskem Marijan 
Žibert in Bogdan Palovšnik 
sta poudarila pomembnost 
šole za razvoj obeh krajev ter 
ravnateljici izročila priznanji 
ob 160-letnici šole in 40-letni
ci vrtca.

Učilna zidana stoji že 160 let
VELIKA DOLINA - Na Osnovni šoli Velika Dolina so 27. maja obeležili 160 let osnovne šole in 40 let vrtca. V 
čast visokima jubilejema so v telovadnici pripravili proslavo, na kateri so nastopili sedanji in nekdanji učenci.

Proslave se je udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki je povedal, da se z 
veseljem udeležuje proslav ob 
tako visokih jubilejih, še pose
bej, ko vidi, kako veliko šola 
pomeni krajanom. Poudaril je 
še, da se zgrozi, ko se ob manj
šanju sredstev pojavlja čeda
lje več namigovanj za zapira
nje šol na obrobju, in dodal, da 
na občini temu zelo nasprotu
jejo. Tudi župan je ravnateljici 
podelil plaketo za 160 let šol

stva in 40 let uspešnega delo
vanja vrtca ter za pomemben 
prispevek h kulturnemu ra
zvoju kraja. Slavnostni govor
nik na proslavi je bil nekdanji 
učenec osnovne šole ter nek
danji državni sekretar na pra
vosodnem ministrstvu in zdaj 
generalni direktor Vrhovne
ga državnega tožilstva RS Bo-
štjan Škrlec, ki se je prav tako 
kot njegovi predhodniki ozrl 
na pomemben prispevek šole 
k razvoju kraja. 

Kulturni program so pripravi
li sedanji učenci, ki so se jim 
pridružili tudi nekdanji. Na
stopili so Kranjski muzikan
ti, Matevž Sodič in člani Mo
škega pevskega zbora Slavček. 
Prireditev sta povezovala Na-
dica Lončarič Črpič in Ro-
bert Zofič, člana Vaške scene 
KUD Slavček z Velike Doline. 
Po prireditvi so v prostorih 
avle pripravili tudi pogostitev, 
za katero so poskrbele člani
ce Društva prijateljev mladi
ne Velika Dolina – Jesenice in 
predstavniki Sveta staršev OŠ 
Velika Dolina. V čast počasti
tve obeh jubilejev so na šoli 
izdali tudi časopis Stoji učil
na zidana, v katerem so zbra
ni spomini nekdanjih učen
cev in zaposlenih, ki so opisali 
svoja leta na šoli. Prireditev so 
izkoristili tudi za predstavitev 
novega šolskega logotipa in hi
mne, ki so jo učenci s pomočjo 
učiteljice Tatjane Špan spe
snili kar sami.

� Andreja�Novoselič,�
� foto:�Anja�Gašperšič

Molan�med�predajo�plakete�Bregar�Goričarjevi

Noben poljub ni izgubljen …
BREŽICE – V Vrtcu Mavrica Brežice so 19. maja obeležili 70 let organizirane predšolske vzgoje v Brežicah. Ob 
tem častitljivem jubileju so pripravili kulturni program in razstavo, vrtec pa je prejel plaketo Občine Brežice.

jo, enake možnosti za izobra
ževanje: “Posameznik je da
nes lahko konkurenčen samo 
z znanjem. Brez znanja imaš 
zelo malo možnosti, da uspeš,” 
je dodal župan, ki je Vrtcu Ma

vrica Brežice za uspešno delo
vanje podelil plaketo Občine 
Brežice.

Poleg kulturnega programa 
otrok in vzgojiteljic Vrtca Ma

vrica Brežice so pripravili tudi 
razstavo. V prvem delu so po
stavili na ogled razvoj orga
nizirane predšolske vzgoje v 
Brežicah ob fotografijah in po
ustvaritvah otrok, v drugem 
delu pa so predstavili likovni 
razvoj otroka in likovne tehni
ke, skozi katere so otroci lahko 
predstavili svojo ustvarjalnost. 
Kot je povedala ravnateljica 
vrtca, so še posebej ponosni, 
da poleg strokovnih usmeritev 
sledijo še najosnovnejšemu na
čelu, ki ga je povzela skozi citat 
pesnice Pam Brown: “Noben 
poljub, ki ga daš otroku, ni iz
gubljen, ne izraz veselja ne do
tik v pomiritev, nobena pesem, 
nobena zgodba o čudesih. Vse 
to se bo zlilo v tisto, kar bo po
stal.”  A.�Novoselič

V�programu�so�nastopili�otroci�brežiškega�vrtca.

Boštjan Levičar in  Nana Milčinski ponovno združila 
moči, nova pesem skupine  D' NeeB. Tokrat preberite:

Boštjan Levičar (foto: Rok Carl) - spomnili se ga boste iz 
posavske rock skupine Momento, kjer deluje kot kitarist, 
vokalist in soustanovitelj - nadaljuje s samostojno karie

ro. Doslej se je predstavil s pesmima S tabo lepši je svet in 
Pišem zate, katerih skupni imenovalec je bila nekoliko bolj 
pop obarvana melodika od tiste, ki ga veže na Momento. 
Za razliko od njega gledališko režiserko, performerko in 
glasbenico Nano Milčinski (foto: Tone Stojko), ki je zna
na tudi kot vnukinja legendarnega Frana Milčinskega - Jež
ka, občinstvo pozna predvsem po izvajanju balad in šanso
nov, kar se odraža tudi na albumih Še ena pomlad (2012) 
in Od tod do vesolja (2014). Njuni glasbeni poti sta se po
novno križali, potem ko sta v letu 2013 že predstavila pe
sem V objemu melodij, ki so jo z Momento uvrstili na plo
ščo Karma Reset. Tokrat predstavljata poletno obarvano 
pesem Danes, kjer po njunih besedah vokalno demonstri
rata brezskrbnost poletnih dni, pospremljeno z nekaj hre
penenja po bližini, ki se nato razvije v energičen in nekoli
ko trši, a brez dvoma nalezljiv refren. Pesem Danes je bila 
posneta v Studiu Underground v Šentjerneju, za kar sta 
poskrbela Uroš Bon in Matej Brili, ki je zaslužen tudi za 
miks, ter Robin Schmidt za mastering. Poleg Nane in Bo
štjana, ki je tudi tokrat poprijel še za kitaro, so pri snema
nju sodelovali baskitarist Božo Kovač, klaviaturist Peter 
Urek in bobnar Dušan Obradinovič – Obra.

»D'nep preveč se ti sekiral, ko svet ga bo žuriral! D'nep 
sam` nemo stal in gledal,« poje trebanjska skupina D' NeeB 
(na fotografiji), katere član je tudi brežiški glasbenik Robi 

Petan, in obenem predstavlja nov videospot s pomenlji
vim naslovom Dnep. »Videospot je bil posnet na eno izmed 
aprilskih sobot, ko je sonce kazalo pomladno navihanost, 
glasbena ustvarjalnost je bila na polni delovni temperaturi, 
D`NeeB-ovci pa smo s skupnimi močmi dodajali zaključne 
note, ritme, vložke, pogonska goriva in ustvarjalni melos!« 
so še zapisali fantje. Sicer skupina, ki definira svoj glasbeni 
slog kot ska, punk disco in funky rock, napoveduje in že ne
strpno pričakuje nov album. Kot tudi njihovi oboževalci ...

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke


