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Krški praznik pri koncu
Velika znaka Občine Krško sta letos prejela Henrik 
Molan in Franc Nečemer, medtem ko Stanislav Ro-
žman še najmanj do prihodnjega praznika ostaja 
edini častni občan Občine Krško. Predsednik upra-
ve NEK, ki so mu ta naziv kot najvišje občinsko pri-
znanje podelili leta 2012, je bil na letošnji osrednji 
prireditvi tudi slavnostni govornik. Sicer pa bo tri-
tedensko občinsko praznovanje sklenila speedway 
dirka za Zlati znak Občine Krško in Pokal Franca 
Babiča.  
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Dobrodošli doma – 
v Brežicah

Minulo soboto, 16. junija, je brežiška občina gostila 
tradicionalno srečanje slovenskih izseljencev. Prišli 
so iz devetih držav, z nastopi svojih kulturnih dru-
štev pa dokazali, da s ponosom ohranjajo sloven-
sko identiteto in kulturo v okoljih, kjer so si ustva-
rili novo življenje. 
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Jože Rainer, upokojeni veterinar 
in častni občan Bistrice ob Sotli:
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Narod, ki poje svoje pesmi – stoji

O osemdesetih letih v Krškem

Dela v Ločah v zaključni fazi

Ko pride do prometne nesreče

Priloga ob razstavi Obrazi 
ekspresionizma / Odtisi duha

Ljudje pogosto ne zaupajo državi

Mesto vse lepše, a premalo živo

Umaknili sporni sklep
Volilna komisija razvnela svetnike

MED MIŠIČNJAKI TUDI »JEKLENI TONE« – Dokaz, da se dá tudi v jeseni življenja biti v kondiciji in »fit«, 
je zagotovo 80-letni Anton Žibert iz Zavratca pri Sevnici (na fotografiji drugi z leve), ki je 16. junija kot 
najstarejši udeleženec nastopil na IBFF svetovnem prvenstvu v fitnesu in bodybuildingu v Brežicah. 
V kategoriji moških nad 50 let je sicer osvojil zadnje, 10. mesto, a je bil seveda brez konkurence v 
kategoriji nad 80 let, za kar je dobil posebno priznanje in pokal ter požel kar veliko pozornosti. Zanj je 
še posebej stiskal pesti organizator tekmovanja in njegov osebni trener Mitja Petan, ki je najzaslužnejši, 
da je bilo v Brežicah, ki so v igri za gostitelja tekmovanja premagale celo Las Vegas, zbranih okrog 200 
najboljših tekmovalk in tekmovalcev iz 18 držav.  Foto: Rok Retelj

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, Trdinova 1, zbiramo prijave
Krško, Žadovinek 36, 21. 6. ob 16.00 

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE, ki bo v juliju.

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

OBČINA BISTRICA 
OB SOTLI PRAZNUJE

V prihajajočih junijskih dneh bodo občinski praznik obe-
ležili v najmanjši posavski občini Bistrica ob Sotli, ki bo v 
letu 2019 dopolnila 20 let. Vrhunec praznovanja bo v so-
boto, 23. junija, ko bodo namenu predali centralno čistil-
no napravo, odprli razstavo o zgodovini Bistrice ob Sotli 
ter na slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja 
zaslužnim posameznikom in društvom. Več o bistriškem 
prazniku pa na tematskih straneh.
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BREŽICE – Brežiškemu kandidatu Levice Petru Dirnbeku se na 
predčasnih državnozborskih volitvah 3. junija vendarle ni us-
pelo prebiti v parlament, saj ga je v »fotofinišu« v tesni bitki za 
poslanski mandat stranke v šesti volilni enoti za las prehitel tr-
boveljski kandidat Primož Siter. Potem ko je dolgo bolje kazalo 
Brežičanu, so glasovi po pošti iz tujine nagnili tehtnico na stran 
Trboveljčana, ki je v svojem volilnem okraju dobil 11,62 % gla-
sov (828), Dirnbek pa 11,58 % glasov (1114). Namesto petih bo 
Posavje tako v novem mandatu imelo štiri poslance: Sevničana 
Tomaža Lisca (SDS), Brežičana Igorja Zorčiča (SMC), Radeča-
na Matjaža Hana (SD) in Krčana Dušana Šiška (SNS). P. P.

Dirnbek vendarle ni bil izvoljen

Zaradi neizvedene ureditve 
habitatov na območju črpa-
nja gramoza v Sp. St. Gradu s 
strani družbe Infra je občinski 
svet v spornem sklepu zadolžil 
predstavnika občine v nadzor-
nem svetu (NS) družbe Kostak, 
da predlagata NS, naj se Kostak 
v dobrobit tam živečih obča-
nov in zagotavljanja poplavne 
varnosti odpove koncesiji. Žu-
pan je navedeni sklep zadr-
žal, na 32. seji pa svojo odlo-
čitev utemeljil, da bi sprejet 
sklep pomenil kršenje najmanj 
dveh členov Zakona o gospo-
darskih družbah, po katerem 
imajo člani NS enake pravice in 
obveznosti do družbe ne glede 
na to, kdo jih je imenoval v NS, 
in so pri sprejemanju odločitev 
neodvisni oz. so dolžni delati 
v dobro ekonomskih rezulta-
tov družbe. Povedal je še, da do 
sedaj tudi ob najvišjih vodosta-
jih naselje Sp. St. Grad ni bilo 
poplavljeno, potencialno viso-
ke vode pa tudi ne bi zadrža-
la habitata, ki sta za ureditev 
načrtovana z vidika ohranjanja 
favne in flore in ne poplavne 
varnosti – zaščito bi mora-
la zagotoviti gorvodno zgra-

Umaknili sporni sklep,
potrdili višje cene vrtcev
KRŠKO – Občinski svet občine Krško je 14. junija na 32. seji zavrnil sklep, ki ga je sprejel na 31. seji, vezan 
na nedokončane ureditve na območju Sp. St. Grada. Gre za enega od treh sprejetih sklepov, ki ga je župan 
zaradi kršenja Zakona o gospodarskih družbah v skladu s svojimi pristojnostmi zadržal. 

jen visokovodni razbremenil-
nik in razlivna polja na desnem 
bregu Save. Njegovo odločitev 
so s sklepom potrdili tudi sve-
tniki, ki so se ob tem seznani-
li z informacijo, da naj bi bil si-
cer med družbama Kostak in 
Infra, ki ureja infrastrukturne 
ureditve v imenu države, že 
dosežen načelen dogovor o 
Kostakovem odstopu od kon-
cesije in odprodajo »sporne-
ga« zemljišča Infri, vendar pa 
NS navedene družbe v nadalje-
vanju navedenega dogovora ni 
odobril. Na prejšnji seji predla-
gatelj kasneje zadržanega skle-
pa Dušan Dornik je menil, da 
nosi občinski svet moralno od-
govornost in bi moral postavi-
ti javni interes nad posame-
znika in kapital. Jože Slivšek 
je predlagal, da bi na eni pri-
hodnjih sej občinski svet po-
novno obravnaval to temati-
ko, pri čemer naj bodo na sejo, 
da obrazložijo svojo odločitev, 
ki posledično vpliva na izved-
bo manjkajočih ureditev, ob 
potencialno stoletnih vodah 
pa tudi na ostale morebitne 
posledice, povabljeni člani NS 
družbe Infra.

Na tokratni seji so svetniki 
potrdili sistemizacije delov-
nih mest in nove cene pro-
gramov v vrtcih v občini, ki 
se bodo zvišale za 3,5 do 9 %, 
predvsem na račun napredo-
vanj zaposlenih v vrtcih in s 
tem povišanja stroškov za pla-
če. Za plačilo razlike v ceni je 
v proračunu občine predvide-
nih 4,8 mio evrov, a ker ta vso-
ta ne bo zadostovala za kritje 
stroškov do konca letošnje-
ga leta, bo morala občina za-
gotoviti še dodatno več kot 
220.000 evrov. Ne glede na 
zvišanje cen programov bodo 
starši otrok, vključenih v javne 
vrtce, poleg upoštevanja naj-
nižje cene istovrstnega pro-
grama v javnih vrtcih občine 
še naprej deležni dodatnega 
znižanja plačil v višini 30 %. 
Občinski svet je potrdil tudi 
cene socialnovarstvene stori-
tve Pomoč na domu, ki jo zago-
tavlja Center za socialno delo 
Krško, vendar te za uporab-
nike ostajajo nespremenjene. 
Direktorica CSD Marina No
vak Rabzelj je ob predstavi-
tvi predloga povedala, da šte-
vilo uporabnikov pomoči iz 

leta v leto narašča, trenutno 
jih s pomočjo oskrbujejo že 
220. Potrdili so še predlaga-
ne spremembe v Občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu, ki se nanašajo na razši-
ritev industrijskega območja 
na Vidmu ter stanovanjske-
ga območja na Drnovem, ter 
potrdili Dokument identifi-
kacije investicijskega projek-
ta za Dom krajanov Zdole. Gre 
za večnamenski objekt, v ka-
terem bodo pridobila prosto-
re različna društva, sedež KS 
in župnija, v mansardi večna-
menskega objekta pa je pred-
videna tudi ureditev dveh sta-
novanj.  Večnamenski dom, 
katerega investicijska vred-
nost znaša 750 tisoč evrov, 
naj bi bil zgrajen do leta 2020. 
Svetniki in svetnice so potrdili 
tudi osnutek Odloka o turistič-
ni in promocijski taksi v obči-
ni Krško, ki bo z letom 2019 
znašala 1,50 evra, ter podali 
soglasje k imenovanju Alenke 
Černelič Krošelj za direktori-
co Posavskega muzeja Brežice. 

 Bojana Mavsar

Dosedanji občinski volilni ko-
misiji, ki je bila imenovana za 
lokalne volitve leta 2014, 1. 
julija poteče štiriletni mandat, 
zato je občina maja občinske 
svetnike, politične stranke ter 
druge organizacije občanov in 
občank pozvala k oddaji pre-
dlogov za člane in članice ko-
misije. Po dodatnem pozivu je 
prišlo skupno 15 predlogov, na 
podlagi katerih je komisija za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki jo obvladuje 
opozicijska skupina svetnikov, 
pripravila predlog nove, po-
polnoma nove sestave volilne 
komisije na čelu s Sandro Co
larič Balas in njeno namestni-
co Ines Lipuš, za člane pa so 
bili predlagani Silvo Kiren 
(nam. Milan Polovič), Marti
na Sintič (nam. Jožefa Prpič) 
in Ana Žulič (nam. Ljudmila 
Kuplenik). Župan Ladko Pe
tretič se s takšnim predlogom 
ni strinjal in je predlagal, naj 
na čelu komisije ostane sodnik 
in predsednik Okrajnega sodi-
šča v Krškem, sicer pa kosta-
njeviški občan Bojan Tram
puš, ki je to delo opravljal že 
tri mandate, Colarič Balasova 
pa naj bo njegova namestnica. 

Na seji se je glede tega vnela 
pestra razprava, v kateri sta 
župan in direktorica občinske 

Volilna komisija razvnela svetnike
KOSTANJEVICA NA KRKI – Po nekaj mirnejših sejah je bil 17. redna seja kostanjeviškega občinskega sveta, 
ki je potekala 14. junija, vsaj v prvem delu znova malo burnejša. Županova in opozicijska stran sta se na
mreč »udarili« glede imenovanja nove občinske volilne komisije.

uprave Judita Lajkovič ute-
meljevala, da mora vsaj pred-
sednik komisije, če so že vsi 
drugi člani novinci, imeti izku-
šnje na področju volitev, opo-
zicijska svetnika Anton Za
gorc in Andrej Kerin pa sta 
menila, da njihov predlog iz-
polnjuje zakonske zahteve in 
da bi bil čas za nove ljudi v ko-
misiji. »Zakaj je treba zame-
njati vse člane občinske volil-
ne komisije? Gospod Trampuš 
ima največ pogojev in izkušenj 
za vodenje komisije,« je vpra-
šal svetnik in podžupan Aleš 
Kegljevič. »Na prvem mestu 
je strokovnost, praksa tukaj 
ni pomembna,« mu je odgo-
voril Zagorc in očital neupra-
vičeno forsiranje Trampuša 

v komisijo. Nato so glasova-
li o vsakem predlogu posebej: 
predlog povsem nove sestave 
volilne komisije nato ni dobil 
zadostne podpore, županov 
predlog pa jo je v drugem po-
skusu (prvič se h glasovanju 
ni prijavilo dovolj svetnikov) 
vendarle dobil, tako da Tram-
puš ostala predsednik OVK. 
Zagorc in Kerin sta po tej toč-
ki po dokaj ostrem besednem 
dvoboju z županom in nekate-
rimi svetniki zapustila sejo.

V nadaljevanju je seja tekla 
bolj gladko. Za odgovorno ure-
dnico lokalnega glasila Kosta-
njeviške novice so za štiri leta 
imenovali knjižničarko Alen
ko Žugič Jakovina, v upravni 

odbor RRA Posavje pa direk-
torico občinske uprave Judito 
Lajkovič. Po skrajšanem po-
stopku so sprejeli odlok o tu-
ristični in promocijski taksi v 
občini, ki bosta z letom 2019 
skupaj znašali 1,5 evra (doslej 
1,26 €), ter osnutek odloka o 
lokalni turistični vodniški služ-
bi, pri katerem pa je še nekaj 
nejasnosti glede pristojnosti 
turističnih vodnikov. Potrdili 
so sistemizacijo v kostanjevi-
škem vrtcu Plavček, ki ga bo v 
naslednjem šolskem letu obi-
skovalo 100 otrok, razporeje-
nih v šest oddelkov, ter nove 
cene programov vrtca. Te bodo 
višje, najbolj izrazito, za dob-
rih 9 %, v oddelku za 3-4-letne 
otroke. Cena socialnovarstve-
ne storitve pomoč na domu 
bo tudi po 1. juliju za uporab-
nike ostala enaka – 7,71 evra/
uro (ob nedeljah bo draž-
ja za 40 %, ob praznikih pa 
za 50 %). Prižgali so še zele-
no luč za obnovo lokalne ceste 
od Globočice do Bajinega vrha. 
Obnova 520-metrskega odse-
ka bo stala 220 tisoč evrov, pri 
čemer naj bi občina prispevala 
115 tisočakov, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo pa na podlagi 23. člena za-
kona o financiranju občin 106 
tisočakov.
� Peter�Pavlovič

Znani občinski nagrajenci
Občinski svet je potrdil letošnje občinske nagrajence. Kosta-
njeviški zlatnik bosta prejela Stanislav Matija Tomazin in Vi
ljem Punčuh, oba za dolgoletni prispevek k prepoznavnosti, 
ugledu in razvoju lokalne skupnosti, prvi zlasti član in predse-
dnik vinogradniškega društva, drugi pa kot član občinske or-
ganizacije borcev NOB. Kostanjeviški srebrnik bo dobila Moj
ca Jevšnik za aktivno delovanje na pedagoškem in kulturnem 
področju, zlato plaketo pa Društvo vinogradnikov Kostanjevi-
ca na Krki ob 25-letnici delovanja. Šesterica svetnikov, ki je os-
tala na seji, je predloge soglasno podprla, svetnik Marjan Je
rele je glasoval le proti priznanju Punčuhu, ki ga je označil za 
»kontroverzno in nestrpno osebnost«.

Napovedana premestitev 
razburila videmsko župnijo
KRŠKO – V Krškem, zlasti na levem bregu Save, torej Vid
mu in okolici, zelo odmeva napovedana premestitev vi
demskega župnika Mitje Markoviča. Tako sam Markovič 
kot večji del župljanov je s škofovo odločitvijo nezado
voljen, kar so škofu tudi jasno povedali, vendar slednji 
ostaja neomajen.

Prve vesti, da namerava celjski škof msgr. dr. Stanislav Li
povšek priljubljenega Mitjo Markoviča, ki je v 13 letih služ-
bovanja v župniji svetega Ruperta na Vidmu zgradil močno 
župnijsko skupnost (v lanski prednovoletni številki jo je Po
lona Brenčič predstavila tudi v našem časopisu), z avgustom 
prestaviti v župnijo Šentjur pri Celju, tamkajšnjega župnika 
Vinka Čonča pa na Videm, so med župljani završale že zgo-
daj spomladi. K škofu so poslali manjšo delegacijo, ki ga je 
skušala odvrniti od te namere, in obljubil jim je, da se bo z 
obema župnikoma glede tega še pogovoril, česar pa – vsaj z 
Markovičem – ni izpolnil. Škof se je na vizitaciji pred junij-
sko birmo sestal s sodelavci v župniji, vendar svoje odločit-
ve ni ne spremenil ne utemeljil. Ob koncu birmanske maše 
je zato Andreas Repše, oče enega od birmancev in aktiven 
župnijski sodelavec, v imenu župljanov jasno izrazil nezado-
voljstvo s škofovo odločitvijo, kar je povzročilo zelo čustve-
ne odzive, večinoma v podporo, deloma pa tudi proti Repše-
tovemu nastopu. 

Osrednji protagonist 
zgodbe, župnik Mi-
tja Markovič, že od za-
četka umirja strasti in 
opozarja, kot je zapisal 
v odprtem pismu svo-
jim sodelavcem, pred 
potezami, »s katerimi 
bi vnesli med nas raz-
dor ali s katerimi bi se 
ranili ali iz tega proce-
sa izšli upehani«. Pro-
sil jih je tudi, naj odsto-
pijo »od vsake misli na 
kakršno koli 'ostro' iz-
ražanje svojega stali-
šča, na različne oblike 
protestov, peticij in po-
dobno. Še vedno sem 
popolnoma prepričan, 
da je tako prav in bolje 
– četudi se zdi, da nas 
druga, kulturna, umir-
jena in argumentirana 
pot ni pripeljala do že-
lenega razpleta.« Poudarja, da pobuda za premestitev ni priš-
la z njegove strani, saj kljub temu, da se na Vidmu ni »imel 
namena postarati«, meni, da še ni čas za njegov odhod. »Po-
vedal sem vam – in upam, da tudi čutite –, da mi je tu drago-
ceno in lepo delati in živeti, da sem vesel, da smo zares pos-
tali skupnost, da sem tu z vsem srcem in z vsem, kar znam. 
V vseh teh letih je bilo prav malo trenutkov, ko ne bi mis-
lil na kar koli, kar je v zvezi z župnijo. Še takrat, ko grem na 
kak hrib, na kolo ali na turne smuči, največkrat premlevam 
dogodke in iščem ideje za nove projekte,« je zapisal v pis-
mu. Vendar pa, dodaja Markovič, se škofu, čeprav mu je jas-
no izrazil nezadovoljstvo s takšno odločitvijo in mu zameri, 
da ga pred njo ni vprašal za mnenje, ne bo upiral. Predvsem 
zato, ker mu je v okviru prejema zakramenta duhovniškega 
posvečenja obljubil spoštovanje in pokorščino in te besede 
ne bo požrl. »Nisem se še imel časa soočiti s svojimi čustvi, 
saj imam veliko dela s pripravami na junijski oratorij in ju-
lijski skavtski tabor. Ne glede na to, kje bom 2. avgusta, bom 
do zadnjega z vsem srcem delal za to župnijo,« je za naš ča-
sopis zaključil Markovič, zavedajoč se, da so možnosti, da si 
škof premisli, dokaj majhne. A župljani s prizadevanji, da se 
to vendarle zgodi, ne mislijo odnehati, kakšni bodo njihovi 
nadaljnji koraki, pa bomo še poročali.
� Peter�Pavlovič�

Župnika�Mitjo�Markoviča�(desno)�
namerava� škof� msgr.� dr.� Stani-
slav�Lipovšek�(v�sredini,�levo�de-
kan�Franc�Rataj)�z�avgustom�pre-
mestiti�v�Šentjur�pri�Celju,�kar�je�
zelo� vznemirilo� župnijsko� obče-
stvo�(foto:�Miloš�Kukovičič).
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Kot je povedala Vlasta Nuss
dorfer, je bilo to njeno šes-
to poslovanje izven sedeža 
letos. Pogovori z občani so po-
tekali v dveh skupinah, eno 
je vodila sama, drugo pa njen 
namestnik Tone Dolčič. Nuss-
dorferjeva je sprejela šest po-
budnikov. »Tudi krški obči-
ni je tako kot drugim skupno 
to, da ljudje pogosto ne zau-
pajo državnim organom. Na 
prvem mestu so bile inšpek-
cijske službe, ki po mnenju 
nekaterih delujejo različno za 
ene in druge ljudi,« je izposta-
vila. Med pobudami so pogosti 
družinski problemi, povezani s 
finančno in socialno stisko, in 
medsosedski spori, zlasti gle-
de zemljišč, na katere so ne-
kateri zelo navezani in se jim 
ne želijo odreči, tudi če so v fi-
nančni stiski. Srečala se je tudi 
s težavami otrok in odraslih s 
posebnimi potrebami, mnoge 
mučijo dolgi postopki in visoki 
stroški na sodiščih. »Še vedno 
je v vseh krajih prisotna skrb 
za preživetje ljudi, ki imajo bo-
disi nizko pokojnino ali nizke 
dohodke bodisi so brezposel-
ni,« je zaključila Nussdorfer-
jeva. Dolčič je opravil pet po-

Ljudje pogosto ne zaupajo državi
KRŠKO – Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci je 6. junija poslovala v občini Krško. Po 
pogovorih z občani v prostorih Občine Krško se je srečala tudi z županom mag. Miranom Stankom in nje
govimi sodelavci, ugotovitve poslovanja pa predstavila na novinarski konferenci.

govorov z občani. Izpostavil 
je zanimiv primer glede vide-
onadzora na delovnem mestu 
(v gostinstvu), na podlagi ka-
terega je bila zaradi oškodo-
vanja delodajalca za 15 evrov 
izrečena odpoved delovne-
ga razmerja, zadeva pa je še v 
sodnem postopku. »Zaradi 15 
evrov izgubiti službo se mi zdi 
nesorazmeren ukrep, če je vse 
seveda tako, kot je bilo pred-
stavljeno,« je menil Dolčič. 
Tudi on je obravnaval pobudo 
v zvezi z otrokom s posebnimi 
potrebami oz. z njegovo usme-
ritvijo v zavod. Opozorjeni so 
bili tudi na slabo delo odvetni-
kov, ki zaračunavajo tudi sto-
ritve, ki jih sodišče v primeru 

dobljene tož-
be ne prizna 
kot potreb-
ne stroške. 
Kot problem 
se kaže tudi 
medsebojno 
znanstvo sod-
nikov, tožilcev 
in odvetnikov. 
Nekateri po-
budniki pri-
dejo na bolj 
oseben pogo-

vor z veliko dokumentacije, iz-
rezkov iz časopisov, pisem zau-
pne narave ipd. 

Župan mag. Miran Stanko je 
varuhinjo seznanil s stopnjo 
nezaposlenosti v občini, ki je 
bila včasih bistveno višja, da-
nes pa se giblje okoli 10 %. Kot 
povsod drugje so tudi v krški 
občini socialne stiske, občani 
se pritožujejo nad dolgim od-
ločanjem nekaterih služb, zlas-
ti v zvezi s socialnimi transfer-
ji. V Krškem ni pomanjkanja 
zdravnikov kot v večini drugih 
občin, je pa veliko občinskih 
sredstev porabljenih za šolske 
prevoze ter za skrb za starejše 
in invalide, kar je Nussdorfer-

jeva pohvalila. Posebnost obči-
ne Krško je romska problema-
tika, v zvezi s katero pa tokrat 
ni bilo nobene pobude. Varuhi-
nja je sicer dobro seznanjena s 
to problematiko ne le v krški 
občini, ampak v celotni jugo-
vzhodni Sloveniji. »Predvsem 
se nam zdi pomembno, da se 
država iz tega ne izloča in ne 
naprti vsega občinam, ki imajo 
romsko prebivalstvo,« je pou-
darila in izpostavila vprašanja 
sobivanja Romov in ostale-
ga prebivalstva, varnosti, dela 
policije, predvsem pa šolanja 
romskih otrok, ki je proble-
matično zlasti v višjih razredih 
osnovne šole. »Brez dokonča-
ne osnovne šole ni zaposlitve 
in ostanejo v svojem getu. Ve-
lik problem je skoraj popolna 
nezaposlenost Romov,« meni 
varuhinja: »Se pa občina tru-
di, ponuja rešitve, župan pozna 
to problematiko in pravi, da bi 
si zelo želel, da bi se tisti Romi, 
ki želijo, odselili iz teh naselij, 
je pa seveda pogoj, da spreme-
nijo obnašanje, da otroci hodi-
jo v šoli, da znajo jezik in da se 
zaposlijo.«

� Peter�Pavlovič

Tone�Dolčič�in�Vlasta�Nussdorfer

»Nagovarja in navdihuje nas, 
da zavarujemo ter utrjujemo 
naše temeljne in trajne vred-
note, ki so se kalile v najtežjih 
trenutkih: solidarnost, pomoč, 
sodelovanje, vztrajnost, med-
sebojno spoštovanje. Naj te 
vrednote določajo naš značaj 
tudi danes,« je dejal Stanislav 
Rožman, ter v nadaljevanju, 
da se žal kljub miru, svobodi 
in relativnemu blagostanju, v 
katerem živimo, ne moremo 
ob pogosto izrečenem in sliša-
nem »naj se nikoli ne ponovi« 
izogniti nelagodju spričo za-
vedanja, da smo nemočni, da 
bi trajno in povsod zatrli faši-
stične ideje, preprečili vojne 
grozote ter ustvarili pogoje za 
sobivanje vseh. Zato mora biti 
naša skupna in visoka priorite-
ta »graditi okolje, v katerem se 
nihče ne bo počutil zapostav-
ljenega, kjer ne bo novodobnih 
izgnancev pri nas in širom po 
svetu«. In če so bile v polpre-
tekli zgodovini misli in cilji 
usmerjeni v obnovo in indu-
strializacijo domovine, zago-
toviti delo in preživetje, je, kot 
je še dejal slavnostni govor-
nik, danes v ospredju veliko 
več: »Živeti želimo v prijaznem 
okolju, mladi želijo prispevati 
k uspešnim zgodbam, se hkra-
ti imeti lepo in uresničiti svoje 
sanje. Naša odgovornost torej 
je, da zacelimo tehnološke in 
vedenjske rane preteklosti in 
ponudimo sodobne možnosti, 

Postati družba, ki živi pozitivne vrednote
KRŠKO – Navezujoč se na prve krške borce in izgnance v obdobju 2. sv. vojne je častni občan občine Krško Stanislav Rožman na akademiji ob občinskem prazni
ku 7. junija poudaril, da se je njihova neomajna drža, odločnost in vztrajnost neposredno vtisnila tudi v povojne generacije. Župan mag. Miran Stanko je podelil 
skupno 22 občinskih priznanj, najvišji – veliki znak Občine Krško – sta dobila Henrik Molan in Franc Nečemer.

ki bodo vabile zagnane ljudi. 
Izkoristimo čas novih tehno-
logij, novih pogledov, načinov 
dela in znanj, ki nam zagota-
vljajo želeno blaginjo in nas 
povezujejo. Ob razmisleku o 
prihodnosti se mi zdi nadvse 
pomembno, da si zastavimo 
vprašanje – kaj bomo ponudi-
li in zapustili mladi generaci-
ji, po čem si nas bodo zapom-
nili? Zagotovo ne po tem, kar 
smo naredili zase, ampak po 
tem, kako smo pomagali dru-

gim in kaj prispevali v dob-
ro širše skupnosti, za priho-
dnost. Zato postanimo družba 
in skupnost, ki zna resnično 
stopiti skupaj, ki zna sodelo-
vati, spoštovati in živeti pozi-
tivne vrednote.« V zaključku 
govora je še čestital letošnjim 
občinskim nagrajencem za nji-
hovo izjemnost, vsem občan-
kam in občanom pa, da bi op-
timistično zrli v nove čase: »Ne 
pozabimo, da so optimisti tis-
ti ljudje, ki verjamejo, da lah-

ko s svojimi dejanji v sedan-
josti vplivajo na to, kakšna bo 
naša prihodnost.«

Župan mag. Miran Stanko je 
v nagovoru zbranim na slove-
snosti poudaril, da Krško po 
rezultatih nekaterih primer-
jalnih nacionalnih analiz sodi 
med razvojno najuspešnej-
še občine: »Izstopa na podro-
čju gospodarstva ter posledič-
no življenjskega standarda, po 
učinkovitosti upravljanja pro-

računa in trgu dela. Po nalož-
bah v gospodarstvo sodimo v 
sam slovenski vrh, prav tako 
visoko se uvrščamo po doda-
ni vrednosti na prebivalca, kar 
kaže na veliko moč domačega 
gospodarstva. » V nadaljevanju 
je navedel dosežke in pridobi-
tve tudi na ostalih področjih, 
od šolstva do infrastrukturnih 
posegov, kmetijsko področje, 
podjetništvo idr., ter v zaključ-
nem delu nagovora izpostavil, 
da so dosežki rezultat številnih 
opravljenih pogovorov, skle-
njenih kompromisov, prema-
govanja razdalj in razlik: »Ve-
seli me, da je v teh letih raslo 

zavedanje, da je povezovanje 
ključ do uspešnih naložb in 
projektov. Različni pogledi ne 
smejo biti ovira, ampak prilož-
nost, da lahko najdemo naju-
činkovitejše rešitve. Z vsakim 
letom naša lokalna skupnost 
razvojno napreduje. In tako 
mora biti tudi v prihodnje. Lo-
kalni skupnosti, kot je Krško, 
izzivov nikoli ne zmanjka.« 

SKUPNO 22 PRIZNANJ

V nadaljevanju prireditve, ki jo 
je povezovala Bernarda Žarn, 
z glasbenimi vložki pa sta ji do-
dala slovesno noto Simfonični 
orkester Glasbene šole Krško 
s solistko Anjo Kramar ter 
Rajhenburški oktet, razgiba-
nost pa plesna skupina Ples-
nega kluba Lukec Krško, je 
župan ob predstavitvenih fil-
mih slavnostno podelil 12 ju-
bilejnih priznanj, pet priznanj 
Občine Krško, tri znake Obči-
ne Krško ter dva velika znaka 
Občine Krško. Najvišje prizna-
nje – naziv častni občan - tudi 
letos ni bilo podeljeno. Veliki 
znak Občine Krško – prejmejo 
ga posamezniki za življenjsko 
delo, večletne uspehe ali en-
kratne izjemne dosežke traj-
nejšega pomena v občini – sta 
prejela Henrik Molan iz Do-
lenje vasi pri Krškem za pri-
spevek pri zagotavljanju pogo-
jev za razvoj rekreativnega in 
moto športa v občini ter Franc 
Nečemer iz Velikega Podloga 
za prispevek k razvoju obrti in 
malega gospodarstva v občini. 
Znak Občine Krško – podelju-
je se za izjemne uspehe in do-
sežke v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje delo – 

so prejeli družba Q Techna za 
več kot 25 let uspešnega delo-
vanja, Gimnastično društvo 
RAIN Krško za 25 let uspe-
šnega dela na področju špor-
tne gimnastike ter v odsotnosti 
Stane Fabjančič za vsestran-
sko ustvarjalnost na področju 
likovne umetnosti. Priznanje 
Občine Krško – podeljuje se za 
pomembne enkratne dosežke 
v zadnjem obdobju – so dobi-
li Janez Kerin iz Leskovca pri 
Krškem za uspešno delovanje 
na področju ljubiteljske kultu-
re, Zdenko Mohar iz Krškega 
za ohranjanje vrednot osamo-
svojitvene vojne za samostoj-

no Slovenijo, Ferdinand Uršič 
s Senovega za dolgoletno pro-
stovoljno delo na področju ga-
silstva in turizma na Senovem, 
Kmečka zadruga Bohor Kop
rivnica za 25-letno zadružniš-
ko dejavnost in družba Šumi 
bonboni – PE Krško ob 10-le-
tnici uspešnega delovanja v Kr-
škem. Jubilejno priznanje Ob-
čine Krško – podeljuje se za 
okrogle jubileje delovanja dru-
štvom, gospodarskim subjek-
tom, zvezam, zavodom in dru-
gim organizacijam – so prejeli 
ob 130-letnici delovanja PGD 
Videm ob Savi, ob 90-letni-
ci delovanja Čebelarsko dru
štvo Leskovec pri Krškem, 
Pihalni orkester DKD Svobo
da Senovo, Kmečka zadruga 
Krško in PGD Veliki Podlog, 
ob 70-letnici delovanja ZB za 
vrednote NOB Krško (skupaj 
s KO Brestanica, Krško, Podbo-
čje in Senovo) in PGD Vihre, ob 
50-letnici delovanja Društvo 
Sožitje Krško, ob 40-letnici 
delovanja Big band Krško, ob 
30-letnici delovanja Društvo 
vinogradnikov Veliki Trn, ob 
20-letnici delovanja kolektiv 
Zavoda Neviodunum za dve 
desetletji izdajanja časopisa 
Posavski obzornik ter ob 10-le-
tnici delovanja MePZ Društva 
upokojencev Senovo.

Uradnemu delu slavnostne 
akademije je na ploščadi pred 
krškim hramom kulture sledi-
lo še tradicionalno druženje 
občank in občanov, pri čemer 
so stojnice bogato z jedačo in 
pijačo obložila različna aktiv-
na društva in krajevne skup-
nosti po občini.
 Bojana Mavsar 

Letošnji�nagrajenci�z�županom�mag.�Miranom�Stankom�in�častnim�občanom�Stanislavom�
Rožmanom

Za�pogostitev�na�druženju�po�slavnostni�akademijo�so�znova�
poskrbele�krajevne�skupnosti�in�društva,�na�fotografiji�člani-
ce�Društva�podeželskih�žena�Sv.�Anton�iz�Gorenjega�Leskovca.
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NEMIRNA TLA V BLIŽINI BIZELJSKEGA – Seizmografi držav-
ne mreže so 7. 6. ob 21.14  9 km vzhodno od Bizeljskega, to je 
že na območju Hrvaške, zabeležili blag potresni sunek magni-
tude 2,0. Tri dni kasneje, 10. 6.,  je ob 15.23 ponovno streslo 
tla 9 km vzhodno od Bizeljskega, magnituda pa je znašala 1,1. 
Najmočnejši sunek, ki so ga čutili prebivalci Bizeljskega, pa 
tudi posamezni občani Brežic, Krškega, Kozjega in Podčetrt-
ka, je sledil dan kasneje, 11. 6., ko so na Uradu za seizmologijo 
ob 19.11 8 km vzhodno od Bizeljskega zabeležili potres ma-
gnitude 2,6. Njegova intenziteta (učinki), kot so ocenili na ura-
du, ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Temu 
je ob 23.28 sledil še popotresni sunek, vendar je bil blažji, nje-
gova magnituda je znašala 1,2. Sicer je bil v zgodnjih dopol-
danskih urah tega dne, ob 9.07, registrirano še blažje trese-
nje tal 10 km južno ob Obrežja, magnituda potresnega sunka 
pa je znašala 0,8. Po tednu dni premora, 18. 6., so se ponovno 
vznemirila tla 9 km vhodno od Bizeljskega, magnituda potre-
sa ob 20.32 pa je znašala 1,4.

PONOVITVENI VLOMI – 7. 6. so policisti obravnavali tatvino 
v Tržišču, kjer so ponoči poskušali vlomilci vdreti v poslovne 
prostore, a jim to ni uspelo. So pa zato odnesli večjo količino 
opilkov in palic iz brona in tako podjetju povzročili za okoli 
2.000 evrov škode. Ponovno so Tržišče obiskali že v nasled-
nji noči, 8. 6., ko sta bila z dvorišča, predvidevamo, da istega 
podjetja, ukradena dva soda z bronastimi opilki in štiri palice 
iz brona. Podjetje je bilo ponovno oškodovano za 2000 evrov.  
Že več mesecev pa neznani storilec (ali več njih) obiskuje na-
selja po krajevni skupnosti Artiče. Tokrat je bilo 18. 6. vlom-
ljeno v hišo v Glogovem Brodu, iz katere sicer naj ne bi nič iz-
ginilo, je pa bilo s samim vlomom povzročene za okoli 1.000 
evrov škode. Očitno so o prihodih in odhodih domačinov od 
doma storilci dobro obveščeni, saj je bilo v vseh primerih v 
objekte vlomljeno v času njihove odsotnosti.  

PRIJELI »TIHOTAPCA« ILEGALCEV – Policisti so 8. 6. v jutra-
njih urah na avtocestnem postajališču Obrežje prijeli 40-letne-
ga državljana Nemčije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal tri  
državljane Sirije, ki so pred tem na območju Posavja nezako-
nito prestopili  državno mejo. Medtem ko so Sirce predali hr-
vaškim varnostnim organom, so Nemcu odvzeli prostost, pre-
iskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. � Zbrala:�B.�M.

Marja Zidarič, Loka pri Zidanem Mostu: Po-
trošniki se ne zavedamo dovolj pomena recikli-
ranja in odgovornosti do narave. Pri nakupu ne 
razmišljam vedno, kam bo šla odpadna embala-
ža. Odgovornost ni samo na potrošnikih in pod-
jetjih, ki se ukvarjajo z odvozom odpadne em-
balaže, ampak tudi na proizvajalcih produktov. 

Sama se trudim spreminjati svoje nakupovalne navade. 

Jerneja Kreačič, Velike Malence: Menim, da 
bi se morali ljudje začeti zavedati in reči odlo-
čen ne plastičnim vrečkam in embalaži v trgo-
vinah ter od trgovcev zahtevati uvedbo papir-
nate in biorazgradljive oz. reciklirane embalaže. 
Kadar grem po nakupih, vedno vzamem s seboj 
bombažno nakupovalno vrečko, razmišljam pa 

tudi o uporabi podobnih trajnostnih vrečk za sadje in zelenjavo.

Marija Jakhel, Krško: Nakupe opravljam s ce-
karjem, plastično embalažo pa domov prinesem 
le s kupljenimi proizvodi. Menim, da se navade 
posameznikov ne bodo spremenile, v kolikor ne 
bo 'izvirni greh' odpravljen že pri proizvajalcih 
in v nadaljevanju trgovcih. Nekdaj smo denimo 
z eno steklenico šli po mleko po desetkrat in več, 

sedaj pa si vsakič primoran vzeti embalažo.

Patricija Kocjan, Bizeljsko: Plastika je povsod, 
kar ni ne dobro za okolje ne lepo za pogled. Pla-
stični vrečki se že odpovem. Pred kratkim sem 
bila začudena nad trgovkino neprijazno reakci-
jo, ko sem jo vprašala o tem. Trgovina v našem 
kraju kupce že spodbuja proti uporabi takšne 
vrečke, kar pozdravljam. Še več bi bilo treba 

osveščanja, da bi spet hodili po nakupih s cekarji. 

V komunalnih po Sloveniji se kopiči odpadna embala
ža. Kako bi po vašem mnenju lahko vsak posameznik oz. 
gospodinjstvo prispeval k zmanjšanju ogromnih količin 
odpadne embalaže, bi bili za to pripravljeni spremeniti 
nakupovalne in druge navade, čeprav bi vas to stalo več?

anketa

Kako zmanjšati odpadno embalažo?

Svoje življenje ste posveti
li veterini. Zakaj ste se prav
zaprav odločili za ta poklic?
Mama je bila samohranilka in 
sem vedno hodil k njenemu 
bratu, ki je imel manjšo kme-
tijo v Šmartnem pri Litiji. Po 
poklicu je bil furman in sem 
mu čez poletne počitnice po-
magal pri delu. Zanimale so me 
živali, zato sem se tudi vpisal v 
srednjo šolo za veterinarsko-
-živinorejske tehnike, čeprav 
so tako učitelji kot mama želeli, 
da grem na gimnazijo, saj sem 
bil zelo dober učenec. Jaz pa 
sem bil takrat malo uporniški 
in sem rekel: hočem od doma! 
Mama se je sprijaznila šele, ko 
sem končal fakulteto. Lahko re-
čem, da sem vesel, da sem se 
odločil za veterino, saj sem dal 
skozi še tisto klasično šolo ve-
terine, bolj življenjsko, bi rekel.

Mogoče veste, koliko živali 
ste obravnavali in s kakšni
mi problemi ste se največ
krat srečevali?
Zelo težko vam postrežem s 
številom, ker jih je bilo res og-
romno, tisoče in tisoče. Ker je 
moj predhodnik iz Kozjega spa-
dal še v klasično jugoslovansko 
veterinarsko šolo in se posve-
čal samo kliničnim terapijam, 
sem sam začel z novimi prije-
mi, npr. z raznimi operacijami, 
carskim rezom, ruminotomijo. 
V Bistrici in okolici je bila tak-
rat najbolj razvita prašičereja, 
kar je bilo tudi moje glavno po-
dročje. Na območju Kozjanske-
ga je bilo na leto 3500 do 4000 
pujskov. Skoraj pri vsaki hiši 
so imeli eno do dve plemen-
ski svinji, ki so dvakrat letno 
prasile. V Dubravici na Hrva-
škem je bil organiziran odkup 
pujskov, kar je bistriškim kme-
tom predstavljalo stalen vir do-
hodka. Ko sem prišel v te kraje, 
je bilo značilno avtohtono po-
mursko govedo, ki je bilo dob-
ro za delo, nato pa so ga začeli 
načrtno križati s svetlo lisasto 
pasmo ali simentalko in so bile 
posledično telitve težje. Zrasel 
je večji plod, delovno in nava-
dno govedo se razlikuje v obliki 
medenice in zato so bili porodi 
težji. Temu primerno sem imel 
veliko več intervencij. Sicer 
pa so takrat na kmetijah imeli 
pretežno samo govedo in pra-
šiče, v celi upravni enoti smo 
našteli samo 120 konjev, da-
nes je seveda stanje popolno-
ma drugačno. Na tem območju 
smo imeli tudi dvakrat klasič-
no svinjsko kugo, a smo jo takoj 
uspešno zatrli. V sedmih dneh 
sem cepil okrog 3500 prašičev.
Ko sem začel pokrivati obmo-
čje Bistrice in okolice, je bilo 
najprej kar malo šokantno, saj 
sem prišel na podeželje, kjer ni 
bilo asfalta, vse cestne pove-
zave so bile makadamske, ob 
dežju je bilo samo blato. Posle-
dično je bilo treba veliko tudi 
prepešačiti. Bistriško območje 
je bilo povsem kmetijsko, brez 

industrije. Fantje so hodili na 
delo v Štore ali Krško, dekleta 
pa v Sevnico. Vsako jutro je šlo 
iz Bistrice pet avtobusov delav-
cev. V vseh 11 vaseh bistriške 
občine so imeli čisto pri vsaki 
hiši vsaj dve kravi, zato je bil 

veterinar zelo iskan. Nešteto 
noči sem moral prebedeti in 
biti po kmetijah. Nihče me ni 
vprašal, ali se splača. Krava je 
takrat nekaj pomenila, ljudje so 
imeli drugačen odnos do tega.

Zagotovo se spomnite 
kakšne posebne situacije, 
anekdote iz obdobja vašega 
dela …
Še kako dobro mi je osta-
la v spominu prigoda z začet-
ka mojega službovanja, ko so 
me klicali v eno vas na porod 
h kravi. Takrat sem bil mlad, 
bolj droben, in ko me je go-
spodinja videla, je rekla svoje-
mu možu: ’Joj, ne vem, kako bo 
zdaj z našo Lisko, tako suh je.’ 
(smeh) Spomnim se tudi, kako 
sem eno zimsko noč po snegu 
eno uro pešačil iz Kozjega na 
Vetrnik. Ko sem prišel v hlev in 
me je gospodar zagledal, je de-
jal svoji sosedi, ki je bila takrat 
zraven: ’Micka, vse bo v redu, 

je prišel Rainer.’ Včasih sem 
moral zaradi nekaj deset me-
trov ilovke in blata avto usta-
viti in iti dalje peš. Ko so bili že 
traktorji, so mi priskočili na po-
moč in potegnili avto iz blata, 
pa sem šel lahko spet dalje.

Kaj lahko poveste o živalih 
in njihovih rejcih v občini Bi
strica ob Sotli?
Za Bistrico in okolico je zna-
čilno kar močno živinorejsko 
področje. Delal sem samo z 
velikimi živalmi, se pravi kra-
vami, prašiči in konji, vse dru-
go je bilo zanemarljivo. Danes 
je drugače, veliko je čebelar-
jev, pa specializiranih rejcev 
malih živali. Problem je tudi, 
ker je vedno manj kmetij, po-
krajina se zelo spreminja. To se 
je kazalo tudi pri mojem delu 
– z leti je bilo manj obiskov, a 
so bili zahtevnejši. Včasih je 
bilo tako, da si prišel zjutraj na 
veterinarsko postajo, najprej 
malo pospravil po avtomobilu 
in se pripravil na delovni dan. 
Nato so te klicali kmetje, tako 
da si do osme, devete ure že ve-
del, kaj te čaka tisti dan. Zadnja 
leta pa je bilo tako, da sem na-
redil veliko več kilometrov, a je 
bilo manj strank, saj so te kli-

cale tudi popoldne in si moral 
iti takoj k njim, čeprav si se re-
cimo že dopoldne peljal mimo 
njih. 

Če primerjate poklic veteri
narja v preteklosti in danes 
– kaj so največje razlike? Ver
jetno je ena od njih ta, da so 
nekoč veterinarji pregle
dovali samo prave domače, 
kmečke živali, danes pa so se 
primorani posvečati obrav
navi tudi številnim hišnim 
ljubljenčkom …
Ne bi ravno tako rekel. Včasih 
smo se vsi veterinarji spoz-
nali na vse, danes pa je veliko 
strokovnjakov, specialistov, ki 
delajo samo na enem podro-
čju. Težko je namreč prežive-
ti, če nisi specialist za določe-
no stvar. Včasih si moral biti 
fizično prisoten v kraju, da si 
urgentno reševal probleme. 
Takrat je bil drug način reje, 
veliko bolezni, napak pri vzre-
ji itd. Danes so kmetje, ki ima-
jo doma recimo 50 do 100 krav 
in 300 pitancev, veliko bolj izo-
braženi, tako da se vsega lote-
vajo pravilno, tu pa tam seve-
da tudi nastane kakšna težava, 
ampak je hitro rešljiva. Veteri-
narjem jih ni treba obiskova-
ti tako pogosto. Danes je tudi 
večina vpisanih na fakulteto 
študentk, tista klasična vete-
rina pa pomeni fizični napor, 
saj se je treba približati živa-
li, ki ima tudi do 700 kilogra-
mov. Dogajalo se je, da je bila 
svinja zaradi bolečin pri poro-
du napadalna, agresivna, nih-
če se ji ni upal približati, razen 
veterinarja. Kolikokrat sem 
skakal čez ograjo, ker je šla za 
mano. Zato se veterinarke, ra-
zumljivo, raje odločajo za spe-
cializacijo in obravnavo malih 
živali, kot so psi, mačke, dihur-
ji, podgane, hrčki … Poleg tega 
se morajo posvečati tudi dru-
žini, otrokom in v tem prime-
ru terensko delo, tudi ponoči, 
kot sem ga sam opravljal, odpa-
de. Če pogledamo vaške trgo-
vine, naj bodo še tako majhne, 
a vsaka ima vsaj metrsko poli-
co izdelkov za hišne ljubljenč-
ke. Odnos do živali, hranjenja 
itd. se je zelo spremenil, in to 
na pozitiven način.

Kakšna je posledično priho
dnost veterinarstva?
Študentov veterine je po moji 
oceni preveč, saj ni toliko služb 
na tem področju. Najhuje je 
imeti mladega človeka za nor-
ca, če mu potem ne moreš nu-
diti zaposlitve na področju, za 
katero je izobražen. V priho-
dnosti bo na področju veteri-
ne še večji poudarek na speci-
alizaciji, visokih tehnologijah, 
uvedbi biogenetike itd. Vča-
sih se je brejost ugotavljala 
samo ročno, danes je tu ultra-
zvok, kar seveda veliko olajša 
delo, če navedem samo en pri-
mer. Soočati se bo treba z no-
vimi boleznimi, recimo bolez-

Jože Rainer, upokojeni veterinar in častni občan Bistrice ob Sotli:

Nešteto noči sem prebedel ...
BISTRICA OB SOTLI – Na sobotni slavnostni seji ob prazniku občine Bistrica ob Sotli bodo razglasili častne
ga občana. Ta čislan naziv bo prejel 69-letni Jože Rainer iz Zagaja, ki si ga je prislužil predvsem s svojim 
dolgoletnim delom kot veterinar. Povabili smo ga k pogovoru, v katerem nam je razkril svoj pogled na vete
rino, občino, občane in še kaj.

Jože Rainer je bil rojen v Šmartnem pri Litiji. Osnovno šolo je obi-
skoval v Ajdovščini, po njej je odšel v Ljubljano na šolo za veteri-
narsko-živinorejske tehnike, se nato vpisal na veterinarsko fakul-
teto, jo leta 1974 uspešno dokončal, vmes se je tudi poročil, tako 
da je prve štiri mesece po zaključku študija pomagal na ženini 
kmetiji v Bistrici ob Sotli. »Takrat so bili dobri časi za zaposlitev. 
Vedno sem bil prepričan, da mora veterinar službovati na pode-
želju, čeprav sem imel možnost delati v različnih mestih. Oblju-
bili so mi, da me bodo s 1. 1. 1975 zaposlili v veterinarski ambu-
lanti v Šmarju pri Jelšah in tako se je tudi zgodilo. Do takrat ni 
bilo nobenega veterinarja v bistriških koncih,« je povedal. Po upo-
kojitvi veterinarskega kolega iz Kozjega je od leta 1982 pokrival 
celotno območje Kozjanskega. Po skoraj 37 letih se je upokojil, a 
ga ob priložnosti še vedno pokličejo na pomoč, ko gre za postop-
ke koncesij. Doma v Zagaju skupaj s sinovi kmetuje, skrbi za 18 
glav živine, proizvajajo bučno olje, ima tudi konja. Prepotoval je 
že tako rekoč vso Evropo z vlakom in avtodomom, obiskal azij-
ske države, vsako leto se s skupino prijateljev iz Bistrice odpravi-
jo na operne predstave v tujino, opera in balet ga namreč spro-
ščata, hodi tudi na kasaške dirke in zanima ga hokej.
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ni modrikastega jezika dolgo 
sploh nismo poznali, lani in le-
tos pa smo morali živali cepi-
ti ravno proti njej. Za priho-
dnost veterine se ni bati, saj ne 
nazadnje skrbi tudi za zdravje 
ljudi. Slovenska veterina ima 
visoke standarde in je med pr-
vimi v Evropi, ki dosledno upo-
števa vse predpise in priporo-
čila EU.

Živite v podeželski obči
ni. Kaj opažate pri ljudeh, s 
kakšnimi težavami se naj
večkrat srečujejo? 
Zdi se mi, da imajo starejši ve-
liko več problemov kot mla-
di. Morali bi poskrbeti, da bi v 
takšnih manjših krajih nasta-
li domovi oz. stanovanja, na-
menjeni starejšim. Kot nek 
varstveni center, saj njihovi 
otroci, ki danes drugače hodi-
jo v službe kot včasih, saj gre-
do delat ob devetih, domov pa 
pridejo šele ob sedmih zvečer, 
dejansko nimajo kam s svojimi 
starši, še posebej ne na pode-
želju. Mladi v Bistrici so vedno 
znali poskrbeti zase, ustanovi-
li so mladinsko društvo, imajo 
svoje prostore, kjer se zadržu-
jejo – tu moram pohvaliti Klub 
Metulj, katerega člani so zelo 
delavni, privabljajo vrhunske 
glasbene skupine z vsega sve-
ta. Ljubiteljem tovrstne glasbe 
ni treba nekam daleč, ampak 
imajo vse v domačem kraju. 
Bistričani zaupajo v svoje lju-
di, občane, zato so tudi tako 
uspešni pri svojem delu. Mo-
goče so na trenutke celo malo 
preveč pridni in se držijo vsak 
zase, bi rekel, da je kar malo 
prisotna tekmovalnost, vsi so 

neke vrste umetniki, kar kaže 
tudi razvoj kulture v tem kra-
ju, ki je na zelo visokem nivo-
ju. Če bi se še bolj združevali, 
bi bilo v občini še boljše.

Kaj pa glede infrastrukture, 
dostopnosti storitev ...?
Cestna infrastruktura ni pra-
va. Sramota je, da vse od Bele 
krajine do Maribora ob meji ni 
prave cestne povezave, za kar 
ni opravičila. V vseh drugih dr-
žavah je to veliko bolje urejeno, 
saj so že povezave med manjši-
mi vasmi boljše kot pa npr. ces-
ta od Bizeljskega do Bistrice in 
še naprej. Jaz zdaj kmetujem in 
moram reči, da se po njivi lažje 
vozim kot po cesti od bencin-
ske črpalke do Bistrice, v tako 
slabem stanju je. Včasih je na 
relaciji Bizeljsko–Maribor vo-
zil avtobus, vedno poln potni-
kov, saj je ta konec gravitiral 
na Maribor oz. Štajersko. Lah-
ko rečem, da so se ti kraji po 
osamosvojitvi še dobro 'prije-
li' in so konkurenčni glede na 
to, da so bili takrat odvisni od 
povezave z Zagrebom. Glede 
trgovskih storitev nimam pri-
pomb, saj imamo trgovino, ki je 
dobro založena, za večje naku-
pe se ljudje tako in tako odpra-
vijo v večje trgovske centre. O 
poštnih storitvah pa samo tole: 
Franc Jožef in Marija Terezi-
ja sta imela veliko bolje ure-
jeno. Iz Bistrice ne moreš od-
poslati paketa, telegrama, kar 
je res žalostno. Imeli smo ban-
ko, pa je ni več. Naš zdravnik 
bo šel kmalu v pokoj in vpra-
šanje, kako bo naprej. V šoli je 
spet manj otrok, obrat Gorenja 
v občini bodo menda zaprli.

Kako splošno ocenjujete sta
nje in razvoj v občini? Kaj 
menite o (ne)pripadnosti 
posavski regiji?
Ko sem prišel sem, je bilo to 
območje dokaj nerazvito, da-
nes pa spet lahko rečem, da 
malce stagniramo v primer-
javi z drugimi občinami pred-
vsem zaradi premalo zaposli-
tev in slabih cestnih povezav. 
V teh obmejnih krajih bi mo-
rali urediti gospodarske cone, 
ampak ne z namenom, da po-
tem zemljišča prodaš za bajno 
ceno. Pomembno bi bilo, da bi 
prišel investitor, ki bi omo-
gočal zaposlitev domačinom. 
Nadalje bi se lahko zgradile 
kakšne manjše hiše za bivanje, 
pri čemer bi plačevali samo 
stroške, ostalo pa bi mora-
la država preprosto 'požreti'. 
Posledično bi marsikdo svojo 
industrijo preselil v obmejne 
kraje in bi kak mlad občan več 
ostal doma, zdaj pa ni te mož-
nosti. Bistrica je malce odro-
čen kraj, to je treba priznati. V 
preteklosti je bila upravno del 
Šmarja pri Jelšah, zdaj spada v 
Posavje, ampak vedno smo ne-
kako na obrobju. Ljudje so za-
radi tega razdvojeni.
Za prihodnost občine in kraja 
bo treba vsekakor stopiti sku-
paj in spremeniti miselnost 
ljudi, saj okoliški kraji misli-
jo, da so zaenkrat še samoza-
dostni. Ne nazadnje imamo v 
bližini kar štiri zdravilišča in 
pa Svete gore, romarsko pot, 
kar bo v prihodnosti treba iz-
koristiti predvsem v turistič-
ne namene. Mladim je treba 
dati proste roke, saj vidim kar 
nekaj ambicioznih občanov, 

ki imajo smele načrte in želi-
jo kraju svetlo prihodnost, kar 
želim seveda tudi sam.

Ker imate vnuke, lahko po
veste iz prve roke – kakšno 
je otroštvo na podeželju?
Lahko rečem, da zelo podob-
no tistemu v mestih, saj ni 
več fizičnih del na polju, ot-
rokom marsičesa ni treba po-
četi, tudi otroci v Bistrici niso 
izjema, neprestano so za raču-
nalnikom, nič več se ne ločijo, 
ne po obleki ne po obnašanju, 
malo stvari jih zanima, mogo-
če so malo manj nesramni kot 
mestni otroci. Z otroštvom iz 
preteklosti skoraj ni primerja-
ve, saj so danes standardi višji. 
Včasih je pomenilo biti reven, 
da nisi imel za jesti, danes pa, 
da nimaš pametnega telefona 
in računalnika, ne moreš gle-
dati televizije ipd.

Kaj vam pomeni naziv ča
stnega občana?
Najprej sem bil res prijetno 
presenečen, da so izbrali rav-
no mene. To mi pomeni čast 
in tudi ponos. To je dokaz, da 
ni treba postavljati spomeni-
kov, rušiti in graditi mostove, 
ampak opazijo tudi takšne, ki 
nismo v prvih vrstah, a se ne-
prestano trudimo. Odločilen 
pri izboru je bil moj odnos do 
ljudi in dela. Mogoče sem tudi 
kdaj kaj naredil narobe, am-
pak vedno sem si rekel: če lah-
ko, pomagaj, če ne moreš, pa 
ne delaj škode. Kot kaže, bom 
moral še malo delati, da bom 
ta naziv upravičil (smeh).

� Rok�Retelj

Veseli in nasmejani obrazi so 
dali vedeti, da so se naši za-
mejci in izseljenci zelo razve-
selili prihoda v svojo matično 
domovino. Na osrednjem do-
godku sta številne navzoče, 
med katerimi so bili pretežno 
naši rojaki iz tujine – prijavlje-
nih je bilo 360 iz devetih držav 
(Nemčija, Hrvaška, BiH, Make-
donija, Srbija, Avstrija, Črna 
gora, Argentina in dva pred-
stavnika Kanade) –, nagovori-
la brežiški župan Ivan Molan 
ter minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Gorazd 
Žmavc. »Dobrodošli doma, 
dobrodošli v občini Brežice,« 
je uvodoma dejal župan in do-
dal, da so veseli obiska roja-
kov v brežiški občini. »Dragi 
rojaki, kot Slovenec sem ve-
sel in ponosen, da ohranjamo 
slovensko identiteto in kultu-
ro v okolju, kjer ste si ustvari-
li novo življenje. Prav zamejski 
Slovenci in izseljenci ste nam 
svetel vzgled, kako biti zave-
den in ponosen na svoj narod, 
saj nam tega včasih primanj-
kuje,« je povedal. Izpostavil je 
tudi pomen slovenskega jezi-
ka, »ki kakor srce poganja kri 
po žilah slovenskih društev v 
tujini«. Rojake je povabil, da 
se v občino še kdaj vrnejo kot 
turisti ali poslovni partnerji. 

Naši rojaki so svetel zgled
BREŽICE – Na brežiškem grajskem dvorišču je bilo 16. junija v popoldansko-večernem času zelo živahno, 
saj so ga napolnili udeleženci 8. tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in po svetu »Dobrodošli 
doma«. Potekal je bogat spremljevalni program.

Žmavc je povedal: »Vaša pri-
zadevanja in ponos, da ste Slo-
venci, nas tukaj doma v Slove-
niji navdajajo z voljo, upanjem 
in pozitivno energijo. Zato si 
želimo, da bi tudi Slovenci v 
matični domovini lahko doži-
veli to, kar sam doživljam ob 
vsakem obisku naših sloven-
skih skupnosti, ko slišim slo-
vensko besedo in slovensko 
pesem v tujini.« Srečanje sta 
organizirala Urad Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu in po 
svetu ter Občina Brežice.

Nato je dobila prednost kul-
tura, saj so se na odru zvrsti-

la različna slovenska društva 
iz tujine. Po uvodnem nastopu 
Pleteršnikovih ljudskih pev-
cev so nastopili: Mešani pevski 
zbor Encijan Pulj, Slovensko 
društvo Augsburg, Pevski zbor 
SKD Ajda Umag, KPD Bazovi-
ca Reka, Mešani pevski zbor 
SPD Bilka, SKD Lipa München, 
Pevsko društvo upokojencev 
Ptuj, Društvo Slovencev Subo-
tica in Slovenski pevski zbor iz 
Mendoze. Vmes so predstavi-
li nagrajene diplome na temo 
izseljenstva in zamejstva, Ko-
munalno podjetje Vrhnika je 
predstavniku porabskih Slo-
vencev predalo knjige sloven-

skih pisateljev, ki jih je zbralo 
v čast Cankarjevemu letu, po-
delili pa so tudi nagrado za iz-
jemne dosežke na področju al-
pinizma zamejskemu Slovencu 
iz Trbiža Romanu Benetu, ki 
je z ženo osvojil vseh 14 osem-
tisočakov. Dogodek je povezo-
val stand-up komik Rok Bo
hinc.

Sicer pa so se Slovenci iz tujine 
v občini zadrževali že dopol-
dne, ko so jih gostile različne 
krajevne skupnosti (več o tem 
na str. 19). Prav tako je doga-
janje na brežiškem gradu do-
polnila možnost ogleda različ-
nih razstav. V Viteški dvorani 
je Glasbena šola Brežice prip-
ravila koncert, v MC Brežice 
je v organizaciji ZPTM Breži-
ce potekal še koncert raperja 
Boštjana Nipiča – Nipkeja in 
nastop Jazz orkestra Kakanj iz 
BiH, v muzeju pa so dogodek 
združili tudi s Poletno muzej-
sko nočjo in za zaključek na 
grajskem dvorišču predvaja-
li še etnološki film Od kola do 
kupce. Gostovanje Slovencev iz 
zamejstva in sveta se je zaklju-
čilo naslednji dan, ko je v Bre-
žicah potekala maša za izse-
ljence, v Pišecah pa je bila na 
ogled Pleteršnikova domačija.
� Rok�Retelj

V�brežiško�občino�so�prišli�tudi�člani�folklorne�skupine�SKUD�
Triglav�Stuttgart.

BREŽICE – V unikatni atmosferi brežiškega »podzemlja«, 
vinski kleti Posavskega muzeja Brežice, so 13. junija prip
ravili novinarsko konferenco pred letošnjim festivalom Bre
žice, moje mesto (BMM), ki bo potekal med 24. junijem in 
1. julijem.

Župan Ivan Molan verjame, da bo BMM letos sloves največjega fe-
stivala v tem delu Slovenije še nadgradil, da bo občina s tem še bolj 
prepoznavna in da bo ponovno veliko obiskovalcev tako iz Slove-
nije kot tujine. Vodja festivala je tudi letos Anja Antončič iz ZPTM 
Brežice. Poudarila je, da je organizator že osmo leto zapovrstjo 
dobil zaupanje s strani Občine Brežice, da festival, ki vse vsebine 
ponuja brezplačno, v celoti izpelje, kar si štejejo v čast in zado-
voljstvo. V nadaljevanju je povzela programsko dogajanje BMM 
2018: začne se na predvečer dneva državnosti na grajskem dvo-
rišču s prireditvijo Dan kruha, vina in salam, zaključi pa na prvi 
julijski dan s prvim bosonogim pohodom na Sveti Vid z Lojzetom 
Ogorevcem in Summer jamom pri Beach bar Tochki. Podrobnej-
ši program je objavljen na str. 19. Antončičeva je izpostavila ne-
kaj letošnjih novosti: žive točke na Dnevu kruha, vina in salam, 
projekt »Marš v Bresce« je prvič podprla tudi Mestna občina Lju-
bljana, ki bo pohodnike pred startom sprejela na Mestnem trgu 
v Ljubljani, Nušin večer bo potekal že v sredo, in sicer na idilični 
lokaciji v starem mestnem jedru, pred Mestno hišo Brežice, obo-
gaten je tudi otroški program.
V odsotnosti vodje projekta »Kuhna na ulci« Katarine Hauer je 
le-tega predstavila Simona Potočar Agrež, programska vodja fe-
stivala in predstavnica za odnose z javnostjo. Že v sredo, 27. juni-
ja, se bodo pred Mestno hišo predstavili t. i. food trucki. V petek 
in soboto bodo kuhali na klasični lokaciji, v parku med vodovo-
dnim stolpom in občinsko stavbo. 29. junija se bodo predstavila 
gostišča, ki temeljijo na družinskih in lokalnih tradicijah. 30. juni-
ja pa se bodo predstavile izbrane restavracije, ki postavljajo Slo-
venijo in Hrvaško na svetovni kulinarični zemljevid.
Nuša Derenda je letos na svoj večer povabila raperja Zlatka, 
Alfija Nipiča in Alenko Godec. »Vesela sem, da smo se presta-
vili spet v staro mestno jedro, saj se tam počutim bližje ljudem, 
vzpostaviti se da boljši kontakt s publiko. Upam in verjamem, da 
je moj izbor glasbenih kolegov dober, da se najde za vsako ge-
neracijo nekaj,« je dodala. Primož Kozmus je dejal, da tudi le-
tos pričakujejo okoli 500 tekačev, sicer pa so otroški tek zaradi 
varnostnih razlogov omejili na največ 350 mladih tekačev, saj je 
bila lani velika gneča. Letošnji tek bo imel po njegovih besedah 
tudi dobrodelno noto, saj so se odločili, da bodo zbirali zamaške 
plastenk vode, ki jih bodo koristili tekači, in s tem pomagali ot-
rokom z Downovim sindromom. Drugič bo potekal tudi poslovni 
tek trojk. Tek bo posvečen desetletnici Kozmusove osvojitve zla-
te kolajne iz Pekinga, zato je nanj povabil tudi vse ostale dobitni-
ke odličij iz leta 2008, svoj prihod sta že potrdili Sara Isaković 
in Lucija Polavder.
Direktorica ZPTM Brežice Mateja Gerjevič je ob koncu poveda-
la, da si s festivalom želijo še naprej rasti, ne samo glede vsebi-
ne, ampak tudi glede brežiških, nacionalnih in svetovnih nazorov. 
Posledično se bodo v prihodnje zavzemali za pridobitev certifi-
kata »Zelene Brežice«. Na tem področju so sicer nekaj že naredi-
li – gostince na festivalu spodbujajo k čim manjši uporabi plasti-
ke, Avtohiša Radanovič pa bo v času festivala posodila električno 
vozilo. Novinarska konferenca se je zaključila z županovim slav-
nostnim podpisom listine Zelene politike slovenskega turizma.
� Rok�Retelj

Brežice bodo spet dihale z BMM

Govorci�na�novinarski�konferenci
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Obenem je krajevni praznik 
posvečen tudi spominu na 
med vojno izgnane krajanke in 
krajane. Mag. Nataša Šerbec,  
predsednica sveta KS mes-
ta Krško, je zbrane na slove-
snosti v krški Dvorani v par-
ku spomnila, da so Nemci iz 
tedanjih občin Krško, Lesko-
vec in Raka že v prvih mese-
cih po začetku druge svetovne 
vojne izgnali na tuje kar oko-
li 9.000 prebivalk in prebival-
cev, Krško in Videm pa sta bila 
s strani glavnine šeste brigade 
Krajiške divizije osvobojena 
11. maja 1945, nakar so ste-
kla leta obnove. »Ko je 'kranj-
sko' mesto Krško leta 1953 
prestopilo na levi savski breg, 
je združeno urbano naselje za-
jelo nov veter v jadra še hitrej-
šega napredka. Od tedaj je mi-
nilo že 65 let, veliko in hkrati 
malo za čas, v katerem sta se v 
naši krajevni skupnosti zvrsti-
li komaj dve generaciji mešča-
nov in okoličanov, a se je v njej 
za njihovo življenje zgodilo to-
liko novega.« V nadaljevanju 
se je navezala tudi na dana-
šnjo podobo mesta, ki je resda 
s strani obiskovalcev, mimo-
idočih pa tudi domačinov de-
ležna pohval, a opozorila, da ta 
v mestnem središču še vedno 
ne zagotavlja živahnejšega ži-
vljenjskega utripa: »V popol-
danskem času, vse do večernih 
ur, še naprej ostaja bolj ali manj 
prazno, čeprav je vedno več 
stanovanjskih blokov z mlaj-
šim prebivalstvom, brez pot-
rebne storitvene obrti zanje in 
z osiromašeno trgovinsko mre-
žo. Ob tem naj opozorim še na 
neprimeren odnos do mestne  
zgodovinske in krajinske de-
diščine. Urejanje savske struge 
je ob njenih bregovih brez raz-
loga uničilo tri rimska pristani-
šča, krška veduta je ostala brez 
zanjo tako značilnih Jermano-
ve in Videmske skale, pred 
propadom je poslopje nekda-
njega Navigacijskega urada za 
ladijsko plovbo in splavarje-
nje. Tudi mestna zgodovina je 
zaklad, na katerega smo v novi 
Sloveniji žal pozabili!« Ne gle-
de na to pa je bilo in je še danes 
življenje v mestu neločljivo po-
vezano s posamezniki, društvi 
in ustanovami, ki izstopajo po 
prizadevanjih, da bi bila biva-
nje in kakovost življenja na ob-
močju KS še na višjem nivoju. 
Da njihov prispevek ne bi os-
tal prezrt in bi služil za zgled, 
jim KS vsako leto nameni kra-
jevna priznanja.  

Šerbčeva jih je letos slav-
nostno podelila sedem. Pri-

Mesto vse lepše, a premalo živo
KRŠKO – 15. junija so z osrednjo prireditvijo obeležili praznik krajanke in krajani krajevne skupnosti mes
ta Krško. Spomin na prve krške borce, prvo odporniško skupino, padlo pod streli okupatorja 30. julija 
1941, obuja in ohranja KS mesta Krško že od leta 1981.

znanje z denarno nagrado je 
prejelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Videm ob Savi, usta-
novljeno pred 130 leti. Prizna-
nja KS mesta Krško so prejeli: 
Kemična čistilnica in pral
nica Pacek, ki občanom od 
leta 2010, ko je nepremičnino 
predhodne čistilnice odkupil 
Zdenko Pacek, občanom za-
gotavlja kakovostne storitve; 
Lekarna na Vidmu, ki jo je na 
podlagi pridobljene koncesije 
na Vidmu v letu 1995 odprla 

mag. farmacije Alenka Dular 
Koritnik, pred kratkim pa le-
karniško dejavnost preselila v 
nove sodobno urejene prosto-
re; dr. dent. med. Milan Tata
lović, ki je leta 1993 na Vidmu 
odprl zasebno zobozdravstve-
no ambulanto, v kateri njegovo 
delo dopolnjujeta že hči Živa 
in sin Petar. Najvišja krajevna 
priznanja – priznanja s plaketo 
KS mesta Krško – pa so preje-
li: podjetje Efekt Krško, ki ga 
je leta 1991 ustanovil Branko 

Mešiček ter se uvršča med naj-
večje ponudnike svetil in elek-
tronike v Posavju, danes pa ga 
uspešno vodita sinova usta-
novitelja, brata Aljaž in Ma
tej Mešiček; Pizzeria Fonta
na, ki jo je v starem mestnem 
jedru leta 1996 odprl Tomaž 
Pohle, ki je s kvalitetno kuhi-
njo in gostoljubnostjo preras-
la v restavracijo z 11 zaposle-
nimi, njeno dobro ime pa je že 
prestopilo mestne in občinske 
meje; in dr. Stanislav Sun
čič, ki je četrt stoletja uspeš-
no vodil zasebno zdravstveno 
ambulanto na Vidmu, z letoš-
njim letom pa se je upokojil, še 
naprej pa ostaja, kot je v obra-
zložitvi navedla povezovalka 
programa Petra Rep Bunetič, 
»med hvaležnimi pacienti pri-
ljubljen in spoštovan«.  Sprem-
ljajoči kulturni program na le-
tošnji krajevni slovesnosti, ki 
ji je sledilo druženje krajank 
in krajanov, sta izvedla sopra-
nistka Anja Žabkar in teno-
rist Aljaž Farasin ob klavirski 
spremljavi Lucijana Cetina. 

 Bojana Mavsar

Letošnji�nagrajenci�KS�mesta�Krško�(foto:�Boris�Moškon)�

POSAVJE, BELA KRAJINA – Na pomoč prizadetim v občini Čr
nomelj zaradi velike škode, ki jo je 8. junija povzročilo moč
no neurje s točo, so odšli tudi gasilci vseh treh posavskih ga
silskih zvez.

Okoli 60 gasilcev iz Gasilske zveze Brežice, Krško in Sevnica je 
odhitelo na pomoč svojim kolegom v Črnomelj že takoj nasled-
nji dan, 9. junija, z enajstimi gasilskimi vozili. »Neurje z izredno 
debelo točo je v okolici Črnomlja pustilo pravo razdejanje. Posa-
vski gasilci smo bili razporejeni po vaseh: Dolnja Paka, Zajčji Vrh, 
Tušev Dol in Jelševnik. Dela je bilo veliko, saj skorajda ni bilo no-
bene cele strehe. Ves dan smo delali na prekrivanju streh s kri-
tino in folijo. Zvečer smo se vračali domov utrujeni, vendar za-
dovoljni ob hvaležnosti prizadetih domačinov,« je sporočil član 
PGD Spodnja Pohanca Štefan Kramžer. Tri dni kasneje, 12. juni-
ja, se je na pomoč odpeljalo 45 gasilcev z desetimi vozili iz vseh 
treh posavskih gasilskih zvez. V vasi Tanča Gora blizu Dragatuša 
pri Črnomlju so pomagali pri  menjavanju strešne kritine z novo, 
najpogosteje pa so nameščali folijo, ki je le začasna rešitev. »Ne-
urje je prizadelo tako stanovanjske kot gospodarske objekte in 
pomoč ljudem v stiski je bila nujno potrebna. Domačini so nas 
sprejeli z veliko hvaležnosti,« je povedal poveljnik Gasilske zve-
ze Sevnica in regijski poveljnik za Posavje ter član poveljstva Ga-
silske zveze Slovenije Gašper Janežič. �S.�R.,�foto:�D.�Pajk

Pomagali po neurju s točo

Posavske�gasilske�zveze�so�nesebično�odhitele�na�pomoč�na�
prizadeto�območje�v�Beli�krajini.

POSAVJE – Neurje s točo, ki je 12. junija besnelo v delu Dolenjske 
in Posavja, zlasti v južnem delu občine Krško, kjer samo koope-
ranti Kmetijske zadruge Krka letno pridelajo okrog 2.500 t zelen-
jave, namenjene izključno slovenskemu potrošniku, je povzroči-
la dobršen izpad pri proizvodnji zelenjave na tem območju, so 
sporočili iz KZ Krka. »Obstaja realna bojazen, da bo samooskrba 

z zelenjavo enaka ali nižja, kot je bila v letu 2017, ko je dolenjske 
pridelovalce zelenjave prizadela huda suša,« opozarjajo v zadru-
gi. Najbolj so bile prizadete jedilne bučke, hokaido bučke, solata 
kristalka, melone, mini lubenice, stročji fižol, paprika Babura …, 
saj so te zelenjadnice po večini sajene na prostem in tako nepo-
sredno izpostavljene vremenskim vplivom. Neurje je poškodo-
valo tudi rastlinjake in tudi v teh primerih povzročilo dodatno 
materialno škodo. Pridelovalci zelenjave ocenjujejo neposredno 
škodo na okoli 500 tisoč evrov, višina posredne škode pa bo še 
višja, tudi zaradi zmanjšanja tržnega deleža domače zelenjave in 
s tem še nižje samooskrbe. Vnovično sajenje poškodovanih polj-
ščin pomeni podvojitev stroškov pridelave, poleg tega pa bo priš-
lo do zamika zelenjadarske proizvodnje za minimalno 60 dni. Kot 
pravijo v KZ Krka, si bodo skupaj s ključnimi poslovnimi partner-
ji in ostalimi deležniki prizadevali za ohranitev samooskrbe z ze-
lenjavo na nivoju prejšnjih let. Opozarjajo pred nepredvid ljivim 
dogajanjem na trgu slovenske zelenjave, saj odkupne cene iz leta 
v leto padajo, slovenski trg pa je v veliki meri preplavljen z uvo-
ženo zelenjavo vprašljivega porekla in z vprašljivim nadzorom 
nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Glede na tržno dinami-
ko pridelovalci razmišljajo v smer povečevanja pokritih obdelo-
valnih površin.  P. P. 

Toča klestila po zelenjavi

Poškodovane�bučke�in�melone�(foto:�KZ�Krka)

KRŠKO – V nedeljo, 24. juni
ja, ob 19.00 Avto-moto dru
štvo Krško organizira tra
dicionalno speedway dirko 
za Zlati znak Občine Krško 
in Pokal Franca Babiča. Or
ganizator ji želi povrniti iz
gubljeni sijaj izpred deset in 
več let.

Na novinarski konferenci so 
predsednik AMD Krško Gre
gor Žigante, Boštjan Levi
čar, ki je že nekaj let napove-
dovalec na dirkah v Krškem, 
ter trije krški vozniki Matic 
Ivačič, Denis Štojs in Jernej 
Hriberšek spregovorili o dir-

ki, ki bo doživela že svojo 35. 
izvedbo. Dogajanje se bo pri-
čelo že tri ure pred štartom 
dirke, ko bodo odprli navijaš-
ko cono, nato bo sledil trening 
pred dirko, po njej pa se bodo 
lahko gledalci zabavali pod 
šotorom, kjer bosta dogajanje 
popestrila tržnica in koncert. 
Da bi privabili čim več gledal-
cev, so letos po Žigantejevih 
besedah poskrbeli za moč-
nejšo štartno listo voznikov 
na dirki. Na njej bosta glavni 
domači orožji Ivačič in Štojs, 
najmlajši Hriberšek pa bo na 
svojo priložnost čakal kot re-
zerva. Dvakratni mladinski 

državni prvak Ivačič je letos 
prvič podpisal tudi polpro-
fesionalno pogodbo s polj-
skim klubom, pričakuje pa, 
da bo steza dopuščala prehi-
tevanja in ne bo odločal samo 
štart. Štojs, ki je trenutno naj-
izkušenejši tako v krškem 
društvu kot med slovenski-
mi speedwayisti, je potarnal, 
da forma ni najboljša, saj mu 
primanjkuje treningov, a se bo 
potrudil dirko odpeljati čim 
bolje. Po novinarski konferen-
ci je na krškem ovalu sledil še 
reprezentančni trening. Več 
na www.PosavskiObzornik.si. 
 R.�R.

Dirki bi radi povrnili nekdanji sijaj
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Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

Predsednik sveta KS Dobova 
Mihael Boranič je v Kultur-
nem domu Dobova s pomočjo 
predsednice komisije za pode-
litev priznanj Branke Stergar 
podelil štiri priznanja KS Do-
bova, in sicer so letošnji nagra-
jenci Jožica Humek, Anton 
Polovič, Franc Rataj in Miha
el Žibert. Humekova, doma iz 
Loč, je priznanje prejela za us-
pešno vodenje Aktiva kmeč-
kih žena Dobova in promocijo 
lokalne kulinarike. Polovič, ki 
biva na Velikem Obrežu, je bil 
nagrajen za dolgoletno vestno 
delo v vrstah PGD in VS Ve-
liki Obrež ter za ohranjanje 
etnografskih običajev, saj je ak-
tiven član pustne skupine Obr-
ški prutarji, pri kateri ima zas-
luge za obuditev maske v letu 
2011. Rataj kot duhovnik tre-
nutno deluje v župnijah Arti-
če in Sromlje, biva pa v Dobo-
vi. Priznanje za predano delo 
in pomoč pri obnovi župnij-
ske cerkve Imena Marijine-
ga v Dobovi je prejel kot skro-
mno zahvalo za svoje delo, saj 
avgusta odhaja iz Dobove. Ži-
bert, ki prihaja iz Sel pri Dobo-
vi, je priznanje prejel za dolgo-
letno vestno delo v vrstah PGD 
Sela pri Dobovi, saj je zelo za-
služen, da društvo pred leti 
ni razpadlo. Stergarjeva je 
kot predsednica Turističnega 
društva Dobova in komisije, ki 
je v okviru projekta Moja de-
žela, lepa in gostoljubna oce-
njevala najlepše urejene vasi v 
KS Dobova, priznanji TD pode-
lila Selam pri Dobovi med ve-
čjimi in Rigoncam med manj-
šimi vasmi (Rigonce so postale 
absolutni zmagovalec, tako da 
so se uvrstile na občinski nivo 
ocenjevanja). V imenu vasi sta 
priznanji prevzela predsednik 
VS Rigonce Zvone Pavlin in 
predstavnik vasi Sela Roman 
Zakšek. 

Dela v Ločah v zaključni fazi
DOBOVA – Dobova 7. junija praznuje krajevni praznik v spomin na srečno vrnitev izgnancev v kraj in oko
liške vasi. Ta dan je tradicionalno potekala svečana seja sveta KS Dobova, še prej pa so pri dobovskem nad
vozu namenu predali posodobljen park.

Boranič je povzel delovanje KS 
od lanskega krajevnega prazni-
ka. Med drugim je omenil ure-
janje odvodnjavanja v Selah, 
urejanje pokopališča in obno-
vo mrliške vežice, od izgradnje 
katere je minilo 30 let, grad-
njo pločnika skozi Mali Obrež, 
gradnjo kanalizacije, sanacijo 
vodovodnega omrežja in jav-
ne razsvetljave v Ločah (dela 
so v zaključni fazi, čaka še as-
faltiranje), pridobitev uporab-
nega dovoljenja za legalizaci-
jo parkirišča pri pokopališču v 
Dobovi, ureditev prometne si-
gnalizacije za potrebe mejnega 
prehoda na Rigoncah, dokonč-
no ureditev središča Dobove s 
postavitvijo skulpture kosca in 
info točk. V naslednjem obdob-
ju bo po njegovih besedah tre-
ba nadaljevati s postopki okoli 
gradnje pločnika na Rigoncah, 
pričeti gradnjo že dolgo načr-
tovanega pločnika in kolesar-
ske steze na Mostecu, gradnjo 
fekalne kanalizacije in istoča-
sno optične kanalizacije v Gab-
rju, vztrajati pri iskanju rešitve 
za gradnjo fekalne kanalizacije 
na Rigoncah in v Selah, pričeti 
reševati meteorno kanalizacijo 
v Dobovi in na Kaptolu (stano-
valci na Cvetni ulici imajo teža-

ve z meteorno vodo) itd. Bora-
nič se je zahvalil številnim, s 
katerimi je vsa ta leta sodelo-
val, saj bo funkcijo predsedni-
ka sveta KS opravljal samo še 
do novembrskih lokalnih vo-
litev.

Navzoče so nagovorili tudi žu-
pan Ivan Molan, predsednik 
mestnega odbora hrvaškega 
naselja Ključ Brdovečki Božo 
Novak in ravnateljica OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova Iva
na Baškovič. Molan je pouda-
ril, da bo investicija v Ločah, ki 
se je zaradi lažjega zagotavlja-
nja sredstev razvlekla na dve 
leti, na koncu stala 750 tisoč 
evrov, investicija v Gabrju pa je 
tik pred začetkom. Kolesarska 
steza od Trnja do Dobove bo 
po županovih besedah v pri-
hodnosti verjetno narejena, saj 
je uvrščena med regijske pro-
jekte. Omenil je še, da je obči-
na v tem letu uspela zagotoviti 
sredstva za pripravo razpisov 
za projektiranje dobovskega 
vrtca. V uvodu svečane seje so 
učenci dobovske šole pripravi-
li kulturni program.
 Rok�Retelj

Krajevni�nagrajenci�v�Dobovi:�Mihael�Žibert,�Franc�Rataj,�Jo-
žica�Humek�in�Anton�Polovič

Pred svečano sejo je v Dobovi potekal slovesen dogodek, saj so 
namenu predali posodobljen park pri nadvozu. Po besedah pred-
sednika vaške skupnosti Dobova Gregorja Černoge je Park po-
sodobljen z dvema novima klopema, varnostno ograjo, košem za 

smeti in igrali za najmlajše. Izvajalec del je bilo podjetje HPG Bre-
žice. Vrednost investicije je znašala okoli 6000 evrov. Denar za 
projekt so namenili iz sredstev VS Dobova, ki vrsto let niso bila 
porabljena. Černoga je izrazil željo, da bi posodobljeni park slu-
žil vsem generacijam v KS Dobova, prav tako pa obiskovalcem oz. 
turistom, ki obiščejo ta kraj. Člani VS Dobova načrtujejo, da bi v 
prihodnje park še razširili z dodatnimi igrali tako za najmlajše 
kot tudi za starejše generacije (fitnes v naravi).

Park za vse generacije

Člani�VS�Dobova�in�mladi�Dobovčani�v�parku�(foto:�F.�Šavrič)

VELIKA DOLINA – 2. junija sta Krajevna organizacija Društva 
izgnancev in Krajevna skupnost Velika Dolina ob sodelova
nju društev organizirali že tradicionalni 11. pohod po oku
pacijski meji NDH. 

Tudi letos se ga je udeležilo lepo število pohodnikov iz krajevnih 
skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem ter vsi učen-
ci in učitelji OŠ Velika Dolina. Pohoda so se udeležili tudi člani 
društva izgnancev iz Zagreba.
Pohod se je pričel s priložnostnim programom pri spomeniku 
izgnancem v središču Velike Doline. Pohodniki so krenili iz Nove 
vasi čez Rajec do Brezja, kjer so domačini pripravili okrepčilo. Po 
postanku je sledila pot prek Ponikve do Pisank, kjer je na ostankih 
nemške mejne opazovalnice spominska plošča na te dogodke. Na 
zaključku pohoda je pohodnike v imenu organizatorjev nagovoril 
Marijan Žibert. Sledil je bogat kulturni program, ki so ga obliko-
vali učenci OŠ Velika Dolina in člani KUD Slavček.
Na zaključku so pohodnike povabili na malico in druženje v pros-
vetni dom. Že enajsto leto bo prva sobota v mesecu juniju ostala 
zapisana v zgodovini kraja kot spomin na vse izgnane in dan, ki 
so ga različne generacije preživele skupaj na poti ob meji.  M.�Ž.

Enajsti pohod po okupacijski meji

V�programu�so�sodelovali�učenci�in�učenke�OŠ�Velika�Dolina.

KS Bučka Občina Škocjan

- DELAVNICA KERAMIKE ZA OTROKE OB 9.00
- sejem 
- rokodelska tržnica 
- šarkeljada 
- ocenjevanje in razstava šarkljev
- likovna razstava 
- SREČELOV 
- ČARODEJ ANDREJ 
- prikaz sejmarjenja OB 12.30
- zabava z ansamblom Franca Ocvirka.

Bucka, pušl’c 

Dolenjske

25. junij, od 9. ure dalje
 kulturnem domu na Bučki

SEMANJI DAN 
NA BUCKI

vabljeni!

KS Bučka Občina Škocjan

dogajanje:

BREŽICE – 7. junija je v Domu upokojencev Brežice pote
kalo odprtje demenci prijazne točke v okviru projekta »Za 
demenci prijazno skupnost«, ki ga izvaja združenje Spo
minčica – Alzheimer Slovenija. Gre za prvo tovrstno točko v 
Posavju in že 32. v Sloveniji.

Demenci prijazno točko (DPT) so z nalepljeno oznako za točko 
slavnostno odprli generalni sekretar Spominčice David Krivec, 
direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca An
dreja Flajs, župan Ivan Molan in vodja enote Dom upokojencev 
Brežice mag. Valentina Vuk. Krivec je pojasnil, kaj pravzaprav je 
demenci prijazna točka: »DPT so v prvi vrsti usposobljeni ljudje, 
zaposleni v posamezni organizaciji, ki se znajo na primeren, pri-
jazen, spoštljiv način pogovarjati z osebami z demenco in nuditi 
svoje storitve, se pravi, da znajo te ljudi tudi prepoznati. Na DPT 
lahko pridejo vsi prebivalci iz lokalne skupnosti in poiščejo in-
formacije o tem, kaj je demenca, kako jo lahko prepoznamo, ka-
teri so njeni prvi znaki itd., pridobijo razne zloženke o demenci 
...« Ciljne skupine uporabnikov DPT so osebe z demenco, svojci 
oseb z demenco in posamezniki, ki želijo informacije o demenci. 
Mreža DPT vključuje organizacije, kot so urad Varuha človekovih 
pravic, zdravstvo, policija, gasilci, lekarne, centri za socialno delo, 
domovi starejših občanov, medgeneracijski centri, pošte, banke, 
trgovine, cerkve oz. župnišča, knjižnice in muzeji ipd.
Flajsova je dejala, da se zaposleni v domovih vsakodnevno sre-
čujejo z različnimi oblikami demence, pri čemer ugotavljajo, da 
njihovo znanje nikoli ni zadostno. »Prepričana sem, da je vzpo-
stavitev točke v dobro celotne skupnosti za boljše, kvalitetnejše 
življenje doma ali v domu upokojencev,« je še dodala. Župan je 
izpostavil, da ima brežiška občina visok indeks staranja prebi-
valstva, kar povzroča pojav različnih bolezni pri starejših, zato 
je vesel, da bo demenci prijazna točka odslej tudi v občini Bre-
žice in se bodo lahko težave, povezane s to boleznijo, pravi čas 
odkrile. Pripravili so tudi kulturni program, v katerem so sode-
lovali domski pevski zbor Žarek, učenki Glasbene šole Brežice 
Lucija Pšeničnik in Timeja Račič Ogorevc s citrarskimi točka-
mi, recitatorka in stanovalka doma Jelka Hvale, za povezovanje 
programa pa sta poskrbeli Maja Čič in stanovalka doma Bože
na Ostrovršnik. Odprtju točke je sledilo še usposabljanje zapo-
slenih iz nekaterih organizacij, ki bodo vključene v mrežo DPT.
 R.�Retelj

Da bo demenca hitro prepoznana

Vukova,�Molan,�Krivec�in�Flajsova�takoj�po�uradnem�odpr-
tju�DPT
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V prvem delu tekmovanja so se 
tri pionirske desetine pomeri-
le v vaji z vedrovko in dve mla-
dinski ekipi v mokri hidrantni 
vaji, v drugem delu, ki je bil 
zaradi večjega števila sodelu-
jočih desetin obsežnejši, pa je 
potekal boj za čim višje uvrsti-
tve v vaji z motorno brizgal-
no za člane in članice ter v hi-
drantni vaji in vaji raznoterosti 
za veterane. Da je gasilski tek-
movalni dan potekal brez za-
pletov, so skrbeli predsednik 
tekmovalnega odbora Rado 
Mrežar, vodja tekmovanja 
Karl Klembas, vodja B komi-
sije Leon Žlajpah in tehnični 
vodja Matjaž Šuligoj, nad oce-
njevanjem pravilnosti izvedbe 
pa je bdelo 14 sodnikov iz ra-
deške in sosednje hrastniške 
gasilske zveze.

22. radeško gasilsko tekmovanje 
RADEČE – Drugo junijsko soboto je na radeškem stadionu potekalo mladinsko, člansko in veteransko gasil
sko tekmovanje, ki se ga je udeležilo skupno 21 gasilskih ekip.

Prvouvrščenim v posamezni 
kategoriji so na zaključnem 
delu, ob razglasitvi rezultatov, 
podelili pokale, vse nastopajo-
če desetine pa so prejele pri-

znanja za udeležbo. Tudi letoš-
nje leto je, že po tradiciji, največ 
pokalov osvojilo Prostovoljno 
gasilsko društvo Jagnjenica, ki 
je slavilo v šestih izmed skupno 

sedmih kategorij: člani A, člani-
ce A, člani B, članice B, mladin-
ci in veterani, v pionirski kon-
kurenci pa so zmagali otroci iz 
PGD Svibno. Posebnosti med 
nastopi desetin na tekmova-
nju ni bilo, si pa je med izvedbo 
vaje ena izmed gasilk izpahni-
la ramo (na osnovi poškodbe iz 
preteklosti), a kljub bolečinam 
stisnila zobe in opravila svoje 
naloge v funkciji cevarke 1 ter 
se s sotovarišicami ob razglasi-
tvi razveselila največjega poka-
la za 1. mesto. 181 gasilcev, vse 
od najmlajših pionirjev pa do 
najstarejših veteranov, je gasil-
ski dan preživelo v duhu zdra-
ve tekmovalnosti in prijetnega 
druženja, izza ograje pa so jih 
spodbujali starši, prijatelji in 
društveni kolegi. 
� Doroteja�Jazbec

Predstavniki�zmagovalnih�ekip�PGD�Jagnjenica:�Mirko�Dor-
nik�(člani�B),�Franci�Gros�(veterani),�Jerneja�Novak�(člani-
ce�A),�Tadej�Šuligoj�(člani�A)�in�Martina�Špringer�(članice�B)

SEVNICA – V grajskem parku sevniškega gradu se je 7. junija 
osmo leto zapored odvijal festival modre frankinje, ki je povezal 
pridelovalce modrih frankinj in drugih vin iz Slovenije ter sosed-
nje Hrvaške. Osrednja nit festivala je bila predstavitev 20 pride-
lovalcev modre frankinje vinorodnih območij te žlahtne sorte, 
ki so jo z različnimi jedmi osmislili posavski in dolenjski kuli-
narični mojstri. Na večerni razglasitvi je po oceni sedemčlanske 
mednarodne strokovne komisije pod vodstvom Jožeta Simon
čiča iz Kartuzije Pleterje v kategoriji redne trgatve vino modre 
frankinje letnik 2017 najboljše vino pridelal Martin Pečarič iz 
Čuril pri Metliki, v kategoriji starejših letnikov in barrique Kme-
tija Karlovček iz Šentjerneja, v kategoriji posebnih vin pa Klet 
Krško (na fotografiji).  S.�R.,�foto:�J.�Teraž

Osmi festival modre frankinje

Vas Kal pri Krmelju, kjer so iz-
vedli vajo, velja za eno od naj-
bolj oddaljenih lokacij od sede-
ža Nujne medicinske pomoči 
ZD Sevnica, saj je od sevniš-
kega zdravstvenega doma od-
daljena 23 km po lokalni cesti 
preko Tržišča, Krmelja, Šen-
tjanža. Demonstracijska vaja 
se je začela s klicem na števil-
ko 112, ki je bil izveden ob 16. 
uri. Zaradi zapleta pri preve-
zovanju na št. 112 je reševalno 
vozilo odšlo na pot ob 16.05 
in prispelo na kraj nesreče ob 

16.27. Sledili so člani PGD Sev-
nica in policija, ki so prispeli ob 
16.31, drugi gasilski avtomobil 
pa ob 16.41. Aktivirano je bilo 
še dodatno reševalno vozilo, 
ki je prispelo na kraj nesreče 
ob 16.55. Pri vaji je sodelovalo 
pet intervencijskih vozil in 34 
udeležencev. Vaja je pokazala 
odlično usklajenost delovanja 
ter materialno opremljenost 
in strokovno usposobljenost 
vseh vključenih intervencijskih 
služb, izjemna je bila tudi veli-
ka zavzetost vseh udeležencev 
v vaji. Prihod reševalcev na kraj 
dogodka je bil daljši, kot naj bil 
standard za dostop do vseh dr-
žavljanov na kateri koli lokaci-
ji v Sloveniji (bil je daljši od 12 

Ko pride do prometne nesreče
KAL PRI KRMELJU – 1. junija je Zdravstveni dom Sevnica v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom 
Sevnica in Policijsko postajo Sevnica izvedel demonstracijsko vajo »Večja prometna nesreča – Kal 2018«. 
Vaja je pokazala, da je čas prihoda reševalcev do oddaljenejših krajev v sevniški občini daljši od želenega.

minut). Po oskrbi ranjenih v 
prometni nesreči je ekipo NMP 
s ponesrečenci čakala še dolga 
pot – 45 km oz. minimalno 50 
minut do najbližje bolnišnice, 
SB Novo mesto. Do povratka 
ekipe na izhodiščno mesto je 
trajalo približno tri ure. 

»Ocenjujemo, da so interven-
cijske službe dobro usposoblje-
ne in usklajene v svojem delo-
vanju, kar v primeru takšne in 
podobnih nesreč kljub dolge-
mu dostopnemu času zagota-

vlja prebivalcem naše občine 
še vedno visoko stopnjo var-
nosti,« je povedala direktorica 
ZD Sevnica Vladimira Tomšič 
in dodala, da je nujna ločitev 
družinske medicine od izvaja-
nja nujne medicinske pomoči, 
na kar opozarjajo tudi različna 
zdravniška združenja. V Sev-
nici si za ta namen že od leta 
2007 prizadevajo pridobiti do-
datna sredstva za satelitski ur-
gentni center oz. organizacij-
sko obliko DS2. »Geografska 
lokacija nujne medicinske po-
moči našega zdravstvenega 
doma je več kot 20 kilometrov 
oddaljena od urgentnih cen-
trov Celje, Brežice, Novo mes-
to in Trbovlje. To pomeni, da 

nam ne omogoča hitrih dosto-
pnih časov, kar smo dokazali na 
izvedeni vaji. Iz nje je bilo raz-
vidno, da je odsotnost ekipe 
NMP za prevoz ponesrečencev 
do najbližjega urgentnega cen-
tra najmanj dve uri. Razlog je v 
razgibani geografski konfigu-
raciji in oddaljenosti, pa tudi v 
slabih cestnih povezavah. Sev-
nica je tudi brez neposrednega 
dostopa do avtoceste,« je po-
jasnjevala Tomšičeva. Vesela 
je, da je s 1. januarjem 2018 po 
večletnem posredovanju in pi-
sanju na Ministrstvo za zdravje 
Zdravstveni dom Sevnica pri-
dobil obliko enote nujne medi-
cinske pomoči z dežurno služ-
bo DS3a in s tem sredstva za 
redno zaposlitev 1,5 zdravni-
ka specialista na enoti NMP, a 

je težava zaradi deficitarnosti 
tega poklica. »Žalostno je, da je 
kadrovanje na tako pomemb-
nem področju na eni strani 
podvrženo pritiskom zdravni-
ških združenj in na drugi stra-
ni zaradi deficitarnost pokli-
ca prepuščeno 'iznajdljivosti' 
zdravstvenega menedžmenta 
lokalni skupnosti. Za NMP ZD 
Sevnica ocenjujem, da je pot-
rebna enota oblike DS2. Me-
nim, da bi bilo treba segment 
urgentne medicine upravljati s 
strani države – kot agencije za 
izvajanje NMP, kajti le tako bi 
bila ta dejavnost enakovredno 
dostopna za vse državljanke in 
državljane ne glede na kraj bi-
vanja in mesto nesreče,« je za-
ključila. � Smilja�Radi,�
� foto:�L.�Motore

Vajo�so�izvedli�v�enem�najbolj�oddaljenih�krajev�od�Sevnice�–�
Kalu�pri�Krmelju.

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi  (Uradni list RS, 
št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),  
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdaja naslednje

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2017
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. s pitno vodo oskrbuje cca. 
3.461 prebivalcev občine Radeče. Skupna količina distribuirane vode 
v letu 2017 je bila 257.486 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo 
ima Komunala Radeče vzpostavljen  notranji nadzor  na osnovi sis-
tema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omo-
goča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, 
ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izva-
janje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora v os-
krbi s pitno vodo. Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je 
v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hra-
no. Poleg omenjenega notranjega nadzora se skladnost pitne vode 
spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod.

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na 
sistemih redne in občasne dezinfekcije pitne vode s kloriranjem.  Re-
dno kloriranje izvajamo na vodovodnih sistemih Radeče, Brunk, Nji-
vice in Svibno, ostale vodovodne sisteme kloriramo občasno. 

V letu 2017 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notranje-
ga nadzora odvzetih 72 vzorcev za preiskave na mikrobiološke para-
metre in 13 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravil-
nika o pitni vodi je izpolnjevalo 61 (84 %) vzorcev za mikrobiološke 
preiskave in vsi vzorci za fizikalno-kemijske preiskave. V okviru dr-
žavnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih 
sistemih odvzetih 22 vzorcev. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je iz-
polnjevalo 19  (86 %) vzorcev.

V primerih, ko pitna voda ni bila skladna z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi, so bili ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi 
ukrepi za njihovo odpravo. 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, prido-
bljenih tako v okviru notranjega nadzora kot državnega monitorin-
ga, so javni in na vpogled pri upravljavcu.
 
Razširjeno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani upravljavca, 
na naslovu: www.komunala-radece.si.

Na regijska srečanja gledaliških skupin so se uvrstile kar tri ra-
deške gledališke skupine: Sokoli s predstavo Sneguljčica, Zverrini-
ce s predstavo Bežimo, svet se podira in Junaki s predstavo Neizsle-
dljivi, ki so se na predlog državne selektorice otroških gledaliških 
skupin 7. junija udeležili zaključnega srečanja otroških gledaliških 

skupin v Novem mestu. Izmed okoli 200 sodelujočih skupin se je le 
dvanajstim najboljšim otroškim skupinam iz celotne Slovenije uspe-
lo uvrstiti na zaključno srečanje, katerega sta obiskala tudi radeški 
župan Tomaž Režun in svetovalka za družbene dejavnosti Melita Si-
mončič. V Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu so ra-
deški Junaki prejeli Zlato plaketo. Župan je igralcem, režiserju An-
žetu Rusu in predsednici društva Saši Plevel čestital že ob prejemu 
Zlate plakete v Novem Mestu, kasneje, v ponedeljek 11. junija, pa 
je ekipo povabil še na priložnostni sprejem na občino. Mladinska 
skupina Gledališkega društva Radeče Junaki z režiserjem predstave 
in predsednico se je z veseljem odzvala povabilu in v sproščenem 
vzdušju se je odvilo srečanje nadobudnih gledališčnikov pri župa-
nu. Obljubljajo, da predstavi Neizsledljivi sledijo še nove in se skriv-
nostno spogledujejo …

Sprejem radeških Junakov
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Prvo desetletje je gostilna obratovala na Stritarjevem posestvu, 
le hišo proč od današnje lokacije, na kateri deluje že 60 let. Go-
stinska dejavnost pri Kerinovih prehaja iz roda v rod in tako je 
sedaj v rokah gospodarja Uroša, ki je že tretja generacija Keri-
novih. Z gostinsko dejavnostjo sta pričela njegova dedek in ba-
bica, ki sta v gostilni točila le cviček iz Gadove peči in od tu tudi 
ime gostilne, ki se je ohranilo vse do danes. Seveda so poleg cvič-
ka na začetku postregli tudi narezek, sicer pa je bila babica Vida 
znana po pečenih 'piškah'. Nekoliko kasneje so začeli pripravlja-
ti tudi postrvi po svojem receptu in po katerih so znani še danes, 
saj se največ obiskovalcev redno vrača ravno na njihove postrvi.

Po besedah Uroša sta v začetku 90. let, po upokojitvi dedka in ba-
bice, delo prevzela ata Jožef in mama Magda in takrat so začeli 
pripravljati še danes aktualne zrezke z gobicami. V zadnjem de-
setletju je nosilec dejavnosti sin Uroš, ki v strežbi dela največ sam 

in z veseljem pove, da gre dejavnost iz roda v rod, s čimer ohra-
njajo status družinske, domače gostilne, saj je v delo vpeta cela 
družina. Po potrebi, predvsem ob praznikih in vikendih, vskoči-
ta tudi sinova Urban in Klemen, kateremu manjka le še diplo-
ma z gostinsko-turističnega področja in ga namerava konec po-
letja tudi zaposliti, saj je dela že sedaj veliko. V gostilno je tako 
vpeta že četrta generacija Kerinovih. Glavni v kuhinji sta Uroše-
va žena Erika in mama Magda, imajo pa še dve zunanji sodelav-
ki; samostojno kuharico Slavico in pomožno kuharico Matejo. 
Ženski del družine poleg slastnih, domačih dobrot poskrbi tudi 
za red in čistočo v hiši, kar gostje tudi opazijo. 

STATUS DOMAČE GOSTILNE

Gadova peč je gotovo edina gostilna daleč naokoli, ki nima jedil-
nega lista, samo stenski cenik s ponudbo jedi in pijač, ki so lokal-
nega izvora in domače pridelave. Njihovi gostje se radi vračajo 
in praviloma že vedo, kaj bodo pri njih jedli. Poleg vsakodnevnih 
jedi na žlico je pri njih vedno na voljo domača svinjska pečenka, 
goveja juha s hišnimi rezanci ali ribano kašo, govedina v solati in 
domače priloge, od 'tenstanega' krompirja, do zelenjavnih pri-
log in domačih štrukljev in seveda hišnega 'štrudla'. Ob koncu 
tedna se pri njih pečejo tudi telečje pečenke, nadevana telečja 
prsa in račke ter cvrejo piščanci. Še vedno pa so najbolj aktualne 
sveže postrvi, ocvrte po Kerinovo. Mama Magda pa skrbi tudi za 
vrt, da lahko gostje čim večkrat uživajo v hišnih vrtninah. V zim-
skem času, od konca oktobra pa vse do marca, so pri Kerinovih 
zelo aktualne kmečke plošče s hišnimi kolinami. Pridelujejo tudi 
svoj cviček, s katerim z veseljem postrežejo.

Njihovi gostje so zelo raznoliki, od rednih domačih gostov, zna-
nih gospodarstvenikov, kulturnikov in umetnikov do tujcev, vsem 
pa je skupno to, da imajo radi zdravo, na domač način pripravlje-
no hrano, v čudovitem ambientu vasice pod Gorjanci, ujete med 

Krko in gorjanske griče. V zadnjem času veliko tujih in domačih 
gostov k njim pripelje tudi Google, saj zadovoljni gostje delijo in 
priporočajo njihovo gostinsko ponudbo na spletu. Po Uroševih 
besedah so s krajem močno povezani, predvsem na kulturnem 
in športnem področju, in veliko dogovorov, pomembnih za kraj, 
se je rodili med pogovori v njihovi gostilni.

V MARSIČEM POSEBNI

Sicer pa so posebna gostilna v marsičem; poleg tega, da nima-
jo klasičnega menija, se zavedajo, da telo in um potrebuje poči-
tek in so med redkimi gostilnami, ki imajo tritedenski kolektiv-
ni dopust, vedno konec julija in v začetku avgusta. V jesenskem 
času svoje stalne goste, kot pravi Uroš, 'hišne delničarje', pova-
bijo na prireditev Pozdrav jeseni, kjer goste brezplačno razvaja-
jo v vseh pogledih, tako kulinarično kot kulturno in glasbeno, saj 
imajo tudi hišni ansambel, Ansambel Romana Hervola, ki jim je 
zvest že 20 let. Ker pa so zelo omejeni s prostorskimi kapaciteta-
mi, lahko gostijo le 70 gostov in tako pridejo na vrsto vsako leto 
drugi. Kot pravijo pri Kerinovih, najraje gostijo manjše skupine, do 
50 oseb, saj so prostorsko omejeni – imajo tri sobe za skupno 80 
oseb, pokrito teraso za 20 oseb in 35 stolov pod kozolcem na vrtu.

Ko razmišljajo o zgodovini gostilne, so zadovoljni, da delujejo 
neprekinjeno že sedem desetletij in da jim uspeva obdržati slo-
ves domače, tradicionalne gostilne, kar jim ostaja tudi vodilo za 
naprej – še naprej vzdrževati in negovati status družinske gostil-
ne s svežo in kvalitetno lokalno ponudbo ter biti v svojem razre-
du med najboljšimi. 

Jubilej (70-letnico poleg gostilne obeležujeta tudi Jožef in Mag-
da) so minuli petek proslavili s hišno vrtno veselico, na katero so 
povabili najbolj zveste stalne goste, kot gostje pa so na njej uži-
vali tudi sami.
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Stara omara je trgovinica s kvalitetnimi rabljenimi oblačili in 
obutvijo, z nakitom in modnimi torbicami, ki jo je konec lanske-
ga leta v prostorih HTC v Sevnici odprla Eva Zidarič. 

V prijetno osvetljenem in opremljenem prostoru v rustikalnem sti-
lu najdemo oblačila, ki so kvalitetne izdelave. Mnoga nosijo imena 
nekoč uveljavljenih slovenskih blagovnih znamk, nekaj pa je tudi 
takšnih, ki so danes prisotne na trgu. Prevladujejo izbrani modeli 
za ženske, nekaj je moških. Med razstavljenimi oblačili najdemo 
elegantne in bolj športne kose različnih velikosti, ki jim je mogo-
če dodati še ustrezno obuvalo ali modni dodatek.

»Z odprtjem trgovine se je uresničila moja dolgoletna želja, za 
rabljena oblačila pa sem se odločila, ker menim, da marsikatero 
oblačilo po nepotrebnem obleži v domači omari. Zakaj ga ne bi 
po ugodni ceni ponudili nekomu, ki bi to oblačilo z veseljem no-
sil?« pojasni Eva in nadaljuje, da oblačila v trgovini niso zbrana 
naključno in jih tudi ni mogoče oddati za nadaljnjo uporabo brez 
predhodnega dogovora. 

Če želite biti prijaznejši do okolja in denarnice, obiščete trgovi-
nico Stara omara z delovnim časom med delovnikom od 9.00 do 
12.00 in od 13.00 do 17.00.

Trgovinica Stara omara, Trg svobode 9, 8290 Sevnica
Eva Zidarič, s. p., Okroglice 21, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

predstavljamo

Trgovinica Stara omara 

Gostilna »Gadova peč« v Podbočju praznuje 70 let
PODBOČJE – Gostilna »Gadova peč« Podbočje ali po domače »gostilna pri Kerinu« neprekinjeno deluje že od leta 1948, torej letos praznuje 70-letni-
co. Gostilna ima sloves tradicionalne družinske gostilne z domačo ponudbo hrane in pijače, v katero se gostje radi vračajo. 

Družinska fotografija ob 70. obletnici delovanja gostilne

Delovni čas: ob ponedeljkih zaprto, od torka do sobote od 10. do 21. ure.  Nedelje in prazniki,  od 8. do 18. ure.
Kerin Uroš s.p.,  Podbočje 11, Podbočje, Tel. :  07/49 77 373 GSM: 051 209 155, uros.ker@gmail.com, www.gadova-pec.si

Obenem je krajevni praznik 
tudi priložnost za strnjen pre-
gled opravljenega dela v ob-
dobju od minulega do le-
tošnjega praznika pa tudi 
zastavljenih projektov, je dejal 
predsednik sveta KS Bresta-
nica Vlado Bezjak, ki je med 
preteklimi pridobitvami na-
vedel izgradnjo infrastruktu-
re v Jetrnem selu, povezovalne 
ceste in mostu prek Dovške-
ga potoka, krožišča na Cesti 
prvih borcev, ureditev okoli-
ce in parkirnih prostorov pri 
tamkajšnjem bazenu, sanacijo 
plazu pri Šerbcu na Armeškem 
in pred dnevi uradno predano 
namenu novogradnjo vrtca 
Palček. Novo pridobitev pred-
stavlja tudi objekt za skladišče-
nje športne opreme in druže-
nja pri igrišču šole, kjer so na 
novo uredili še dodatno igri-
šče za odbojko na mivki. Bez-
jak je še izpostavil v lanskem 
letu zgrajeno kolesarsko pot, 
trenutno pa družba Infra na 
nekdanjem lesnem prostoru 
zaključuje z urejanjem parki-
rišč in dostopa do železniške 
postaje. Ob tem je izrazil zado-
voljstvo, da je Termoelektrar-
na Brestanica uspešno zaklju-
čila projekt izgradnje plinskega 
bloka 6, v prepričanju, da bodo 
v nadaljevanju v družbi uspeli 
zadostiti tudi vsem potrebnim 

Narod, ki poje svoje pesmi – stoji
BRESTANICA – 8. junija so na gradu Rajhenburg zbrane krajanke in krajani s prireditvijo Brestanica poje 
počastili krajevni praznik. Obeležujejo ga v spomin na vrnitev izgnancev po 2. sv. vojni na svoje domove ter 
v opomin sedanjim in bodočim rodovom, da sleherna vojna povzroči zlo in trpljenje ljudi.

pogojem za izgradnjo plinske-
ga bloka 7.

Slavnostno besedo so na leto-
šnjem prazniku prepustili ro-
jaku, publicistu in prevajalcu 
Vinku Avsenaku. Kot je dejal, 
je treba kulturno izročilo, ki so 
ga z ljubeznijo zasejale prejšnje 
generacije, negovati z ljubezni-
jo in predanostjo, je menil, pri 
čemer se je rekoč, »da narod, 
ki poje svoje pesmi – stoji,« na-
vezal na osrednji dogodek Bre-
stanica poje in poudaril ob-
žalovanje spričo siceršnjega 
navdušenja poslušalcev nad 
tujimi pesmimi, katerim je pri-
ča na različnih prireditvah ter – 
kar je še bolj obžalovanja vred-
no – na državnih proslavah in 
svečanostih: »Amerikanizacija 

naše domovine v vseh oblikah 
je na pohodu, vidno in nevi-
dno, zavedno in nezavedno se 
počasi vriva v vse pore našega 
zasebnega in družbenega živ-
ljenja. Sprejemamo tuje nava-
de, praznike, jedi, kulturo, svo-
jo pa zanemarjamo. Zastav več 
ne izobešamo, odnos da ma-
ternega jezika, do slovenšči-
ne je malomaren, zanikrn, ka-
tastrofalen ...« Kljub temu, je 
dejal v zaključku, se ne sme-
mo predati malodušju, marveč 
si mora vsak posameznik pri-
zadevati, »da družno postavi-
mo ta voz v prave kolesnice in 
ga povlečemo naprej. Zbudi se, 
Slovenija!«

Na svečanosti sta predsednik 
in podpredsednik sveta KS Vla-

do Bezjak in Anton Zakšek ob 
glasbenem programu, ki so ga 
skozi prireditev izvedli otro-
ški in mladinski zbor bresta-
niške šole, otroško-mladin-
ski cerkveni zbor, moški zbor 
Svobode, cerkveni zbor in pev-
ci vokalne skupine Svobode, 
podelila letošnja priznanja. V 
Evropskem letu kulturne de-
diščine so za ohranjanje nek-
danje podobe Rajhenburga in 
prispevek k urejenosti kraja 
prejeli pisna priznanja KS Bre-
stanica družini Vintar – Širič 
in Lackovič, Samuel Kukovi
čič, Janez Kavčič ter vaški od
bor RaztezLokve. bronasto 
plaketo KS so prejeli Ljudmi
la Kosar, Marko Kernig, Hiša 
trt in čokolade Kunej ter Vla
do Bezjak, srebrno plaketo pa 
družba Infra. Ob zaključku pri-
reditve, ki ji je sledilo druženje 
krajanov, in je zbrane v imenu 
Občine Krško nagovorila po-
džupanja Ana Somrak, so bila 
podeljena še najvišja krajev-
na priznanja. Zlato plaketo je 
prejela Krajevna organizaci
ja Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB ob 70-letnici 
delovanja, plaketi KS pa Ter
moelektrarna Brestanica in 
v odsotnosti likovni in kultur-
ni starosta Brestanice Stane 
Fabjančič.
  Bojana Mavsar 

Nagrajenci�z�Vinkom�Avsenakom�(zgoraj,�tretji�z�leve)
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LJUBLJANA, POSAVJE – Na seji vladnega odbora za gospodar
stvo je Vlada RS 12. junija sprejela rebalans Poslovnega na
črta javnega podjetja Infra d. o. o. za leto 2018, na podlagi ka
terega bo Infra zgradila tri črpališča za potrebe namakanja 
kmetijskih zemljišč, dve v občini Krško in eno v občini Breži
ce. Njihova vrednost je ocenjena na približno 2,8 mio evrov.

Kot so nam pojasnili na Infri, je Ministrstvo za okolje in prostor, 
ki je pristojno za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte dr-
žavnega pomena, v postopku odmere odškodnine zaradi spre-
membe namembnosti kmetijskega zemljišča z boniteto, večjo 
od 50, v zvezi z izdajo delnega gradbenega dovoljenja za grad-
njo akumulacijskega bazena HE Brežice, drenažnega kanala 5 in 
prepustov na drenažnih kanalih, odmerilo odškodnino v znesku 
5,6 milijona evrov. Polovica te odškodnine v višini 2,8 milijona 
evrov je bila plačana pred izdajo gradbenega dovoljenja, plači-
lo druge polovice pa je pogoj za pridobitev uporabnega dovolje-
nja. Skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih se lahko za vodni 
objekt, ki je namenjen tudi odvzemu vode za namakanje kmetij-
skih zemljišč, ta vrednost zniža za vrednost investicije v uredi-
tve v ta namen, vendar največ za polovico celotne odškodnine. 
»Tako bomo s potrjenimi finančnimi sredstvi namesto poplačila 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zem-
ljišča z boniteto, večjo kot 50, izvedli izgradnjo treh črpališč za 
odvzem vode za potrebe kmetijstva na akumulacijskem bazenu 
HE Brežice. Potrjena finančna sredstva so z investicije v akumu-
lacijski bazen HE Brežice preusmerjena v izgradnjo ureditev za 
potrebe kmetijstva na obravnavanem območju. S tem bo finanč-
na konstrukcija izvedbe akumulacijskega bazena HE Brežice os-
tala nespremenjena,« pravi vodja Infrinega tehničnega sektor-
ja Aljoša Preskar. Kot dodaja, tehnični parametri predvidenih 
črpališč še niso detajlno obdelani. Eno črpališče je obdelano do 
faze pridobitve gradbenega dovoljenja, drugi dve sta v fazi idej-
nih rešitev. »Tako ne moremo potrditi količin odvzema vode kot 
tudi ne mikrolokacij teh črpališč, ki bodo usklajena s potrebami 
koriščenja odvzemnih voda. Lahko pa zagotovimo, da se načr-
tuje izvedba črpališč s pričetkom že v letu 2018, večji del pa bo 
zgrajen v letu 2019,« zaključuje Preskar.  P. P.

Infra bo ob Savi zgradila tri 
črpališča za potrebe namakanja

»Kot proizvajalec kardanskih gredi sodeluje-
mo z večino slovenskih proizvajalcev, prav tako 
nam raste sodelovanje s tujimi proizvajalci iz 
Poljske in Kanade,« začne s predstavitvijo Cer-
jak. Danes imajo kupce iz celotne Evrope, pa 
tudi Rusije zato so pretežno izvozno podjetje, 

saj njihov izvoz predstavlja 65 % in je še v po-
rastu. V podjetju se zavedajo pomena stalnega 
napredka in razvoja. Trenutno imajo prijavljena 
dva patenta. Lansko leto so za svojo inovacijo 
Strižno sklopko dobili zlato priznanje GZS Ob-
močne zbornice Posavje in nato še srebrno pri-
znanje GZS na državnem nivoju. Več o progra-
mu kardanskih gredi izveste na www.cerjak.si. 

Poleg proizvodnje kardanskih gredi so spe-
cializirani tudi na področju industrijske proi-
zvodnje za mehansko obdelavo kovin: CNC 
rezkanje, vrtanje, valjanje navojev in HSC teh-
nologije, globoko vrtanje ter izvlačenje. V zad-

njih treh letih so 
začeli z obsežnim 
aktivnostmi proda-
je na tem področju. 
»Naši kupci so iz 
različnih panog ob-
novljivih virov, stro-
jegradnje, medicin-
ske opreme ipd., še 
posebej smo po-
nosni na izdelavo 
hladilne kompo-
nente za letala Bo-
eing,« poudarja di-
rektor in nadaljuje: 
»Sedaj se je ta del 
razširil še s kupci 
s področja hidrav-
like. V letošnjem 
letu smo podpisa-
li za nas dve zelo 
pomembni pogod-

bi o sodelovanju z znanima multinacionalka-
ma Bosch Rexroth in Hydac International ter 
za potrebe celovite ponudbe vpeljali tudi novo 
tehnologijo – termično čiščenje.« To je zanje 
prav posebna pridobitev, saj sta v Sloveniji 
zgolj še dve podjetji, ki ponujata to tehnologi-
jo. Več o programu mehanske obdelave lahko 
izveste na www.cerjak.eu.

BISTVO JE V KAKOVOSTI

Da lahko poslujejo v tehnično zelo zahtevnem 
okolju, je za njih kakovost bistvenega pomena. 

Za obvladovanje kakovosti so pridobili certifi-
kat kakovosti ISO 9001:2015. Na razpolago ima-
jo sodobno merilno tehniko: 3D merilno napra-
vo Dea Global, optično merilno napravo Tesa 
Visio in merilno napravo Mahr MarSurf za kon-
ture. Za vodenje tehnološkega dela podjetja 
je odgovoren Stane Konečnik, vodja razvoja 
in kakovosti.

»Tudi v prihodnje imamo v načrtu izboljšave 
in novosti na obeh področjih delovanja. Na 
področju kardanskih gredi so načrtovani novi 
varnostni elementi – sklopke, ki jih bomo tudi 
predstavljali na mednarodnih sejmih. S podro-
čjem mehanske obdelave pa je povezano nad-
grajevanje tehnologije, strojnega parka in širi-
tev delovanja,« razloži Konečnik. Zavedajo se 
pomena dolgoletnih partnerstev, ki jih želijo 
tudi v bodoče še nadgraditi, hkrati pa tudi iska-
ti možnosti za sklenitev novih sodelovanj.

SODELUJEJO Z LOKALNIM OKOLJEM

»Dobro smo vpeti v lokalno okolje. Vsako leto 
sprejmemo na ogled proizvodnje osnovne 
in srednje šole, prav tako nudimo možnost 
opravljanja prakse,« pove direktor in poudari, 
da se v podjetju zavedajo, da vsega tega brez 
strokovnega in motiviranega kadra ne bi mog-
li doseči. Trenutno je v podjetju zaposlenih 45 
oseb, razpolagajo z lastnim razvojnim oddel-
kom, kjer ekipa strojnih inženirjev raznolike 
ideje in zamisli pretvarja v izdelke in izboljšave.

Zaradi širitve poslovanja vabijo v svoje vrste 
nove sodelavce – operaterje CNC strojev, teh-
nologe, programerje in kakovostnike. Če vas 
zanima zaposlitev v perspektivnem podjetju, 
se obrnite na melita.cerjak@cerjak.si ali pokli-
čite na 07 4881 693.

Z inovativnostjo do uspehov doma in v tujini
Cerjak d.o.o. iz Krškega je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo leta 1979 in bo naslednje leto obeležilo 40 let de-
lovanja. Danes ga vodi Matjaž Cerjak, predstavnik druge generacije družine Cerjak. Podjetje je proizvajalec kardanskih gredi za kmetij-
sko, gozdarsko in komunalno mehanizacijo in je edino tovrstno podjetje v Sloveniji. Svoje izdelke prodaja pod blagovno znamko Cerjak 
KG. Specializirano je tudi za mehansko obdelavo kovin, letos pa so razširili svojo ponudbo še na področje hidravlike.

Stane Konečnik, vodja razvoja in kakovosti, in 
Matjaž Cerjak, direktor podjetja

Kardanska gred Cerjak KG

Hidravlični blok

Sedež podjetja v Žadovinku

Umestitev HE Brežice v pore-
čje spodnje Save je v mnogo-
čem zahteven projekt, ne samo 
z energetskega, ampak tudi in-
frastrukturnega vidika, pri tem 
pa posega v območje občin Bre-
žice in Krško. Program izvedbe 
objektov vodne, državne in lo-
kalne infrastrukture ter objektov 
vodne in energetske infrastruk-
ture v nedeljivem razmerju za 
izgradnjo HE Brežice je izde-
lala Infra, javno podjetje za iz-
vajanje investicijske dejavno-
sti, skupaj s koncesionarjem za 
izkoriščanje energetskega po-
tenciala spodnje Save, družbo 
HESS, d. o. o., ki opravlja pri-
dobitno dejavnost, slovenska 
vlada pa je ta program marca 
2013 sprejela. Na osnovi tega 
so bila zagotovljena finančna 
sredstva v državnem proračunu. 

Umestitev HE Brežice zaseda 
veliko območje, saj gre za več 
kot 2.300 ha, akumulacija pa 
predstavlja takšen poseg v pros-
tor, ki zahteva večje omilitvene 
ukrepe glede narave (nadome-
stni habitati) kot tudi kmetij-

stva. Po drugi strani so potrebni 
ukrepi za zagotavljanje proti-
poplavne varnosti tako v vpliv-
nem območju HE Brežice kot 
zunaj tega območja. Glede na 
sprejet program mora omenje-
ne ukrepe zagotoviti investi-
tor, med drugim z izgradnjo 
visokovodnega razbremenil-
nika in visokovodnimi nasipi. 
Ravno tako je investitorjeva 
obveznost vzpostavitev nado-
mestnih habitatov s prehodom 
za vodne organizme, sonarav-
nimi ureditvami v in ob baze-
nu HE ter ob drenažnih kanalih.
Družba Kostak v pridobivalnem 

prostoru Stari Grad 4, ki sovpa-
da z nadomestnim vodnim ha-
bitatom (NH1), črpa mineral-
ne surovine ter s tem izvaja eno 
od pridobitnih dejavnosti, skla-
dno z veljavnim prostorskim 
aktom in podeljeno koncesi-
jo. Septembra 2017 sta druž-
bi Kostak in njena hčerinska 
družba HPG iz Brežic s podje-
tjem Infra uskladili pogodbo o 
odkupu teh zemljišč in izplači-
lu nadomestila za škodo zaradi 
opustitve dejavnosti, pri tem pa 
je bilo podjetje Kostak priprav-
ljeno prenesti lastništvo zemljiš-
ča na družbo Infra z istočasnim 

prenosom koncesije in pravice 
izkoriščanja mineralnih surovin 
v tej gramoznici. Ceno zemljišč 
in vrednost nadomestila je dolo-
čil neodvisni zapriseženi sodni 
cenilec, družbi Kostak in HPG 
sta cenitev tudi sprejeli. Žal je 
družba Infra odstopila od podpi-
sa te pogodbe ter s tem odstopila 
od reševanja problema nadome-
stnih habitatov in zagotavljanja 
protipoplavne varnosti. 

Obenem pa nima podjetje Kos-
tak, kot nosilec rudarske pravi-
ce, nobenih obveznosti glede 
vzpostavitve nadomestnih ha-
bitatov (NH1) in zagotovitve 
protipoplavne varnosti, saj gre 
za zaveze investitorja HE Breži-
ce, torej subjekta, ki je nosilec 
posega na območju HE Brežice.

Za protipoplavno varnost 
morajo prevzeti največjo od-
govornost odločevalci in so-
glasodajalci, nosilci urejanja 
prostora, ter investitor.

 Kostak, d. d.
� Služba�za�odnose�z�javnostmi

Protipoplavna varnost Posavja – 
odgovornost in obveznost investitorja
Krško, 18. junija 2018 – Skupina Kostak je konec leta 2017 pristala na poslovni dogovor z javnim podjetjem Infra, 
po katerem bi prenesla koncesijo in pravico izkoriščanja mineralnih surovin v gramoznici Stari Grad 4 ter odpro-
dala ta zemljišča. S tem bi skupina Kostak izpolnila svoje moralne in družbene obveznosti ter dosegla poslovne ci-
lje. Dan pred podpisom usklajene pogodbe o odkupu zemljišč in izplačilu nadomestila je javno podjetje Infra brez 
obrazložitve odstopilo od te namere. Od tega dneva je odgovornost (tudi moralno) prevzel tisti, ki kljub zagotovlje-
nim proračunskim sredstvom RS ni uredil nadomestnih habitatov niti zagotovil ukrepov za protipoplavno varnost. 

naročena objava
www.PosavskiObzornik.si
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PETEK, 22. 6.
19.00 Izkustvena delavnica terapevtsko-

negovalni salon Paskal; predavalnica v 
„sušilnici” v Bistrici ob Sotli

SOBOTA, 23. 6
8.00 – 13.00 Dan odprtih vrat Tens Paskal; poslovni 

prostor Bistrica ob Sotli 57

14.00  Odprtje centralne čistilne naprave, Polje 
pri Bistrici 

15.00 Odprtje razstave o zgodovini Bistrice ob 
Sotli; „galerija Gabronka” Bistrica ob Sotli

20.30 Kresna noč z Vito Mavrič & Jaka Pucihar 
kvartetom; „kraški izvir Davjek”, v 
Dekmanci

NEDELJA, 24. 6.
7.00 – 15.00 Petrov sejem; pri župnijski cerkvi Bistrica 

ob Sotli

8.00 3. odprto prvenstvo v tenisu; igrišče ob 
OŠ Bistrica ob Sotli

8.00 – 12.00 Dan odprtih vrat Tens Paskal; poslovni 
prostor Bistrica ob Sotli 57

9.00 – 13.00 Razstava Društva kmetic Ajda; prizidek 
KD Bistrica ob Sotli

13.00 11. turnir v odbojki na mivki za pokal 
MM tehnike; na igrišču ob trgovini Tuš v 
Bistrici ob Sotli

13.00 Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno 
puško; strelišče nad Kulturnim domom 
Bistrica ob Sotli

PONEDELJEK, 25. 6.
9.00 Kolesarjenje po Oransovi kolesarski poti; 

zbiranje pred Občino Bistrica ob Sotli

PETEK, 29. 6.
9.00 Petrov golaž; Gostilna Šempeter

9.00 – 13.00 Razstava Društva kmetic Ajda; prizidek 
KD Bistrica ob Sotli

19.00 Koncert Jean-Luc Guionnet in Annette 
Krebs; cerkev sv. Petra v Bistrici ob Sotli

SOBOTA, 30. 6.
20.00 Koncert MePZ Bistrica ob Sotli z gosti 

Klapa Dalmari; dvorana kulturnega doma

20.00 BoSorok s skupino D. o. o. in Fighting fish; 
pod „kozolcem”

Program prireditev 
ob občinskem prazniku 

2018

Praznik občine Bistrica ob Sotli

16.00 Slavnostna seja Občinskega sveta 
občine Bistrica ob Sotli, dvorana 
Kulturnega doma Bistrica ob Sotli

Za Bistrico ob Sotli so leta šte-
vilnih izzivov, včasih tudi neka-
terih nepričakovanih težav. A 
lahko rečem, da smo kljub raz-
ličnim pogledom in nepredvi-
denim oviram vedno našli rešit-
ve v prid naše lokalne skupnosti. 
Dokazali smo, da na dolgi rok 
pošteno in korektno delo zago-
tavlja zmage. In mi zmagujemo! 

V preteklih letih nam je uspelo 
marsikaj, na kar smo lahko up-
ravičeno ponosni. Uresničeva-
li smo osnovni cilj uravnoteže-
nega trajnostnega razvoja naše 
občine. Državna in lokalna pro-
metna infrastruktura ostaja še 
vedno velik izziv, a z obnovo re-
gionalne ceste, ki trenutno po-
teka, bo naša pot bistveno lažja, 
s planiranimi kolesarskimi pot-
mi pa se bomo tudi na tem po-
dročju priključili na preostali del 
sveta. Seveda bo s tem treba na-
daljevati tudi v prihodnje, saj je 
še veliko državne infrastrukture, 
ki jo bo treba obnoviti. Lokalno 
infrastrukturo pa redno iz leta v 
leto obnavljajmo. V zadnjih sed-
mih letih smo obnovili več kot 
50 kilometrov lokalnih cest in 
javnih poti, torej polovico vseh 
cest, ki jih imamo. Urejali smo 
kanalizacije in odvodnjavanja 
ter sanirali plazove, vodotoke 
in obnavljali mostove.

Na območju Bistrice ob Sotli, 
Kunšperka in Polja imamo že 
priključeno optiko, v nadalje-
vanju se pripravljamo na pri-
ključitev ostalega območja, ki 
bo zanesljivo izvedeno v nas-
lednjem letu. V teh dneh odpi-
ramo novo čistilno napravo za 
350 enot, tako da bomo skupaj 
z že izdelano rastlinsko čistilno 
napravo na Trebčah in sofinan-
ciranjem individualnih čistilnih 
naprav kmalu dosegli to, kar je 
naša država obljubila Evropski 
uniji. Večino z lastnimi sredstvi, 
brez državne pomoči.

Kot dober gospodar smo obno-
vili ali pred propadanjem zašči-

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani občine Bistrica ob Sotli!

Praznovanje praznika občine je čas in priložnost za razmislek o odgovornosti, da bomo v dobro vseh še naprej 
gradili vedno boljšo skupnost. Skupnost povezanih ljudi, ki se zavedajo, da lahko le s sodelovanjem ustvarja-
mo prijetno življenjsko in delovno okolje, ki obeta, in vsem, ki tukaj živimo, zagotavlja vključenost in možnost 
osebnega in družbenega razvoja.  

tili občinske zgradbe. Grajska 
klet in Bratuševa domačija, na 
novo pokriti in delno obnovlje-
ni, čakata na primerno idejo in 
vsebino. Čepinova štala in pro-
mocijski prostor odlično do-
polnjujeta ponudbo sejmov. Še 
posebej sem ponosen na Gab-
ronko, saj smo pred popolnim 
propadom rešili lepotico, ki je 
bila zgrajena leta 1887. Danes 
postaja biser sredi vasi, kjer so 
že lepo urejeni prostori za bo-
doči hostel in razstave, v pri-
hodnje pa bomo uredili pros-
tor za hrambo koles ter nabavili 
nekaj električnih koles in druge 
opreme za potrebe turističnih 
prireditev. Izvajanje prireditev 
in dogodkov nam zelo dobro 
omogočata nov kozolec in lepo 
urejen prireditveni prostor. Ve-
seli me, da se je kljub nekate-
rim pomislekom odlično prijel 
in ga občani in društva pridno 
koristijo. V nadaljevanju bo na 
tem prostoru umeščena še pol-
nilnica za električne avtomobi-
le in postajališče za avtodome.

Ob lepo urejenem kultur-

nem domu, kjer imajo doma-
ča društva na voljo prostore za 
delo, smo uredili predavalnico 
in seveda izvedli novo centralno 
ogrevanje. Ta naš kulturni dom, 
ki je bil dolga leta kamen spoti-
ke med občino in kmetijsko za-
drugo, je danes zgled dobrega 
dogovarjanja in iskanja najbolj-
ših rešitev za vse. Danes ima-
mo jasno razmejeno lastništvo 
in lahko s tem, kar imamo, tudi 
sami gospodarimo. Tudi zato 
bomo v naslednjem mandatu 
lahko končno uredili tudi novo 
knjižnico. Tako kot povsod, ko-
rak za korakom, v pravo smer. 
Projektna dokumentacija je 
že izdelana, poiskati moramo 
samo še vir financiranja.

Ker imamo zelo uspešno osnov-
no šolo, smo bili tudi mi uspeš-
ni in pridobili sredstva za ener-
getsko sanacijo in jo tudi izvedli. 
Tako šola kot kulturni dom se 
sedaj ogrevata na pelete, kar je 
ugodno tako za okolje kot tudi 
za proračun. 

Seveda nas čaka še veliko dela, 

želimo si in tudi potrebujemo 
večji vrtec in novo telovadni-
co, saj je obstoječa po 40 le-
tih zastarela, predvsem pa pre-
majhna za resno delo. Tudi tukaj 
smo resno pristopili k pridobi-
vanju dokumentov in gradbe-
nega dovoljenja, nato pa bomo 
tako, kot to znamo, pridobili 
še potrebna sredstva za izgra-
dnjo. Pri infrastrukturi moramo 
omeniti še obnovo ambulante, 
najprej fasade, ki smo jo izvedli 
sami, nato pa še ambulanto nuj-
ne medinske pomoči skupaj z 
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri 
Jelšah. Ne nazadnje pa je dob-
ro in prav, da poskrbimo tudi 
za lepo pietetno slovo od naših 
pokojnih, zato smo se lotili te-
meljite obnove naše poslovilne 
vežice, ki smo jo nazadnje opre-
mili še z lepim umetniškim mo-
zaikom, ki ponazarja naš kraj, od 
Sv. Križa preko Sv. Petra do Sve-
tih gor. Vse to nas nekako defi-
nira kot kraj z dolgo tradicijo in 
velikim srcem.

To naše veliko srce se kaže tudi v 
tem, da ljubimo kulturo, šport in 
druge dejavnosti, kjer lahko vsi 
po svojih željah izrazimo svoje 
interese in željo po druženju in 
sodelovanju. Zato gredo moje 
iskrene čestitke vsem društvom 
za njihove dosežke, ki zelo dob-
ro nosijo dober glas o nas v svet. 
Občina Bistrica ob Sotli vedno 
trdno stoji za svojimi društvi in 
jih izdatno podpira, tako finanč-
no kot tudi z urejanjem prosto-
rov za njihovo delo. Tudi zato 
imamo veliko dobrih prijateljev, 
s katerimi se radi družimo in se 
obiskujemo. Že 18 let so to kraji 
z imenom Šempeter, pa druže-
nje z godbo na pihala iz Nemči-
je, našimi prijateljskimi občina-
mi Bošnjaci in Heimschuh ter 
med sosedi z obeh strani Sotle. 
V okviru praznovanja občinske-
ga praznika smo v sodelovanju 
z Zgodovinskim arhivom Celje 
pripravili zanimivo razstavo o 
naši občini skozi zgodovino.

Torej, pri nas je lepo, ker zna-
mo trdo delati in se hkrati tudi 
dobro veseliti. Imamo znanje in 
izkušnje, da lahko to pozitivno 
zgodbo peljemo naprej.

Spoštovane občanke in obča-
ni! Želim vam veliko dobre vo-
lje, zadovoljstva ob doseženih 
rezultatih in seveda ponosa na 
svojo občino.

Čestitam vam ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli!

 Franjo Debelak, župan 

Franjo Debelak

Foto: B. Colarič
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Nagrajenci Občine Bistrica ob Sotli
JOŽE RAINER 

ČASTNI OBČAN 
Občine bistrica Ob sOtli

Gospod Jože Rainer, dr. vet. me-
dicine, iz Zagaja, je vsem dobro 
poznan kot veterinar in sokrajan. 
V Šempeter ga je pripeljala Metka 
Balon, navihano in prijetno dek-
le, v katero se je Jože med študi-
jem v Ljubljani zaljubil. Že takrat 
je znal spoštovati in videti druge 
ter z njimi razvijati pristne odnose. 
Kot mlad človek se je vrasel v tki-
vo kraja in postal del njegove ce-
lote. Vseskozi je bil in je še neka-
kšen ujetnik lastnega naprednega 
razmišljanja o filozofiji življenja, bi-

vanja in delovanja.
Kot veterinar je vsa leta poklicne kariere živel za tukajšnje kmete, rej-
ce domačih živali, ki so njegovo pomoč potrebovali tako v kurativi 
kot preventivi. Koliko neprespanih noči je preživel v hlevih, kjer je kot 
umetnik svoje stroke opravljal najrazličnejše nujne intervencije v ve-
terini, od porodov in carskih rezov naprej, tudi takrat, ko mu tega ne 
bi bilo treba storiti. Jože je bil za pomoč na razpolago dan in noč. S 
svojim znanjem, ki ga je vsa leta delovanja skrbno nadgrajeval, izpo-
polnjeval in ga prenašal na mlajše bodoče kolege, ter s sledenjem no-
vostim veterinarske medicine je profesionalno opravljal svoje delo in 
nesebično pomagal.
Je človek, ki je enako srečen in zadovoljen, bodisi ko ob določenih 
priložnostih obleče »suknjič in hlače« bodisi ko ima na sebi delavske 
hlače, če le gre za pošteno stvar. Je spoštovanja vredna, srčna oseb-
nost, ki zna vseskozi sprejemati drugačnost, ki zna sprejemati starost 
in mladost, ki zna razumeti in imeti rad. S ponosom zna povedati, da 
je iz Šempetra in tudi, od kod izhajajo njegove korenine. Ni pevec ni 
likovnik, niti druge vrste umetnik. Zna pa umetnost pretanjeno čuti-
ti, slišati in videti ter v njej zaznati tudi tisto, za kar je poleg čutil pot-
rebno uporabiti še srce in dušo. Je svojstven umetnik življenja, katere-
ga ne živi v oblakih, ampak na trdnih tleh resničnosti. Kako mu uspe, 
da vseskozi ostaja takšen? 
Njegova glavna lastnost, ki naš kraj in s tem nas vse, ki v njem živi-
mo, bogatí in ki je nekakšen »pedagoški prst«, ki kaže v smer našega 
smiselnega ravnanja in kvalitete našega celostnega bivanja, je člo-
večnost, ki združuje mladostniško vihravost in zrelo modrost, ki zna 
ločiti pravico od krivice, ki zna videti upanje in zna živeti zaradi življe-
nja ter ki je, resnici na ljubo, nekakšen »spomenik človečnosti«, če si 
to priznamo ali pa ne.
Naziv častnega občana si zasluži zaradi neumornega profesionalne-
ga dela v veterinarski medicini na območju UE Šmarje pri Jelšah in 
v domači občini, ki ga ni opravljal samo zato, da bo delo opravljeno, 
ampak zaradi čutenja resnične poklicanosti in pripadnosti stroki, ne-
umorni pomoči tistim, ki so je bili potrebni, zaradi dobrobiti in neke 
vrste prepoznavnosti kraja nasploh pa tudi zaradi spoštovanja življe-
nja in bivanja ter visokega spoštovanja življenjskih vrednot tako v etič-
nem kot moralnem pogledu.

Lenka Černelč se je že kmalu po 
prihodu v kraj in nastopu službe 
v njem vključila v delo kulturne-
ga društva, svoje dotedanje izku-
šnje z udejstvovanja zlasti v odrski 
oziroma gledališki dejavnosti pa je 
vnašala tudi v svoje poklicno delo 
z mladimi. Tako je že leta 1980 kot 
mentorica pripravila recital ljud-
skih pesmi in kasneje dramatiza-
cijo Aškerčevih pesmi. Z obema 
se je Osnovna šola Bistrica ob So-
tli uspešno predstavljala ob raznih 
priložnostih. V mnogih predstavah 

gledališke skupine KD Bistrica ob Sotli je nastopila tudi v glavnih vlo-
gah. Z angažiranjem v kolektivnem delu je prispevala svoj delež k 
drznejšim ciljem in dosežkom gledališča na vasi, zlasti z dobro igro 
ter izbiro aktualnih satiričnih del in komedije.
Bogato je Lenkino delo tudi na glasbenem področju. S svojim do-
slednim profesionalnim delom in pretehtanim pristopom je nav-
duševala za petje v otroških vrtčevskih zborčkih. Vsa leta sodelo-
vanja na revijah Ciciban poje v okviru nekdanje šmarske občine je 
njen zborček vedno vzbujal občudovanje. Lenka pa je bila tudi ak-
tivna članica Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli in kasneje 
Etno skupine Nojek. Mnogim prireditvam in koncertom domačih 
skupin je dala pečat kot voditeljica oziroma povezovalka progra-
ma. S pripravo veselih cicibanovih uric se je vključila tudi v delo 
bistriške enote Knjižnice Šmarje. Omeniti je potrebno še Lenkino 
delo na likovnem področju. Tudi to je mnogokrat preseglo norma-
tive in standarde poklicnega dela in se nadaljevalo v ljubiteljstvo v 
žlahtnem pomenu. Svoji pripadnosti ljubiteljski kulturi se ni odpo-
vedala niti v času ustvarjanja družine in novega doma, četudi je to 
zahtevalo velik napor. 
Lenka Černelč je v tekočem šolskem letu izpolnila pogoje za upo-
kojitev in se poslavlja od svojega poklicnega dela vzgojiteljice. Ver-
jamemo pa, da bo še z večjim veseljem svoje darove in moči vlaga-
la v kulturno življenje in podobo našega kraja. Za svoje dosedanje 
delo si zagotovo zasluži plaketo Občine Bistrica ob Sotli.

Odgnati korenine, igrivo sprejemati življenje, rasti, zoreti, najti svoje 
poslanstvo in ga kljub vetriču, ki kdaj zamaje naše bilke, deliti z drugi-
mi in se radostiti. Kot je človeku dano prepletati drobne niti različnih 
obdobij življenja, tako je tudi v delu društev, kjer za skupno dobrobit 
diha mnogo obrazov. Odbor Društva kmetic Ajda Bistrica ob Sotli le-
tos proslavlja zavidanja vrednega četrt stoletja dolge poti in malok-
do si je pomladnega 15. maja 1993. leta ob ustanovnem zboru lahko 
zamislil, da bo odbor na poti v svojo zrelost tako predano, vztrajno in 
vzorno uresničeval svoje poslanstvo ter domačemu kraju in širše na-
okoli prispeval toliko dobrobiti.
Odbor je nastal na podlagi miselnosti, da je poleg dela na kmetiji tre-
ba imeti tudi nekaj časa zase, za izmenjavo mnenj in izkušenj, za izo-
braževanje in druženje. V njem danes sodeluje 34 članic, ki jih druži 
ljubezen do doma, dediščine naroda, kuhe in peke dobrot, urejenosti 
domačij … Vse od začetka delovanja jih vodi Jožica Stadler. Doslej so 
v svojem programu izvedle 31 tematsko raznolikih strokovnih pre-
davanj, izobraževale so se na 75 kuharskih, likovnih, ročnodelskih in 
podobnih tečajih, organizirale so 101 izlet ter s svojimi dobrotami 
oplemenitile kar 206 dogodkov, tako tistih, ko so v našo občino pri-
hajali visoki politični gostje, umetniki in kulturniki, kot tistih, ko se je 
zbrala večstoglava množica Šempetranov z vseh vetrov … Prav nik-
dar jim ni bilo težko nadeti praznične (društvene) noše, spominjajo-
če na nekdanji oblačilni slog v tukajšnjih krajih, ter gostoljubno po-
nuditi polne košare in jerbase kruha, potic, pletenic, kolačev, šarkljev. 
Prav nikdar jim ni bilo težko s svojimi dobrotami prireditvi pridati do-
mačnost in prazničnost.
Med večjimi društvenimi zalogaji velja izpostaviti pridobitev društve-
nih prostorov v letu 2009, ki danes služijo tudi kot prostor za razna sre-
čanja in slavja. Več kot petnajst let so dogajanje ob občinskem pra-
zniku plemenitile z estetsko dovršeno razstavo ročnih del, s katero 
so pokazale, da kljub obilici dela doma še vedno najdejo čas za ne-
govanje narodovega izročila, hkrati pa skozi ure in ure vezenja prtič-
kov, prtov, zaves, blazin ter drugih umetelnih vezenin dokazale, da 
se v njihovi naravi skriva občutek za lepoto, pedantnost, vztrajnost 
in veliko znanja. Vse to jim je vlilo tudi pogum za sodelovanje na ku-
harskih tekmovanjih, na katerih vselej osvajajo zelo visoka priznanja. 
So trikratne zmagovalke golažijade Gostilne Šempeter, leta 2012 so 
zmagale na državnem tekmovanju v kuhanju kisle juhe v Jakobskem 
Dolu, leta 2015 pa so skuhale zmagovalni golaž v Cerkljah ob Krki. 
Zadnja leta se s sodelovanjem v projektih in na konferencah na lo-
kalnem ter regionalnem nivoju dotikajo tudi iskanja receptov starih 
jedi, usvajajo znanje tradicionalnih obrti, zavzemajo se za izboljša-
nje položaja kmečkih žensk, dvigovanje ravni prehranske samooskr-
be, dvigovanje kakovosti izdelkov s kmetij, promovirajo vseživljenj-
sko učenje, zdrav življenjski slog … Sodelovale so v projektih Bistrica 
kot biser, Ustvarimo Zeliščni vrt Posavja, vsakoletno izvajajo študij-
ske krožke Ljudske univerze Rogaška Slatina, od letos pa so vključe-
ne v aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje. Poleg tega članice 
na prireditvah mnogokrat s skeči v domačem narečju obudijo kakšno 
zanimivo prigodo iz zakladnice spominov ali prikažejo stare pode-
želske običaje, skrbijo pa tudi za srečanja z drugimi društvi kmečkih 
žena in so nepogrešljiv člen pri dogodkih krovnega Društva kmetic 

Ema Dobrina, učenka 7. razre-
da Osnovne šole Bistrica ob Sotli, 
obiskuje glasbeno šolo v Rogaški 
Slatini, 6. razred flavte, pri učiteljici 
Alji Mehtig. Emo odlikuje zlasti iz-
jemen odnos do učenja in dela, ki 
ji ob njeni nadarjenosti in požrtvo-
valnosti staršev prinaša uspeh za 
uspehom. Tako je na mednaro-
dnem tekmovanju učencev glas-
benih šol v Varaždinu leta 2015 
osvojila 2. nagrado, leta 2016 v Po-
žarevcu v Srbiji 1. nagrado, leto za-
tem v Varaždinu spet 2. nagrado in 

aprila letos v Požarevcu 1. nagrado.
S temi dosežki je Ema Dobrina ponesla v svet glasbe mladih ime ob-
čine Bistrica ob Sotli v bližnji okolici in preko državnih meja. Še pose-
bej pohvalno pa je, da Ema svojega znanja ne hrani le zase, saj igra 
v Orkestru GŠ Rogaška Slatina, v družinskem ansamblu in priložno-
stno še kje. Zelo pomemben delež pa prispeva k delu in zvočni po-
dobi Godbe Orlica, katere članica je že pet let.
Denarna nagrada bo dragocena pomoč prizadevni in nadarjeni flav-
tistki Emi, pa seveda njenima staršema Valeriji in Blažu Dobrina, saj je 
doseganje tako visokih ciljev povezano tudi z velikimi stroški.

AVGUST ŠEŠERKO 
PRIZNANJE

Občine bistrica Ob sOtli

Avgust Šešerko je član DU Bistri-
ca ob Sotli od leta 1999, od leta 
2002 pa izredno aktiven član UO. 
Vsa leta kot poverjenik za Srebrnik 
in Dekmanco zelo vestno skrbi za 
pravočasno obveščanje članov ter 
pobiranje članarine in ne nazadnje 
tudi za širitev članstva. Svojo priza-
devnost in odgovoren odnos izka-
zuje tudi na vseh prireditvah ZDU 
Kozjansko, kamor pripelje še dru-
ge člane. Nastopil je tudi že kot ko-
sec in v Rogatcu na prireditvi »Li-
kof na taberhi« večkrat prikazal 
klepanje kose. Redno se udeležu-

je vseh sestankov UO, na katerih s svojimi konstruktivnimi predlo-
gi pomaga uresničevati skupne cilje. Za svoje prizadevno in vestno 
delo v DU Bistrica ob Sotli je pred šestimi leti prejel bronasto plake-
to ZDU Kozjansko. 
Avgust Šešerko je tudi dolgoletni član Turističnega društva Bistrica ob 

Sotli. Kot član obeh društev vedno aktivno sodeluje na čistilnih ak-
cijah ter kot vesten dežurni redar na vseh krajevnih dogodkih, ko je 
to potrebno (na sejmih, romanjih, srečanju Šempetrov ...). Obvezno-
stim in delu se nikoli ne izmika in je kot tak lahko vzor mlajšim obča-
nom naše skupnosti.
Glede na neprekinjeno aktivno delovanje v dobrobit kraja in pred-
vsem starejših občanov je UO DU Bistrica ob Sotli sklenil, da Avgusta 
Šešerka predlaga za dobitnika občinskega priznanja 2018.

ODBOR DRUŠTVA KMETIC 
AJDA BISTRICA OB SOTLI

PRIZNANJE
Občine bistrica Ob sOtli

Ajda Šmarje pri Jelšah. 
Naj jim bo priznanje Občine Bistrica ob Sotli spodbuda, da še nap-
rej tako zavzeto opravljajo svojo setev po širnih poljih našega biva-
nja. Naj jim bo spodbuda, da še naprej plemenitijo dogajanje v kraju 
in svoje poslanstvo prenašajo na mlajše generacije, kajti tako bo še 
mnogo let naš kraj gostoljuben, domač, prazničen. 

LENKA ČERNELČ
PLAKETA

Občine bistrica Ob sOtli

EMA DOBRINA 
DENARNA NAGRADA

Občine bistrica Ob sOtli
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Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in občanom 

občine Bistrica ob Sotli!

Želim vam, da je vsak dan del mozaika prijetnega življenja 
v vaši občini za vse občanke in občane. Naj vas vaše ideje, 
pobude in delo vodijo k skupnim ciljem – razvoju občine 

v prostor sožitja in kakovostnega bivanja za vse, 
ki imajo dom v vaši občini. Verjamem, da bomo tudi 

v prihodnje nadaljevali naše uspešno sodelovanje 
in soustvarjali regijo Posavje!

Naj bodo praznični poletni dnevi 
priložnost za druženje in veselje! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Postavljeni temelji naj bodo priložnost za nadaljnjo 
gradnjo in razvoj, za katerega si prizadevate.

Uspeh je rezultat trdega dela 
in skrbno premišljenih odločitev

 z jasnimi cilji, ki jih boste zagotovo dosegli, 
saj ste znani tudi po vztrajnosti in potrpežljivosti.

Naj  bo praznik pogled v prihodnost,  
ki naj še naprej tke uspešno zgodbo o sodelovanju 

in povezovanju tudi z ostalimi posavskimi občinami.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Spoštovane občanke, občani občine 
Bistrica ob Sotli,

ob vašem skupnem prazniku vam iskreno čestitam za 
uspešno dokončane projekte in naložbe. Vsekakor teh ne 

bi bilo brez sodelovanja ter odgovornega in predanega 
dela vseh skupaj in vsakega posamezno. 

Le s sodelovanjem in povezovanjem je moč graditi 
uspešno in razvojno naravnano lokalno skupnost, kar 

dokazujete tudi v občini Bistrica ob Sotli. Velika zahvala 
tudi za vaš prispevek v naši skupni posavski zgodbi.

Koraki na poti novih izzivov prihodnosti 
naj bodo še naprej odločni, pogumni in odgovorni.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam 
iskreno čestitamo in si želimo, da bi naše sodelovanje 

na ravni občin in na ravni regije še naprej bilo tako plodno 
in učinkovito. V prepričanju, da bo res tako, 

vam želimo tudi, da bi se še naprej uspešno spopadali 
z razvojnimi izzivi ter tako vašim občanom in občankam 

zagotavljali kvalitetne pogoje za življenje in delo 
v vaši čudoviti občini.

Še enkrat hvala in iskrene čestitke! 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Bistrica ob Sotli.

Skupnost je celovit preplet delovanja vseh, 
ki vsakodnevno vnašate ustvarjalni utrip na 

najrazličnejših področjih širšega družbenega in 
gospodarskega dela in udejstvovanja.

Zato je tudi praznik darilo vsem – z namenom, da še bolj 
utrdite pripadnost skupnim običajem, dediščini, 

razvojnim ciljem in vsem, kar vas de�nira kot celoto.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in vam 
želimo veliko uspehov tudi na vseh nadaljnjih poteh.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Najvišje občinsko priznanje, 
častni občan Občine Bistrica 
ob Sotli, bo na slavnostni seji 
23. junija prejel upokojeni ve-
terinar Jože Rainer za dol-
goletni prispevek pri razvoju 
veterinarskega področja ter 
spodbujanju razvoja kmetij-
stva v občini. Plaketo občine 
bodo podelili kulturnici, pra-
vljičarki in glasbenici Lenki 
Černelč. Občinski priznanji 
bodo prejeli Avgust Šešerko 
za prispevek na društvenem 
področju ter Odbor Društva 
kmetic Ajda Bistrica ob So
tli ob 25-letnici delovanja. De-
narna nagrada bo šla na več 
glasbenih tekmovanjih nagra-
jeni osnovnošolki Emi Dobri
na, ki je kljub svoji mladosti že 
nadvse dejavna v društvenem 
življenju. Igra v Godbi Orlica, 
je članica Mladinskega pihal-
nega orkestra Glasbene šole 
Rogaška Slatina, sodeluje v 
Cerkvenem pevskem zboru 
Bistrica ob Sotli, kot flavtist-
ka nastopa v sestavu družine 
Dobrina, vztrajno osvaja tudi 
priznanja na šolskih pred-
metnih tekmovanjih.

V občinsko volilno komisijo 
za bližajoče lokalne volitve so 
imenovali Darjo Gabron kot 
predsednico, Uršo Dragovan 
kot njeno namestnico, kot čla-

Potrdili občinske nagrajence;
epilog zadeve »cesta sv. Križ«
BISTRICA OB SOTLI – Občinski svet občine Bistrica ob Sotli je 5. junija na 25. re
dni seji, zadnji pred slavnostno sejo ob občinskem prazniku, potrdil občinske 
nagrajence ter imenoval občinsko volilno komisijo. Župan Franjo Debelak je 
svetnike seznanil z epilogom tožbe v zadevi »ceste sv. Križ«.

ne Andrejo Misja, Ireno Čer
nelč in Bojana Pregrada ter 
namestnike članov Marjan
ko Kunej, Mojco Geršak in 
Emilijo Šterlek. Nov man-
dat za predstavnika občine v 
RRA Posavje so potrdili Ani 
Bercko, za predstavnico lo-
kalne skupnosti v Svetu CSD 
Šmarje pri Jelšah pa je potr-
ditev bistriškega občinskega 
sveta dobila Andreja Reher. 
Ker je občina solastnica OKP 
Rogaška Slatina, so morali po-
dati soglasje k 4,1-odstotne-
mu delu 288.000 evrov vred-
nega posojila, ki ga namerava 
podjetje najeti za nakup nove 
avtocisterne za praznjenje 
greznice in malih komunalnih 
čistilnih naprav, a naložba ob-
činskega proračuna ne bo bre-
menila. 

TUDI VIŠJE SODIŠČE 
PRITRDILO BISTRICI

Župan Franjo Debelak je svet-
nike seznanil, da se je tožba v 
zadevi »ceste sv. Križ« po pri-
tožbi države nad sodbo celjske-
ga sodišča v prid bistriški ob-
čini tudi na drugostopenjskem 
višjem sodišču v Ljubljani za-
ključila v prid občine. Kot je 
znano, je Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo za-
radi domnevnih nepravilnosti 

zahtevalo vračilo okoli 350.000 
evrov državnega in evropske-
ga denarja, ki ga je občina po-
rabila za obnovo 5,5 kilometra 
lokalnih cest. Višje sodišče je 
ugotovilo, da je občina spošto-
vala vse pogodbene zahteve in 
da ni nobene podlage za vrači-
lo sredstev. Tožba je že pravno-
močna, bistriški občini so bili 
poravnani sodni stroški, zah-
tevali pa bodo lahko tudi nekaj 
več kot 30.000 evrov investicij-
skih državnih sredstev, za kate-
ra so bili kot dolžniki prikrajša-
ni v letu 2015. 

Župan je napovedal, da bodo 
23. junija namenu predali eno 
izmed največjih občinskih na-
ložb zadnjih let, biološko čistil-
no napravo za središče Bistri-
ce. V poletnih mesecih bodo v 
»Metliju« in »Hrastju« sanira-
li dva večja plazova ter prep-
lastili odseke lokalnih cest v 
zaselku »Čret«, v Zagaju (od-
cep Ulčnik) ter na Trebčah (od-
sek Kovačič-Gajšek). Do konca 
leta bodo na občinski ploščadi 
s pomočjo sredstev Eko sklada 
uredili polnilno postajo za ele-
ktrična vozila. S strani države 
pa so bili obveščeni o preplas-
titvi regionalne ceste Lastnič – 
Bistrica ob Sotli, ki bo izvedena 
v juliju in avgustu. 
� Emilija�Šterlek

ŠPETER SLOVENOV – 9. juni-
ja so se nekateri Bistričani oz. 
Šempetrani odpravili v Itali-
jo v kraj Špeter Slovenov (po 
italijansko San Pietro al Nati-
sone) na 18. srečanje Šempe-
trov. Srečanja se je udeležilo 
osem Šempetrov, sedem slo-
venskih in en italijanski. Pri-
sotni so bili tudi predstavniki 
iz Avstrije, ki bodo na 19. sre-
čanju naslednje leto sodelova-
li prvič. Šempetrani so se ude-
ležili vseh športnih disciplin, 
in sicer malega nogometa, na-
miznega nogometa, namizne-

18. srečanje Šempetrov
ga tenisa, pikada in balinanja. 
Osvojili so 3. mesto v malem 
in namiznem nogometu. Os-
tali udeleženci srečanja so si 
ogledali turistične destinaci-
je tega lepega kraja. Pesem in 
ples sta združevala Šempetra-
ne do poznih ur. Pot domov je 
hitro minila, saj jih je od utru-
jenosti premagal spanec.
  M.�K.

Udeleženci�srečanja�Šempe-
trov�iz�Bistrice�ob�Sotli
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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.

TUHELJ – 2. junija se je Me
šani pevski zbor Bistrica ob 
Sotli udeležil 9. mednaro
dnega zborovskega tekmo
vanja Zlata lipa Tuhlja in v 
konkurenci osemindvajse
tih zborov ter vokalnih sku
pin osvojil najvišje število 
točk in s tem zlato priznanje.

MePZ Bistrica ob Sotli je nasto-
pil v tretji skupini. Zbori so se 
predstavili z najrazličnejšimi 
repertoarji, dolgimi devet do 
12 minut (tri do štiri pesmi). 
Bistriški zbor se je predstavil 
z Makorjevo Kam hitiš, Čopi
jevo istrsko ljudsko Plovi mi, 
moj brode, Laudate Dominum 
španskega skladatelja in diri-
genta Vile i Casañasa ter juž-
noafriško Indodana. Tričlan-
ska žirija je bistriškim pevcem 
podelila 96 točk, sploh največ, 
kar je bilo doseženih na tok-
ratnem tekmovanju. Bistriški 
zbor je bil tako eden izmed pe-
tih, ki so prejeli zlato prizna-
nje. Pokal »Zlatna lipa Tuhlja« 
je sicer šel Goriškemu komor-
nemu zboru iz Nove Gorice, saj 
se tekmovanje za grand prix 
ocenjuje posebej, ne glede na 
osvojeno število točk. Ob slo-
venskih in hrvaških zborih so 
se tekmovanja udeležili tudi 
zbori iz BiH, skupno je na ta 
praznični pevski dan Tuhlju 
prepevalo okoli 800 pevcev.

Bistriški pevski zbor se je tek-
movanja udeležil že tretjič in 
letos spet dosegel fantastičen 

uspeh (leta 2014 so prejeli tudi 
grand prix tekmovanja, vendar 
je bila takrat konkurenca veli-
ko slabša). Zborovodkinja Špe
la Drašler je dejala, da je zbor 
izjemno ponosen na zlato pri-
znanje, ki odraža dolgoletno 
vztrajno ter vestno delo pevk 
in pevcev ter njihovo izredno 
povezanost. Zbor je bil eno iz-
med presenečenj za marsika-
teri slovenski zbor, ki se je ude-
ležil tekmovanja, saj so ostali 
prihajali iz večjih slovenskih 
mest, kjer je nabor pevcev veli-
ko lažji, zato so z uspehom do-

kazali, da lahko tudi »majhni« 
zbori dosežejo kakovostno ra-
ven. Del tega uspeha je sode-
lovanje zbora s skladateljico 
in zborovodkinjo Tadejo Vulc. 
Sodelujejo tudi z mladim skla-
dateljem Andrejem Makor
jem, ki pripomore pri piljenju 
vokalne tehnike. Naj omenimo 
še en uspeh zbora, in sicer so 
bili člani na območni reviji, ki 
je potekala 20. maja 2018 na 
gradu Podsreda, predlagani na 
državno raven. 

� E.�Šterlek

Zlati na Zlati lipi Tuhlja

MePZ�Bistrica�ob�Sotli�med�nastopom�v�Tuhlju

Bistrica ob Sotli

Cestitamo ob obcinskem prazniku!
2017

Lokalna kulinarika
Since 1966

v

v
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GALERIJA BOŽIDAR JAKAC   
Ko s t a n j e v i c a  n a  Kr k i

4 zaključena razstavišča so 
namenjena občasnim razstavam in 
projektom v skupni površini 1705 m2.

KOMPLEKS GALERIJE BOŽIDAR JAKAC 
s Parkom skulptur Forma viva 
(fotodokumentacija GBJ).

Kompleks galerije (nekdanji cistercijanski 
samostan) na površini 6,5 ha obkroža 
park skulptur, nastalih med leti 1961 in 
2017 na Mednarodnem simpoziju kiparjev 
Forma viva.

Galerija hrani več kot 9000 
umetniških del, ki so javnosti na ogled 
na 10 stalnih postavitvah na 2760 m2.

Poleg desetih stalnih postavitev so v galeriji tri 
razstavišča namenjena občasnim razstavam: la-
pidarij, novi prostori v zahodnem krilu ter nek-
danja samostanska cerkev. Slednja predstavlja 
enega najlepših primerov zgodnjegotske ter ka-
sneje barokizirane arhitekture na Slovenskem in 
danes velja za razstavišče izjemnega pomena. V 
njem gostujejo uveljavljeni domači in tuji ume-
tniki, ki za ta prostor pripravljajo specifične raz-
stavne projekte, deležne velike pozornosti stro-
kovne in laične javnosti. 

Pod okrilje Galerije Božidar Jakac spadata tudi 
dve dislocirani razstavišči: Gorjupova galerija 
v prostorih Osnovne šole Jožeta Gorjupa, ki je 
zaradi postavitve v šolskih prostorih izjemna in 
nudi edinstveno možnost neposrednega preple-
ta galerijskega ter pedagoškega dela, in Lamu-
tov likovni salon v nekdanjem ministerialnem 
dvorcu na otoku. 

Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na Krki Med-
narodni simpozij kiparjev Forma viva, ki velja 
za najstarejši delujoči kiparski simpozij na svetu. 
V vseh letih simpozija je nastalo več kot 130 le-
senih skulptur, ki so na ogled v Parku skulptur 
Forma viva v neposredni okolici galerije in v Ko-
stanjevici na Krki. 

Galerija Božidar Jakac je specializiran muzej za likovno umetnost, ustanovljen leta 1974 in deluje v obnovljenih prostorih nekdanjega ci-
stercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki. Po površini razstavnih prostorov in fondu, ki ga hrani, je ena izmed največjih slovenskih 
ustanov. Z umetnostnimi zbirkami, katerih jedro predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov, in občasnimi razstavami oživlja ta izjemni 
arhitekturni spomenik in bližnjo okolico. Galerija je poimenovana po umetniku Božidarju Jakcu, poleg njega so s stalnimi razstavami 
predstavljeni še Jože Gorjup, Tone Kralj, France Kralj, France Gorše, Janez Boljka, Zoran Didek in Bogdan Borčić. Svojstven status 
ima Pleterska zbirka evropskih slikarjev, ki je last bližnje Kartuzije Pleterje.

Pogled na arkadno dvorišče 
(foto Tadej Kališnik)

Pleterska zbirka evropskih slikarjev 
(foto Marja Gazvoda)

Pogled na arkadno dvorišče 
(foto Maruša Lapuh)

Nekdanja samostanska cerkev, 
danes eminentno razstavišče 
Na fotografiji postavitev aktualne razstave Petre Varl: 
Blizu svetlobi (foto Jaka Babnik).
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Propad starih imperijev, prva svetovne vojna in 
tragične življenjske usode so pomemben okvir 
za razumevanje razstave Obrazi ekspresionizma, 
ki zajema čas od leta 1905 do 1925. Arhitektura 
nekdanjega cistercijanskega samostana pod idi-
ličnimi Gorjanci je idealno okolje za tak projekt, 
če upoštevamo, da so za ekspresionizem značilni 
misticizem in umik v naravo. 

»Uvod« v slovenski ekspresionizem se je zgodil na 
Dolenjskem leta 1920 z literarno-likovnim giba-
njem »novomeška pomlad«. France in Tone Kralj, 
Božidar Jakac, Veno Pilon, Miha Maleš so znana 
imena slovenskega ekspresionizma, ob njih so 
predstavljeni tudi manj poznani avtorji, kot so 
Stane Cuderman ali brata Nande in Drago Vid-
mar. Glavnina del je iz Kostanjevice na Krki, osta-
le izposojene slovenske umetnine so iz Moderne 
galerije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
Umetnostne galerije Maribor, Pilonove galerije 
Ajdovščina ter iz zasebnih zbirk.  

Slovenci imamo tokrat prvič priložnost občudova-
ti dela naših predstavnikov ob starejših vzornikih 
iz tujine. Rojstni kraj evropskega ekspresionizma 
je Dresden. Tu so leta 1905 nadobudni nemški 
študentje arhitekture ustanovili skupino Most in 
se zoperstavili takratnim umetniškim konvenci-
jam. Namesto bravuroznosti in tehničnih plati so 
poudarjali spontan likovni izraz, čustvene vzgibe 

FRANCE KRALJ
Smrt genija, 1921, olje / juta, 

foto Boris Gaberščik (© Galerija Božidar Jakac)

Srednjeevropska zakladnica ekspresionizma 
na ogled v Galeriji Božidar Jakac

180 del triintridesetih umetnikov iz Slovenije, Nemčije in Češke

razstava, kot je na Slovenskem še ni bilo

Galerija Božidar Jakac tokrat predstavlja dela slovenskih ekspre-
sionistov v družbi nemških in čeških. Rdeča nit mednarodne raz-
stave je celovit prikaz ekspresionizma, ki ga danes dojemamo kot 
svojstveno stanje duha. V ospredju so vsebinske plati te usmeritve, 
ki pri nas po drugi svetovni vojni ni doživela tiste pozornosti, kot 
jo je denimo v sosednji Avstriji ali Nemčiji. Likovna dela so v no-
vih prostorih Galerije Božidar Jakac razvrščena po motiviki: kraji-
na, portret, socialna motivika in vojna, umetnik v mestu, religiozna 
motivika, alegorije in umetnost.

pri nastajanju umetnine in intuicijo. Napajali so se 
iz neevropske ter primitivne umetnosti, obiskovali 
oddaljene ter eksotične kraje, predvsem pa so bili 
trdno prepričani v spremembe in moč umetniške-
ga izražanja. Na razstavi lahko občudujemo dela 
štirih umetnikov skupine Most: Ernst Ludwig Kir-
chner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Emil 
Nolde. Dela teh znamenitih umetnikov so danda-
nes razpršena po vsej zemeljski obli. Večina izpo-
sojenih je iz zbirke IFA –  nemškega Inštituta za 
zunanje kulturne odnose, peščica pa iz zagrebške 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Iz dresdenskega grafičnega kabineta prihajajo 
dela slavne grafičarke Käthe Kollwitz. Njeni so-
čutni prizori, ki poudarjajo stisko malega človeka 
in opozarjajo na problem žensk v času družbeno-
-političnih prevratov ter krize, so bili razširjeni 
po vsej Evropi. Z njimi je bil zagotovo seznanjen 
Fran Tratnik, ki velja za predhodnika ekspresio-
nizma pri nas. Slikar, razpet med Münchnom in 
Prago, je upodabljal popotnike, brezdomce, be-
gunce in žrtve vojne. 

Umetniki slovenske ekspresionistične generacije, 
rojeni ob koncu 19. stoletja, so morali mladi skozi 
viharje vojne in so hitro dozoreli. S smrtjo cesarja 
Franca Jožefa leta 1916 in propadom Avstro-Ogr-
ske monarhije smo Slovenci dobili novo politično 
ureditev znotraj Kraljevine SHS in vladavine Kara-

džordževićev. Češkoslovaška Praga je za mnoge 
postala nov »študijski center« in je začela nadome-
ščati vlogo Dunaja. Zaradi bivanja mnogih Sloven-
cev v kulturno bogati slovanski prestolnici, kjer so 
se urili pod mentorstvom izkušenih profesorjev in 
sklepali prijateljstva z domačini ter s prišleki različ-
nih narodnosti, je dolgo tlela ideja, da bi pritegnili 
češka dela. Ta projekt se je končno uresničil, saj so 
na razstavi umetnine, izposojene iz GASK- a, ki velja 
za enega od osrednjih čeških muzejev. 

Od čeških imen velja izpostaviti slikarja vodil-
ne ekspresionistične skupine Osmerica – Emila 
Fillo in Bohumila Kubišto. Njeni člani so v času 
delovanja Franza Kafke v Pragi razvili svojo razli-
čico ekspresionizma pod vplivom Pariza, kamor 
so pogostokrat potovali. S francoskimi tokovi so 
bili bolj na tekočem od naših in so še pred prvo 
svetovno vojno prišli v neposreden stik s kubiz-
mom Pabla Picassa ter Georgesa Braqua. Od 
vplivnih praških profesorjev je treba omeniti sli-
karja in grafika Augusta Brömseja, čigar dela so 
prav tako na ogled. Ta je v Pragi prepoznal talent 
Božidarja Jakca, ga povabil k študiju na grafično 
specialko in z njim gojil prijateljski odnos. Bröm-
sejeva dela sicer prihajajo iz regensburške inšti-
tucije Kunstforum Ostdeutsche Galerie. 

Ruski umetnik Vasilij Kandinski, začetnik abstrak-
tnega slikarstva, je zatrjeval, da pristna umetnost 

ne pozna meja. Čeprav je v tem času bila aktualna 
narodnostna ideja, so jo predstavljeni umetniki 
poudarjali v svojih kasnejših obdobjih, ko je ek-
spresionistična nota izzvenela. Mladi Slovenci, ki 
jim študij v Ljubljani še ni bil na voljo, so hrepeneli 
predvsem po tem, da bi spoznali širni svet in se 
čim prej uveljavili. Po vojni so razstavljali v lju-
bljanskem Jakopičevem paviljonu, ki je bil takrat 
edino spodobno razstavišče pri nas. Organizacij-
sko spretni vodja impresionistov Rihard Jakopič, 
ki je v svoje krajinske in figuralne prizore ravno 
tako vnašal ekspresionistične prvine, je mlajšim 
s priporočili omogočil štipendije in vstop v ume-
tniško srenjo. V tujini sta se najuspešneje prebija-
la Tratnik in Jakac. Prvi je sodeloval z uglednimi 
evropskimi revijami in listi, Jakac pa je leta 1923 
prvi samostojno razstavljal z Pragi.  

Poti slovenskih umetnikov po evropskih mestih 
so bile posute s trnjem in notranjimi dvomi. Ve-
čina, ki se je zaradi vojne z zamikom vpisala na 
akademijo, tam ni našla tistega, kar je na tihem 
upala. Njihovi učitelji so bili konservativni, pre-
davanja preveč usmerjena v tehnične detajle. 
Zato pa so jih navduševali ulično življenje, raz-
stave, umetniško vrvenje v kavarnah ipd. Vele-
mesto je v njih vzbujalo nasprotujoča si občutja, 
od navdušenja do strahu in tesnobe. Brata Kralj 
sta po romanju v tujini kmalu ugotovila, da se 
bo treba ob trendih, ki so bili takrat v modi, za-

zreti vase. Starejši France je pristne umetniške 
vzgibe prepoznal v izvirnosti slovenske ljudske 
umetnosti, ki jo je »meščanska umetnost« po-
tlačila. Medtem ko sta brata Kralj v svojih de-
lih gradila skrivnosten religiozni svet, sta brata 
Vidmar ovekovečila odmaknjene predele Šta-
jerske in prikazala socialno problematiko dela-
vsko-kmečkega razreda. Njuna zgodnja grafika 
pred študijem na zagrebški akademiji kaže na 
sorodnosti s skupino Most. 

Od Slovencev si je v tistem času edino Jakac lah-
ko privoščil daljša potovanja in kot izjema obi-
skal Pariz in Afriko. Občutljivo je beležil vtise s 
poti in v svoja dela vključeval znane osebnosti 
in anonimneže. Privlačilo ga je notranje, duhov-
no in »psihično«. Njegove razstavljene grafike in 
slike so senzibilen utrip časa, ki ga je zaznamo-
vala psihoanaliza Dunajčana Sigmunda Freuda. 
V Pragi se je srečal tudi z umetnostjo Norvežana 
Edvarda Muncha, do katerega je čutil izjemno 
spoštovanje. »Temačni nordijski samotar« je 
s svojim revolucionarnim predrugačenjem sli-
karstva predstavljal ideal številnim umetnikom 
nove generacije.

Avtoritativni režimi so kasneje preganjali eks-
presionistične umetnike. Nacisti so leta 1937 
v Münchnu organizirali razstavo Degenerirana 
umetnost, jih osmešili pred javnostjo in uničili 
številna dela. Tudi v državah bivšega vzhodne-

VENO PILON 
Varja (Rusinja), 1925, olje / platno,
foto Primož Brecelj 
(© Pilonova galerija Ajdovščina)

KARL SCHMIDT–ROT TLUFF 
Pogled na mesto iz Soesta, 1923, 
lesorez / papir, foto Tomaž Grdin (© Institut für 
Auslandsbeziehungen e.V., Stuttgart)

EMIL NOLDE 
Tihomorski otočan I, 1915, 
barvna litografija / papir, foto,
foto Tomaž Grdin (© Institut für Auslandsbeziehungen e.V., Stuttgart)

VÁCLAV ŠPÁLA 
Z dalmatinske obale, 1911, olje / platno, 
© GASK - Gallery of the Central Bohemian 
Region, Kutná Hora

EMIL ARTUR PIT TERMANN–LONGEN 
Kadilec, ok. 1910, olje / platno,
© GASK - Gallery of the Central Bohemian 
Region, Kutná Hora

FRANCE KRALJ 
Snemanje s križa, 1923, olje / juta,
foto Marjan Smerke (© Galerija Božidar Jakac) 
Nedavno kupljeno delo je tokrat prvič predstavljeno 
javnosti izven stalne postavitve Franceta Kralja

Pogled 
v postavitev 
razstave,
foto Alja Fir, 
(© Galerija 
Božidar Jakac)

Muzej GASK v Kutni Gori, ki je zaradi svoje zgodovine 
in arhitekturnih značilnosti primerljiv z Galerijo 
Božidar Jakac. Nahaja se v prenovljeni baročni 
zgradbi nekdanjega jezuitskega kolegija v neposredni 
bližini znamenite gotske cerkve, ki je posvečena sveti 
Barbari (levo).

Dresdenski grafični kabinet je najstarejši grafični 
muzej v nemškem prostoru, ki med številnimi znanimi 
mojstrovinami hrani tudi dela Albrechta Dürerja in 
Rembrandta van Rijna.

ga bloka jih niso odobravali. Ekspresionistično 
navdihnjena dela so bila dojeta kot pretirano 
religiozna in subjektivna. Večina predstavnikov 
ekspresionizma umetniškega izraza ni dojema-
la kot sredstvo ideološke propagande, temveč 

je poudarjala osebno »odrešitev«. Za razliko od 
sočasnih radikalnejših avantgardistov je ostala 
zavezana humanizmu in je pozivala k etičnemu 
prerojenju človeštva. To naj bi se zgodilo znotraj 
posameznika in se širilo med množice, ne oziraje 
se na nacionalnost in človekovo svetovnonazor-
sko prepričanje.

Razstava, ki bo odprta do 20. septembra, je 
edinstvena priložnost za javnost in stroko. O 
povezavah med umetniki različnih narodov in 
nazorov v tem turbulentnem času razpravljajo 
slovenski, nemški ter češki umetnostni in lite-
rarni zgodovinarji v svojih študijah, objavljenih v 
katalogu, ki je izšel ob razstavi. 

Kustosa razstave:
Goran Milovanović 
dr. Robert Simonišek

VABLJENI  K OGLEDU!
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Edvarda Muncha, do katerega je čutil izjemno 
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Avtoritativni režimi so kasneje preganjali eks-
presionistične umetnike. Nacisti so leta 1937 
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muzej v nemškem prostoru, ki med številnimi znanimi 
mojstrovinami hrani tudi dela Albrechta Dürerja in 
Rembrandta van Rijna.

ga bloka jih niso odobravali. Ekspresionistično 
navdihnjena dela so bila dojeta kot pretirano 
religiozna in subjektivna. Večina predstavnikov 
ekspresionizma umetniškega izraza ni dojema-
la kot sredstvo ideološke propagande, temveč 

je poudarjala osebno »odrešitev«. Za razliko od 
sočasnih radikalnejših avantgardistov je ostala 
zavezana humanizmu in je pozivala k etičnemu 
prerojenju človeštva. To naj bi se zgodilo znotraj 
posameznika in se širilo med množice, ne oziraje 
se na nacionalnost in človekovo svetovnonazor-
sko prepričanje.

Razstava, ki bo odprta do 20. septembra, je 
edinstvena priložnost za javnost in stroko. O 
povezavah med umetniki različnih narodov in 
nazorov v tem turbulentnem času razpravljajo 
slovenski, nemški ter češki umetnostni in lite-
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VABLJENI  K OGLEDU!
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MIHA MALEŠ: 
Slikajoči pesnik, pogovorni večer
petek, 22. 6. 2018, ob 18. uri 

Vabimo vas na pogovorni večer, na katerem 
bosta o delu umetnika Mihe Maleša, čigar 
grafike so predstavljene tudi na razstavi Obrazi 
ekspresionizma / Odtisi duha, spregovorili 
umetnikova hči Travica Maleš Grešak in um. 
zgodovinarka ter avtorica monografije 
Miha Maleš: Slikajoči pesnik, 
Breda Ilich Klančnik.

POLETJE POD LIPAMI: 
Počitniške delavnice za otroke
od srede do petka, 27.–29. 6. 2018, 
med 10. in 12. uro 

Med počitnicami bomo z našimi najmlajšimi 
obiskovalci spoznavali raznolikost umetniških del, 
ustvarjali in se ob tem prijetno zabavali. Počitniške 
delavnice so namenjene otrokom od 5. do 12. leta 
starosti. Delavnice so brezplačne. 
Prijave: info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140.

Lapidarij

KRISTINA RUTAR: O izvoru vrst
21. 4. 2018–15. 8. 2018

NATAŠA PROSENC STEARNS: Hotelski dnevnik
14. 9.–4. 11. 2018

Nekdanja samostanska cerkev

PETRA VARL: Blizu svetlobi
21. 6.–26. 8. 2018

BRANKO CVETKOVIČ: Nični prostor
21. 9.–3. 12. 2018

Lamutov likovni salon

ČLOVEK:STROJ
gostujoča razstava iz Loškega muzeja Škofja Loka
29. 6.–16. 9. 2018

ANDREJ LAMUT
5. 10.–18. 11. 2018

IVAN CANKAR IZ ZBIRKE 
GALERIJE BOŽIDAR JAKAC
3. 12. 2018–8. 2. 2019

Galerija Božidar Jakac 

GORIŠKI UMETNIKI: 
Franco Dugo (1941), Roberto Kusterle (1948) 
in Giorgio Valvassori (1947) 
gostujoča razstava iz Pilonove galerije Ajdovščina
19. 10. 2018–10. 2. 2019

Poveži imena umetnikov z naslovi njihovih del:

FRANCE KRALJ 

EMIL NOLDE 

VENO PILON 

VÁCLAV ŠPÁLA 

V nagradni igri sodelujete tako, da rešite nagradni listič, ga izrežete in pošljete na 
naslov Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki ali ga oddate 
pri blagajni galerije. 

Žrebanje se bo odvijalo 3. septembra 2018. Dobitnika nagrade bomo obvestili preko 
elektronske pošte. Prevzem nagrade bo mogoč na galerijskem naslovu. 

NAGRADA: 1x Katalog Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha

Ime in priimek: 

Naslov:

Poštna številka: 

Pošta: 

E-mail:

Podpis: 

S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da vas obveščamo o dogodkih v Galeriji Božidar Jakac.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Zanjo: Goran Milovanović
Besedilo: dr. Robert Simonišek
Priprava križanke in nagradne igre: Adrijana Petrič
Uredila: Kristina T. Simončič
Oblikovanje: Matic Tršar

POLETJE POD LIPAMI: 
Kiparska delavnica za otroke
od ponedeljka do petka, 2.–6. 7. 2018, 
med 9. in 12. uro

Med počitnicami otroke med 6. in 15. letom 
starosti vabimo na že tradicionalno celotedensko 
kiparsko delavnico, ki jo bo vodil lik. pedagog 
Valter Rabič. Cena delavnice je 35 evrov in za 
drugega otroka v družini 20 evrov. 
Prijave: info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140.

Pogovor ob razstavi 
Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha 
z Milčkom Komeljem
petek, 13. 7. 2018, ob 19. uri 
v Galeriji Božidar Jakac 
Pogovor bo vodil dr. Robert Simonišek.

Celotedenska filmska delavnica v 
sodelovanju z Luksuz produkcijo 
16.–20. 7. 2018, dopoldne 
v Galeriji Božidar Jakac

Medgeneracijska delavnica 
sobota, 25. 8. 2018, ob 10. uri 
v Galeriji Božidar Jakac

VARJA (RUSINJA)

Z DALMATINSKE OBALE

SMRT GENIJA

TIHOMORSKI OTOČAN I

Ekskurzija po slikarskih poteh 
Toneta Kralja
sobota, 8. 9. 2018

Vabimo vas na ekskurzijo na Primorsko, kjer si 
bomo ogledali cerkvene poslikave Toneta Kralja, 
ki so nastajale od začetka dvajsetih do poznih 
šestdesetih let na območju, ki je po letu 1918 
pripadalo Italiji. Dan bomo zaključili v Trstu.

Predavanje dr. Janine Dahlmanns: 
Most do novih bregov umetnosti
četrtek, 13. 9. 2018, ob 18. uri v Prešernovi 
dvorani SAZU, Ljubljana

Pogovor ob razstavi 
Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha 
z dr. Marijanom Dovićem in 
dr. Borutom Klabjanom
sobota, 15. 9. 2018, ob 18. uri v Galeriji 
Božidar Jakac
Pogovor bo vodil dr. Robert Simonišek.

Predavanje dr. Marie Rakušanove: 
Ekspresionizem kot transkulturni 
fenomen srednje Evrope
četrtek, 20. 9. 2018, ob 18. uri 
v Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana

ZA NAJMLAJŠENAGRADNA IGRA

OBRAZSTAVNI PROGRAM PRIHAJAJOČE RAZSTAVE

Ponosni smo, da so poleg Ministrstva za kulturo in 
občin Kostanjevica na Krki in Krško v projekt verjela 
in ga podprla tudi naslednja podjetja: dolgoletna 
generalna pokroviteljica Krka d.d., podjetja Gen 
energija, Kostak, Gen-I, Numip in Vipap, ki je 
prispeval papir za to prilogo.

ODPIRALNI ČAS:
torek–nedelja od 10. do 18. ure. Od 15. 6. do 15. 9. 
ob petkih in sobotah odprto do 20. ure. Zaprto: ob ponedeljkih.
INFORMACIJE:
T: 07 49 88 140 (tajništvo) in 07 49 88 150 (recepcija)
E: info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si, FB: Galerija Božidar Jakac
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Že pri pripravi programa se je 
pokazalo, da smo lahko v občini 
Brežice upravičeno ponosni na 
našo dediščino, naravne dano-
sti in aktivna društva, ki znajo in 
želijo obiskovalcem predstaviti 
najboljše, kar naši kraji ponu-
jajo. Na junijsko soboto je šest 
krajevnih skupnosti, v sodelova-
nju s članicami in člani domačih 
društev, gostilo slovenske roja-
ke od zjutraj pa vse do glavnega 
dogodka na gradu Brežice.

Prvi del srečanja Dobrodošli 
doma je potekal v šestih krajev-
nih skupnostih – v KS Bizeljsko, 
KS Pišece, KS Sromlje, KS Do-
bova, KS Čatež ob Savi in KS Je-
senice na Dolenjskem. Župan 
občine Brežice Ivan Molan je v 
sobotnem dopoldnevu obiskal 
vseh šest krajev, kjer je rojakom 
iz tujine zaželel dobrodošlico in 
se domačim društvom ter kra-
jevnim skupnostim zahvalil za 
sodelovanje, kakršnega pri pro-
jektu Dobrodošli doma še ni 
bilo. Da je neposreden stik naj-
bolj pristen in ljudem tudi naj-
več pomeni so pokazale številne 
pohvale in izrazi zadovoljstva, ki 
so jih soorganizatorju dogodka 
Dobrodošli doma, Uradu RS za 
Slovence v zamejstvu in po sve-
tu, po dogodku sporočili navdu-
šeni gosti.

KS Bizeljsko je v sodelovanju s 
Turističnim društvom Bizeljsko, 
Moškim pevskim zborom in Žen-
skim pevskim zborom Mravljice 
gostila Mešani pevski zbor Enci-
jan Pulj iz Hrvaške, predstavnike 
Rafaelove družbe in Slovenske 
izseljenske matice. Poleg kultur-

nega programa so gostom do-
mačini predstavili repnice, ka-
kovostna lokalna vina, zbirko 
majolk in lokalno kulinariko. 

KS Pišece je sodelovalo s Turistič-
nim društvom Pišece, Folklorno 
skupino Duplo in Društvom Ma-
ksa Pleteršnika Pišece pri obisku 
Pevskega zbora SKD Ajda Umag 
in KPD Bazovica iz Rijeke. Po sku-
pnem zajtrku v večnamenskem 
domu so skupaj obiskali Ple-
teršnikovo domačijo, mlin in ko-
zolec, kjer so goste pogostili z 
domačimi dobrotami in pripra-
vili srečanje s programom.

KS Sromlje in Turistično društvo 
Sromlje sta s sodelovanjem KD 
MoPZ Sromlje in ljudskimi pevci 
ter harmonikaši pripravili na plo-
ščadi pred večnamenskim do-
mom pravo veselico. Poleg do-
mačih pevcev so nastopili tudi 
gosti – člani folklore Slovenske-
ga društva Drava Augsburg in 
SKD Lipa München, gostili pa so 
tudi člane Društva Slovencev Tri-
glav iz Banja Luke. Poleg pohoda 
čez kraj so si lahko gosti ogledali 
ribogojnico in razstavo o NOB v 
večnamenskem domu.

KS Dobova in vas Mostec sta v 
sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Dobova, KD Franc Bo-
govič Dobova in ŠKD Mažoret-
ke Dobova pripravili program, v 
sklopu katerega so si rojaki iz tu-
jine ogledali dobovsko farno cer-
kev, muzej pri Polovičih in brod 
na Mostecu. Gostili so Slovensko 
društvo Kakanj (Jazz orkester) 
iz Bosne, Slovensko združenje 
France Prešeren iz Makedonije 

LONA (18154) 
je energična, prijazna in družab-
na psička, stara približno 5 me-
secev. Je manjše rasti s kratko 
dlako. Zelo uživa v družbi ljudi 
in je vodljiva na povodcu. Pot-
rebuje dom, kjer se bodo lastni-
ki veliko ukvarjali z njo in z njo 
preživljali svoj prosti čas.

BOBBY-BROWN (18126-KK)
 je odrasel, a še mlad kuža sre-
dnje rasti, čudovite čokoladne 
barve. Je zelo prijeten kuža,  
umirjen in nežen, rad je v druž-
bi prijazne psičke ali pasjega 
mladiča. Išče dom in ljudi z ve-
likim srcem, veliko nežnosti in 
ljubezni. 

ZLATKO (18105-Š) 
je prijazen odrasel in umirjen 
kuža. Star je cca. 4 leta, rad ima 
sprehode in je lepo vodljiv na 
povodcu ter primerna družba 
za starejše ali otroke. Potrebuje 
topel dom, kjer bodo zanj dob-
ro skrbeli in ga imeli radi.

Občina Brežice obvešča vse sobodajalce, ki imajo nastanitvene ka-
pacitete v občini Brežice, da na osnovi Odloka o turistični in pro-
mocijski taksi v občini Brežice (Uradni list RS, 37/18) prične s 1. 
7. 2018 veljati nova vrednost turistične takse, ki znaša 2,00 EUR.  
S 1. 1. 2019 se dodatno obračuna še promocijska taksa, tako da 
bo skupna turistična in promocijska taksa od prej navedenega da-
tuma znašala 2,50 EUR. S strani pristojnega nadzornega organa 
se bo izvajala kontrola obračuna in vodenja evidenc o turistični 
taksi. Ugotavljamo, da določeni sobodajalci ne plačujejo takse v 
roku, ki je določen v zakonu in da spreminjajo podatke za nazaj.

Skupna vrednost takse v EUR

Začetek veljavnosti: 100 % 50 %

Od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 2,00 1,00

Od 1. 1. 2019 dalje 2,50 1,25

Občina Brežice obvešča o
sprememba vrednosti turistične takse

Dobrodošli doma – rezultat odličnega 
sodelovanja krajevnih skupnosti in društev
V soboto, 16. junija, je občina Brežice gostila 8. tradicionalno srečanje zamejskih Slovencev in slovenskih izseljen-
cev iz celega sveta. Posebnost letošnje zasnove srečanja, ki jo je predlagala občina Brežice, podprla pa društva v ob-
čini in krajevne skupnosti, je bil sprejem različnih skupin Slovencev iz zamejstva in sveta po krajevnih skupnostih. 
Društva Slovencev, ki so prišla na srečanje Dobrodošli doma, so se lahko prijavila na obisk ponujenih krajev v občini v 
spremstvu lokalnega vodiča in zanimiv program spoznavanja domačinov in občine. 

in Društvo Slovencev SKS Drago 
Čeh – Bor iz Srbije.

Na Čatežu ob Savi sta za pro-
gram in dobro počutje gostov 
poskrbela KS Čatež ob Savi in 
Ljudske pevke Žejno.  Za uvod 
v program so se zbrali v domu 
krajanov, kjer sta jih pozdravila 
predsednik KS Franc Les in župan 
Ivan Molan. Za domače vzdušje 
je poskrbel tudi nastop sekcije 
Trta pri KUD Anton Kreč. Sledil je 
ogled vasi, spomenika izgnancev, 
razgled iz Sv. Vida in pohod do 
Dvorc. Čatežani so gostili MePZ 

SPD Bilka iz Avstrije, Pevsko dru-
štvo upokojencev Ptuj, iz Srbije 
pa so prišli člani Društva Sloven-
cev Planika Zrenjanin in Društvo 
Slovencev Subotica. 

KS Jesenice na Dolenjskem je 
združila moči s KUD Slavček Ve-
lika Dolina, Društvom vinograd-
nikov Dolina Jesenice in OŠ Ve-
lika Dolina. Gostili so Slovenski 
pevski zbor iz Mendoze, Argen-
tina, SD Kredarica in Slovensko 
društvo Vida Matjani iz Podgo-
rice v Črni gori. Prvi postanek 
pred zajtrkom na kmetiji Črpič se 

je zgodil ob lepo urejeni kapelici 
na Podgračenem. Domače slad-
ke in slane dobrote ter domača 
pijača, med katerimi ni manjkal 

niti pelin v vinu, so bili izvrstna 
dobrodošlica rojakom, ki so pri-
potovali od najdlje. 

Narodna naša – narodni ponos

Navdušeni mladi

Rojaki iz Argentine pri kapelici gostitelj KS Jesenice na Dolenjskem Veselo druženje v KS Sromlje

Ogled cerkve Imena Marijinega v KS Dobova

Poziv k pomoči družini Kodrič
13. maja letos je popolnoma pogorela mizarska delavnica Fran-
ca Kodriča v Pečicah pri Podsredi, pri čemer je nastalo za okoli 
300.000 evrov škode. Gospod Kodrič je vdovec z dvema sinovo-
ma, od katerih je eden zaposlen pri očetu, drugi pa je še štu-
dent. Z izgubo delavnice je družina ostala brez osnovnega vira 
preživetja. Zanj je odprt poseben žiro račun TRR A Banka SI56 
05100801 5567 619, sklic 29364, Škofijska Karitas Celje, Muzej-
ski trg 8, Celje, kamor lahko nakažeta svojo pomoč.

Svoj izdelek lahko oddate v nedeljo, 24. junija 2018, med 12. in 
13. uro na grajskem dvorišču gradu Brežice. Letos pečemo črni-
-mešani in praznični kruh.
Za dodatne informacije pokličite Barbaro Srečkovič Žlak, doseglji-
vo na 05 90 85 810 ali preko elektronske pošte na naslovu 
barbara.sreckovic.zlak@zptm.si.

Vabimo vas na tekmovanje v peki kruha 
v sklopu Dneva kruha, vina in salam (Brežice, moje mesto 2018)
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 
14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2), ter 
35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., 

IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje 
kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice)

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra 
mesta Krško – območje kapucinskega samostana (razširitev obsto-
ječe knjižnice), ki ga je izdelal Region d.o.o. Brežice, v juniju 2018.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 29. junija do vključno 
30. julija 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 
14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter 
v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško. Javna obravnava 
bo izvedena v sredo, 11. julija 2018, ob 19.00, v sejni sobi »A« 
Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lah-
ko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede-
jo ključne besede »SDUN – razširitev knjižnice«. Ustno se lahko 
pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Kr-
ško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in 
predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podat-
kov dana privolitev za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo 
objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in 
priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej naves-
ti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Pridobitvi ob občinskem prazniku

Nov vrtec Palček v Brestanici 
Občina Krško je v Brestanici lani poleti začela z gradnjo novega vrtca Palček pri Osnovni šoli Adama Bohoriča, saj je bil 
star objekt za 90 otrok že pretesen in energetsko potraten. Potem ko so se otroci v nov objekt vselili v letošnjem mar-
cu, so s slovesnostjo v okviru občinskega praznika objekt 6. junija tudi uradno odprli. Nov objekt, za katerega je Obči-
na Krško s pomočjo državnih sredstev in Eko sklada odštela nekaj manj kot dva milijona evrov, ima šest oddelkov, raz-
delilno kuhinjo, zbornico in kabinete, garderobe, umivalnice in skupni prostor oz. telovadnico.  

Gre za tako imenovani »skoraj 
nič-energijski objekt« z zelo vi-
soko energetsko učinkovitostjo 
oziroma zelo majhno količino 
potrebne energije za delova-
nje (za ogrevanje, hlajenje, pri-
pravo tople vode, klimatizacijo 
in razsvetljavo) na skupno 1160 
kvadratnih metrih uporabne po-
vršine. V novem vrtcu so tako za 
najmlajše kot za vzgojiteljice za-
gotovljeni bistveno kakovostnej-
ši pogoji bivanja in dela, je na 
slovesnosti poudaril župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko. 
Vrednost novega objekta znaša 
1,95 milijona evrov, od tega je 

občina iz državnih sredstev pri-
dobila 478.500 evrov nepovra-
tnih sredstev in 538.170 evrov 
povratnih sredstev, hkrati se je 
prijavila tudi na javni poziv Eko 
sklada za nepovratne finanč-
ne spodbude za nove naložbe 
v gradnjo skoraj nič-energijske 
stavbe ter pridobila nekaj manj 
kot 417.000 evrov, preostalo je 
strošek občine. 

Ravnateljica OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica Martina Ivačič je ob 
odprtju novega objekta dejala, 
da je bilo ob vselitvi pričakovanje 
in veselje vseh, tako vzgojiteljic kot otrok in staršev, neizmerno. 

Pomočnica ravnateljice Hele-
na Zupančič pa je dodala, da je 
za njimi 52 dni bivanja v novih 
in svetlih prostorih, ki ponujajo 
veliko možnosti, v katerih bodo 
skrbeli za pestro in ustvarjalno 
učno okolje. Na slovesnem do-

godku, ki ga je povezovala vzgo-
jiteljica brestaniškega vrtca Vida 
Umek, so se predstavili najmlajši 
s pesmijo in plesom, za pogosti-
tev pa so poskrbele članice Akti-
va kmečkih žena Rožno-Presla-
dol in Brestanica.

OBNOVILI POVEZOVALNO CESTO MED TREMI KRAJEVNIMI 
SKUPNOSTMI - Župan občine Krško mag. Miran Stanko ter pred-
sedniki krajevnih skupnosti Gora, Veliki Trn in Leskovec pri Krškem 
Alojz Kerin, Franc Lekše in Jože Olovec so 5. junija v okviru občin-
skega praznika simbolično namenu predali obnovljen odsek ces-
te Spodnje Dule–Ivandol–Nemška vas, ki poteka po območju vseh 
treh krajevnih skupnosti. Kot je povedal župan, gre za sicer dva lo-
čena odseka v skupni dolžini tisoč metrov, ki bosta z obnovo pred-
vsem bolj varna za vse udeležence v prometu. Rekonstrukcija je po-
tekala lansko jesen, hkrati z obnovo ceste pa so ob cestnem odseku 
Spodnje Dule–Ivandol obnovili tudi vodovod. Za naložbo je Občina 
Krško namenila nekaj več kot 100.000 evrov. Dogodek ob odprtju 
cestnega odseka, ki ga je povezovala Katarina Prelesnik, so z glas-
bo popestrili učenka in učenci Glasbene šole Krško.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
društev ali zvez na področju kmetijstva, 

čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja 
podeželja v letu 2018

Občina Krško s ciljem ohranjanja delovanja društev in dviga ka-
kovosti življenja na podeželju objavlja javni razpis za sofinan-
ciranje delovanja in programov društev s področja kmetijstva, 
ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, 
ter sofinanciranje informiranja in podajanja vsebin, povezanih 
z razvojem podeželja.

Podpora je namenjena za organizacijo ali soorganizacijo prire-
ditev širšega pomena, ohranjanje in predstavljanje naravne in 
kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinarič-
nih značilnosti in posebnosti za turistične namene, za vzgajanje 
in delovanje podmladka v okviru društev, na šolah ali v kraju 
delovanja društva, za sodelovanje z drugimi društvi, za spod-
bujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
društva, za izvajanje promocijskih aktivnosti, oblikovanje in iz-
dajanje promocijskega materiala in drugo.

Zainteresirana društva oz. interesna združenja morajo vloge od-
dati najkasneje do vključno 18. septembra 2018 na naslov Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 
Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi ali 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško v času ura-
dnih ur. Dodatne informacije: Magdalena Krošelj, tel. številka 
07/49 81 319 ali magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih 
dni med 8. in 10. uro.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih 
prireditev v občini Krško za leto 2018

Javni razpis je namenjen sofinanciranju turističnih in drugih pri-
reditev v občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
v občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, 
večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale in bile pla-
čane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2017 do 15. 7. 2018. Okvir-
na višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prire-
ditev, je 15.000 evrov, rok za prijavo pa 18. 7. 2018.
Upravičenci do sredstev so društva, ki so registrirana za opravlja-
nje dejavnosti na področju turizma in imajo sedež v občini Krško. 
Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40 % upraviče-
nih stroškov celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Irena Mesin-
ger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si, uradne 
dni od 8. do 11. ure.

Anton Petrovič (SD) je podal pobudo, da se za urejanje Senovega 
s strani koncesionarja prizna celega pometača. Zanimalo ga je še, 
katera škropiva za zatiranje zeli uporablja koncesionar ter kdaj bo 
urejena sanacija Belskega potoka od mosta Titova cesta–Cesta 1. 
maja do mosta na Trgu rudarjev. 
Mojca Železnik (SLS) je vprašala, kdaj bo urejeno dodatno parki-
rišče pri bazenu Brestanica in kdo je odgovoren za čiščenje odseka 
ceste mimo bazena. Vprašala je, ali je izvajalec seznanjen, da fon-
tana v krožišču v Brestanici občasno ne dela, in kdo je odgovoren 
za projekt parkirišč pri železniški postaji v Brestanici.
Jože Olovec (SDS) je vprašal, kakšni so rezultati promocije turizma 
v zidanicah ter kako je s pridobivanjem soglasij in dovoljenj danes. 
Predlagal je, da se med Leskovcem in Drnovim uredi del kolesar-
ske steze vzporedno z državno cesto, ki bo ločen od glavne pro-
metnice in bo omogočal varno prečkanje. Zanimalo ga je, kako je 
s prenovo cest Leskovec–Velika vas ter ceste v Venišah in leskov-
ške »obvoznice«.
Olivera Mirkovič (IDS) je podala pobudo, da občinska uprava v zvezi 
s pokritjem bazena v Brestanici preuči še druge lokacije s podobni-
mi kapacitetami in da se parcele v lasti občine, ki se nahajajo med 
privatnimi parcelami, redno kosijo. Vprašala je še, kdo je odobril 
načrt parkirišča pri železniški postaji Brestanica.
Dušan Dornik (SMC) je predlagal javno predstavitev projekta rekon-
strukcije in ureditve povezovalne ceste na Kovinarski ulici v Krškem. 
Vprašal je, čigava je ideja in zakaj naj bi pumptrack stezo umestili 
na Videm, kjer je bil bivši Dom starejših občanov.
Vlado Grahovac (SLS) je predlagal, da se cevi optičnega omrežja, 
ki štrlijo iz zemlje, uredijo na način, da se vgradijo betonski jaški fi 
40 cm, globine 50 cm. 
Silvo Krošelj (SD) je vprašal, kdo je dovolil in je s tem odgovoren, 
da je dano dovoljenje za poskusno obratovanje HE Brežice, kljub 
temu, da niso izpolnjeni pogoji iz Uredbe o DPN za območje HE 
Brežice. Predlagal je, da občinski svet od pristojnega organa zah-
teva obrazložitev, na podlagi česa je dovoljena polnitev akumu-
lacijskega bazena, pri tem pa nadomestni habitati niso niti ureje-
ni niti v funkciji.

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta z 32. seje, 14. 6. 2018
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BAZEN SEVNICA
JULIJ - AVGUST

ponedeljek - nedelja 
8.00 - 19.00

info
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ANIMACIJA�V���OB�VODI
ponedeljek���red����o���6.00

VODNA�A�ROBIKA
ponedeljek���red���petek���o���.30

PLAVALNI�T��AJ
30.7.���3.�.�
2.7.���6.7.�

OTRO�KA���TVARJALNICA
četrtek���o���6.00

Strateški dokument na področju 
turizma se v sodelovanju z de-
ležniki pripravlja od začetka le-
tošnjega leta. Osnova za dobro 
načrtovanje sta bila najprej celo-
vit pregled stanja na področju tu-
rizma in jasno zamišljen pogled 
v prihodnost – vizija. Na posve-
tu, ki je potekal v obliki delavni-
ce, pa je bil cilj turističnim delež-
nikom in zainteresirani javnosti 
– predstaviti dosedanje delo in s 
pomočjo navzočih preveriti oziro-
ma dopolniti ugotovitve, ki bodo 
izhodišče za pripravo načrta ra-
zvoja turizma v prihodnje. 

VABILO 

NA SKUPNO POSAVSKO PRAZNOVANJE 
DNEVA DRŽAVNOSTI 

 
s koncertom

KD GODBA SEVNICA

22. JUNIJ 2018 OB 19. URI 
V KULTURNI DVORANI SEVNICA

slavnostni govornik
MIHA MOLAN

aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne v vrstah 
slovenske milice

pozdravni nagovor
SREČKO OCVIRK

župan občine sevnica

dirigent kd godba sevnica
MATIC NEJC KREČA

spremljevalni program
VOKALNA SKUPINA ARIA

Pred koncertom vljudno vabljeni na priložnostno obeležitev 50. 
obletnice obstoja Teritorialne obrambe Republike Slovenije

in 27. obletnice odhoda enote za posebne namene Teritorialne 
obrambe Sevnica v Krakovski gozd, ki bo v organizaciji 

OZVVS Sevnica pred blokom na Planinski cesti 29 ob 17. uri.

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja 
urejanja prostora za pripravo tretjih sprememb 
in dopolnitev OPN Občine Sevnica

Občina Sevnica poziva k oddaji razvojnih pobud s področja ureja-
nja prostora za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3). 

Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost pozivamo, 
da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potre-
be po spremembi namenske rabe zemljišč (sprememba namen-
ske rabe zemljišča med drugim pomeni spremembo iz kmetijskih 
in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter spremem-
be v ali iz druge rabe)

posredujejo Občini Sevnica najkasneje do 15. julija 2018.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mne-
nja, potrebe in predlogi občanov, ki jim želimo aktivno slediti. Zato 
bomo vsa prejeta mnenja, predloge in pobude podrobno prouči-
li ter ovrednotili v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. Infor-
macijo o tem, ali prejeta pobuda izpolnjuje merila in kriterije za 
nadaljnjo obravnavo, boste dobili na Oddelku za okolje in prostor 
Občine Sevnica, po izboru izdelovalca SD OPN 3, ki bo prejete po-
bude strokovno ovrednotil.

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Sevnica že prejeli in evi-
dentirali, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopol-
nitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite 
ustreznost podanih pobud in jih po potrebi dopolnite. Če pobude 
še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo. Prav 
tako pozivamo tiste pobudnike, katerih pobude so bile v prejšnjem 
postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načr-
ta Občine Sevnica zavrnjene s strani nosilcev urejanja prostora, da 
ponovno oddajo svoje pobude.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občine Sev-
nica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica), lahko jo oddate v spreje-
mni pisarni Občine ali skenirano po elektronski pošti na naslov 
obcina.sevnica@siol.net. 

Za enotno evidentiranje in obravnavo pobud je Občina prip-
ravila obrazec za oddajo pobud, ki ga lahko dobite tudi v spre-
jemni pisarni Občine Sevnica oziroma na Oddelku za okolje in 
prostor. Pobuda naj vsebuje tudi grafični prikaz območja pre-
dlaganih sprememb.

Vzpostavitev javne mreže defibrilatorjev
Defibrilator je elektronska naprava, ki rešuje življenja ob nenadnem zastoju srca. S pomočjo električnega sunka lah-
ko srce ponovno požene in s tem pomaga rešiti življenje. V kritičnih situacijah je ključno, da je delovanje defibrilator-
ja tehnično brezhibno.

Na območju sevniške občine je 
bilo v preteklosti v sodelova-
nju različnih institucij in na ve-
liko pobud občanov nabavlje-
no večje število defibrilatorjev, 
ki so javno dostopni. Z name-
nom celovitega, sistematične-
ga in rednega vzdrževanja sta 
Občina Sevnica in Zdravstveni 
dom Sevnica pristopila k orga-
niziranju javne mreže defibrila-
torjev, zagotovljena so sredstva 
za redno vzdrževanje, hitra pre-
glednost pa je preko zemljevi-
da urejena na spletni strani Ob-
čine Sevnica.

Po celotnem teritoriju občine 
Sevnica je nameščenih 16 de-
fibrilatorjev:
• Defibrilator pri krajevni skup-

nosti Loka, pri trgo vini Mer-
cator (Loka pri Zida nem Mo-
stu 51) 

• Defibrilator Breg – gasilski 
dom

• Defibrilator na Lisci – Tončkov 
dom (Podgorica 36)

• Defibrilator Zabukovje – več-
namenski dom (Zabukovje 5)

• Defibrilator Gasilski dom Šen-
tjanž (Šentjanž 2 c)

• Defibrilator Veliki Cirnik – tr-

govina (Veliki Cirnik 26)
• Defibrilator na vratarnici In-

kos d.o.o. (Krmelj 51)
• Defibrilator Gabrijele – vhod 

v butik testenin Gabaroni 
(Gabrijele 6 a)

• Defibrilator Tržišče – Petrol 
(Tržišče 14 c)

• Defibrilator Studenec – Gasil-
ski dom (Studenec 43)

• Defibrilator Blanca – večna-

menski dom (Blanca 24)
• Defibrilator Boštanj – Gasilski 

dom (Boštanj 30)
• Defibrilator Lisca Sevnica 

(Prešernova 2)
• Defibrilator Gasilski dom Sev-

nica – kulturna dvorana (Kve-
drova 25)

• Defibrilator Grad Sevnica – 
atrij

• Defibrilator Občina Sevni-

ca, pri vhodu za JSKD (Glav-
ni trg 19)

Vzpostavljena javna mreža se bo 
v prihodnje zagotovo še dopol-
njevala, predvsem v luči izbolj-
ševanja standardov dostopnos-
ti, posebej na takšnih območjih 
občine, kjer defibrilator v javni 
mreži še ni hitro dostopen.

Lokacije defibrilatorjev na območju občine Sevnica

Posvet, namenjen deležnikom s področja 
turizma in zainteresirani javnosti
Pripravljavci Strategije razvoja turizma občine Sevnica – Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univer-
ze v Mariboru – so 18. junija v Gostilni Janc na Studencu pripravili 1. posvet, namenjen deležnikom s področja turizma 
in zainteresirani javnosti. 

Po pozdravnem nagovoru župa-
na Srečka Ocvirka je vodja Od-
delka za gospodarske dejavnosti 
Vlasta Kuzmički predstavila ak-

tivnosti Občine Sevnica, direk-
torica KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek pa dejavnosti in projekte 
javnega zavoda na področju tu-

rizma. Predstavitev stanja izdela-
ve strategije in povzetkov posnet-
ka stanja na področju turizma na 
območju sevniške občine sta po-
dala pripravljavca s strani Fakul-
tete za turizem Nejc Pozvek in 
dr. Tanja Lešnik Štuhec. Sledila 
je aktivna razprava z izpostavitvi-
jo prednosti, slabosti, priložnos-
ti in nevarnosti na področju tu-
rizma v občini Sevnica, vključno 
s pogledom v prihodnost in iska-
njem izhodišč za nadaljnjo vizijo, 
pripravo ukrepov ter aktivnosti v 
strateškem dela dokumenta. 

V sklopu izdelave Strategije ra-
zvoja turizma občanke in ob-
čane še vedno vabimo k inte-
raktivnemu sodelovanju pri 
pripravi strateškega dokumen-
ta na področju razvoja in trže-
nja turizma in z njim povezanih 
dejavnosti. Vabljeni, da izpolni-
te projektni list in nam posre-
dujte vaše projektne ideje, ki 
jih želite udejanjiti v naslednjih 
petih letih na področju turizma 
ter kakovosti življenja na obmo-
čju občine Sevnica. Ideje bodo 
umeščene v akcijski načrt, kar 
posledično pomeni lažje izvaja-
nje aktivnosti, saj bodo prepoz-
nane in na ta način sestavni del 
strategije razvoja turizma. 

Projektni list je dostopen na 
spletni strani www.obcina-sev-
nica.si.

Udeleženci 1. posveta deležnikov s področja turizma in zaintere-
sirane javnosti
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Digitalna estetska 
preobrazba nasmeha

Luske, onlay in polno-keramične prevleke

V sodobni družbi, bolj kot kadar-
koli prej, naletimo na raznolike 
lepotne ideale. Lepota je lahko 
zunanja ali notranja, klasična ali 
eksotična, minljiva ali večna in še 
bi lahko naštevali. Vsem naštetim 
vrstam lepote je skupno to, da so 
subjektivne, saj jih ljudje zaznava-
mo in dojemamo drugače, vsak s 
svojimi čutili in s svojo predstavo 
o estetiki. Pri zaznavanju lepote 
obraza igra ključno vlogo nasmeh, 
katerega poleg oči najprej opazi-
mo pri našem sogovorniku. Kljub 
subjektivnim merilom v splošnem 
velja, da nas privlači tisti nasmeh, 

info@ustna-medicina.com •  www.ustna-medicina.comUstna Medicina Ljubljana, T: 01 23 23 235 • Slovenska cesta 54  • 1000 Ljubljana • Ustna Medicina Novo mesto, T: 05 90 16 814 • Seidlova cesta 30 • 8000 Novo mesto

ki je harmoničen in skladen z ob-
razom njegovega lastnika. In čar 
estetskega zobozdravstva leži 
ravno v tem – v iskanju in posne-
manju skladnih razmerij potez 
harmonije narave.  

S tokratnim prispevkom vas 
bomo popeljali skozi digitalno 
estetsko preobrazbo ženskega 
nasmeha z luskami ter delnimi in 
polnimi keramičnimi prevlekami. 

Pacientka se je že dalj časa spog-
ledovala z različnimi možnostmi 
estetske obnove nasmeha, zato 
smo zanjo pripravili načrt estetske 
rehabilitacije z delnimi in polnimi 
keramičnimi prevlekami ter luska-
mi. Za protetično obnovo večine 
zob, in ne za konzervativno obno-
vo z zalivkami, smo se odločili za-
radi vidne obrabe griznih ploskev 

Slika 1: Fotografija, narejena ob prvem pregledu, 
nam razkrije poškodovane zobne vratove, 
obrabljene grizne robove zob ter obsežne zalivke 
z zabarvanimi robovi v področju zadnjih zob.

Načrtovanje je pri celostnih ob-
novah nasmeha zelo pomemben 
korak, saj narekuje celoten potek 

Slika 2: Barvni digitalni odtis zgornje čeljusti.

zdravljenja. Pozornost moramo 
posvetiti ne le videzu zob, temveč 
tudi obliki dlesni, poteku linije nas-
meha, krivini spodnje ustnice ter 
obliki obraza in barvi polti.

Predstavljen primer smo načrto-
vali in izvedli digitalno, kar pomeni, 
da je zobni tehnik na podlagi digi-
talnega odtisa (skeniranja) zače-
tnega stanja pripravil navosek, ki 
prikazuje končno estetsko prote-
tično rešitev. Tako smo se izognili 
uporabi neprijetnih odtisnih žlic in 
odtisnih mas, celoten postopek 
pa je bil za pacientko udobnejši in 
hitrejši. Največja prednost digital-
nega dela je možnost takojšnjega 
ogleda 3D virtualnega modela tre-
nutnega stanja (slika 2), v le nekaj 
dneh pa je pripravljen tudi digitalni 
navosek. 

Z estetsko spremembo nasme-
ha posegamo v videz celotne-
ga obraza. Prav zato je digitalni 
navosek (slika 3) nepogrešljivo 
diagnostično orodje, s katerim 
smo pacientki predstavili končni 
rezultat načrtovanega posega 
ter olajšali njeno razumevanje 
pozitivne spremembe in našega 
načina dela.

Slika 3: Digitalni navosek olajša predstavo 
o načrtovani spremembi nasmeha in olajša 
razumevanje postopkov dela. 

Zobe smo podaljšali in popravili 
njihovo obliko tako, da so bila 
razmerja med zobmi pravilna. 
Prilagodili smo tudi nivo dlesni ob 
zgornjih sprednjih zobeh, s čimer 
smo dosegli harmonično simetrijo 
med levo in desno stranjo nasmeha.
Predlagana sprememba nasmeha 
je bila všeč tudi pacientki, saj sledi 
strokovnim estetskim pravilom lep-
ega nasmeha, ki jih podzavestno 
zazna tudi laično oko. Ob nasled-
njem obisku smo tako pričeli s 
pripravo zob v zgornji čeljusti, ker 
so pri nasmehu praviloma zgornji 
zobje tisti, ki ga krojijo. Zobe smo 
obrusili, digitalno odtisnili in še isti 
dan pacientko oskrbeli z začas-

nimi prevlekami – laboratorijsko 
izdelanimi indirektnimi provizori-
ji, katere smo izdelali na podlagi 
digitalnega odtisa obrušenih zob 
in digitalnega navoska. Enak post-
opek smo ponovili tudi v spodnji 
čeljusti. Indirektni provizoriji so 
nudili odlično prehodno rešitev v 
primeru naše celostne estetske 
rehabilitacije nasmeha. Z njimi 
smo preverili naleganje prevlek na 
zobe, primernost oblike in velikosti 
zob ter uredili odnos med zgornjo 
in spodnjo čeljustnico, ki določa 
višino ugriza ter vpliva na obliko 
obraza v vertikalni smeri. Tako je 
tudi pacientka sama lahko preiz-
kusila in ocenila videz ter udobje 
nove protetične rešitve ter se lažje 
in hitreje poistovetila z novim nas-
mehom.

S takim pristopom k estetski preo-
brazbi se izognemo morebitnemu 
nezadovoljstvu, ki se lahko pojavi 
po celostnih obnovah zaradi nesk-
ladnosti obraza, zob in nasmeha. 
Poseganja v končno keramično 
rešitev torej ni, ali pa je minimalno, 
kar vodi k visoko kvalitetnemu in 
estetsko dovršenemu rezultatu.

Na podlagi manjših popravkov 
provizorijev, ki jih je želela pa-
cientka ali smo jih iz strokovnega 
vidika predlagali mi, smo izdelali 
keramične luske in prevleke (slika 
4 in 5). 

Slika 4: Prenovljen nasmeh s keramičnimi 
delnimi in polnimi prevlekami. Na fotografiji je 
zaradi bliskavice vidna razlika med različnima 
materialoma, ki smo ju uporabili v področju 
zadnjih zob. Ob naravni svetlobi razlika ni vidna, 
prav tako zadnji zobje niso vidni ob nasmehu 
in govoru.

Slika 5: Lep nasmeh, ki upošteva pravila 
rdeče-bele estetike. Grizni robovi zgornji zob 
potekajo vzporedno s krivino spodnje ustnice 
in se je skorajda dotikajo. Pravilna razmerja 
med velikostjo sprednjih zob dajejo izrazito 
ženstvenost nasmehu.

Pri estetiki nasmeha iščemo har-
monijo predvsem pri zgornjih 
sprednjih zobeh, vendar je usk-
lajenost s spodnjimi in zadnjimi 
zobmi, ki jih komajda kažemo pri 
nasmehu, prav tako pomembna. 
Pri estetsko dovršenem nasmehu 
pokažemo ravno pravšnji del toč-
no določenega zoba, kar pomeni, 
da tudi zadnji zobje morajo biti 
pravilne oblike in velikosti, saj v 
nasprotnem primeru pride do nas-
tanka neestetskih črnih hodnikov 
med zobmi in licem, ki človeka 
postarajo. Sprednji zgornji zobje 
morajo segati malenkost nad spod-
njo ustnico, njihovi grizni robovi pa 
morajo biti vzporedni z njenim pote-
kom. Seveda morata biti tudi oblika 
in velikost zob v pravilnem razmer-
ju z obrazom, nikakor pa ne smemo 
zanemariti še poteka roba dlesni, ki 
mora biti prav tako simetričen med 
levo in desno stranjo.

Estetske preobrazbe, četudi na 
morda majhnem delu vašega tele-
sa kot so zobje, vodijo k velikim 
spremembam v vašem življenju. Z 
lepim in pristnim nasmehom ste 
namreč na osebnem in poslovnem 
področju že na pol poti do uspeha. 

zob, razkritih zobnih vratov in ero-
zij ter obsežnosti zalivk (slika 1).

Na zobe smo jih cementirali s po-
močjo slovenskega izuma Vallbon-
da, dentalnega adheziva oziroma 
‘’lepila’’, ki močno izboljša trdnost 
spoja na površinah, predvidenih za 
cementiranje.

STE ZADOVOLJNI 
S SVOJIM 
NASMEHOM?

Estetsko 
privlačen nasmeh je 
bližje kot 
kadarkoli prej!

digitalno odtiskovanje

3D virtualni model spremembe

indirektni provizorji v enem dnevu

visoko estetske luske in keramične prevleke

naraven videz 

privlačnost obraza in samozavest

Vabljeni na 
BREZPLAČEN posvet.
Pokličite nas na 01 23 23 235 
ter si povrnite sproščen, predvsem 
pa samosvoj nasmeh!
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DEJSTVA IN ZANIMIVOSTI O SEVANJU 
RENTGENSKIH ŽARKOV TER 3D DIAGNOSTIKI
Z nenehnim razvojem znanosti in medicine ter s strmenjem k mi-
nimalno invazivnim preiskavam smo prišli do točke, da se rentgen-
skega slikanja ni potrebno več bati. Doze sevanja, ki smo jim ob 
slikanju izpostavljeni, so lahko minimalne, a njihova diagnostična 
vrednosti ogromna, če je odločitev zobozdravnika za opravljeno di-
agnostiko smotrna. Pravilno izbrana in opravljena preiskava lahko 
namreč reši vaše zobe in vaše ustne zdravje. Zelo pogosto prepreči 
razvoj in napredovanje škodljivih ter bolečih bolezenskih procesov.

A STE VEDELI, DA SO BILE VČASIH TUDI ZOBNE 
PROTEZE RADIOAKTIVNE? 

V štiridesetih letih prejšnjega stoletja so dodajali uran porcelana-
stemu prahu za izdelovi protez, da je le-ta dobila videz pravih zob. 
Ocena doze, ki jo je prispevala proteza iz porcelana z 0,1 % urana, 
je bila višja kot trenutno dvakratna letna doza, ki je prejmemo v 
Sloveniji. Iz poročila NCRP (Nacionalno združenje za zaščito pred 
sevanjem ZDA) izhaja, da so proizvajalci prenehali dodajati uran v 
porcelan šele leta 1986.

ZAKAJ SO TOREJ RENTGENSKI POSNETKI 
V ZOBOZDRAVSTVU POTREBNI? 

Rentgenski žarki se pri prehodu skozi tkiva v različni meri absorbi-
rajo v različnih tkivih. Količina absorpcije je odvisna od vrste tki-
va ali materiala skozi katere prehajajo. Skozi zobe žarki prehajajo 
slabše kot skozi dlesni, kar lahko razberemo iz rentgenskega po-
snetka. To omogoči prepoznavanje anatomskih struktur in more-
bitne bolezni, ki jih pri kliničnem pregledu s prostimi očmi mno-
gokrat ni možno videti (slika 1 in 2).

KAKO POGOSTO MORAMO OPRAVITI RENTGENSKI 
POSNETEK ZOB?

Odvisno od vaše zobozdravstvene zgodovine in trenutnega sta-
nja v ustih. Nekateri, sicer redki, ki so bolj dovzetni zobnim obole-
njem, potrebujejo sveže rentgenske posnetke vsakih 6 mesecev. 
Tisti, ki redno obiskujejo zobozdravnika in imajo odlično ustno hi-
gieno, potrebujejo rentgensko slikanje na vsake 3 do pet 5. To so 
le vodila. Potrebno je upoštevati navodila zobozdravnika, ki v sklo-
pu kliničnega pregleda najbolje oceni potrebo po dodatni diagno-
stiki. Enotnega pravila za vse ni.

3D OZIROMA CBCT DIAGNOSTIKA IN SEVANJE 

V rentgenskem centru Green CT smo izbrali aparature, ki jih pro-
izvajajo z namenom zmanjšati obsevanje našega telesa v diagno-

stične namene na minimum. Podjetju Vatech je znižanje doz uspelo 
v popolnosti, hkrati pa so obdržali visoko kvaliteto posnetkov in so 
trenutno najbolj prodajani CBCT na svetovnem trgu. Čas izposta-
vljenosti rentgenskim žarkom je pri CBCT (stožčasta računalniška 
tomografija) slikanju na splošno bistveno krajši kot pri klasičnem 
CT slikanju (računalniški tomografiji). Kot primer naj navedemo sli-
kanje z Green CT-aparatom, ki traja samo 5,9 sekunde za obe če-
ljusti, kar predstavlja trenutno najkrajši čas slikanja med podob-
nimi aparati. Tako je doza prejetega res minimalna. S preiskavo s 
klasično računalniško tomografijo predela čeljusti prejme pacient 
povprečno 1.000 µSv, s CBCT preiskavo z aparatom Green CT pa za 
prikaz obeh čeljusti prejme le 20 do 40 µSv (tabela 1). 

3D DIAGNOSTIKA PRIDOBIVA SVOJO VELJAVO 

CBCT je vse bolj uveljavljena preiskava v zobozdravstvu. Pomembno 
vlogo pri tem igra seveda zelo nizka doza prejetega sevanja. V den-
talnem rentgenskem centru Green CT smo opremljeni z najnovej-
šimi Vatech aparaturami, ki se odlikujejo z vrhunsko diagnostiko, 
kratkih časih izpostavljenosti in s tem najnižjih dozah sevanja. Nu-
dimo celotno rentgensko diagnostiko slikanja zob - slikanje po-
sameznih zob, slikanje zobnih kron (bitewing), ortopan, CBCT 3D 
slikanje zob in CBCT 3D slikanje obnosnih votlin. Stremimo k dovr-
šenosti dentalne rentgenske diagnostike in neprestanem izpopol-
njevanju znanja. To nam zagotavlja, da lahko svoje delo opravlja-
mo kakovostno in s tem pacientu omogočimo kvalitetno storitev.

Zobozdravstvena 
rentgenska 
diagnostika

NOVO MESTO, T: 040 334 548
BTC Novo mesto, Dvorana b1, prostor p05
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto

LJUBLJANA, T: 040 334 548
BTC City, Grška ulica, Hala 9
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

info@rentgen.si    http://rentgen.si/

LE KLINIČNI PREGLED 
SKUPAJ Z OPRAVLJENO 
RENTGENSKO 
DIAGNOSTIKO 
OMOGOČA PRAVILNO 
DIAGNOZO IN PRAVO 
REŠITEV ZA VAŠE USTNO 
ZDRAVJE.

Zobna gniloba (karies) na stranski ploskvi leve zgornje petice, 
ki ga s kliničnim pregledom ni mogoče opaziti (levo), dobro pa 

se vidi na rentgenskem posnetku zobnih kron (desno).

Prejeta doze sevanja ter čas izpostavljenost rentgenskim 
žarkom pri različnih tipih rentgenskih posnetkov.

''NO, S TEM RENTGENSKIM POSNETKON 
SEM POTRDIL SVOJE SUME – VSI VAŠI 
ZOBJE SO MRTVI''

Vrsta slikanja Doza Čas ekspozicije

Lokalni posnetek 6 µSv 1-2 sek

Ortopan tomogram 14-24 µSv 10-16 sek

CBCT 5x5 cm 10 µSv 5,9 sek

CBCT 8x8 m 30 µSv 5,9 sek

CBCT 10x8 cm 40 µSv 5,9 sek

Open mic & Talent Show
V soboto 30.6.2018, bomo po končanem uradnem 
delu programa izmenjave Log out, poskrbeli tudi za 
tiste, ki si želijo pokazati svoje talente. Lepo vabljeni 
vsi, ki bi radi kaj zapeli, prebrali, zaplesali ali pa samo 
pomahali iz odra. Večer bo potekal v gozdičku naproti 
MC Krško, kjer bomo poskrbeli za prav posebno 
atmosfero. Pridi in pokaži, kaj znaš ali pa pridi samo 
poslušat in gledat ter se družit v prijetnem ambientu.
Gozdiček nasproti MC Krško, 30. 6. 2018, ob 
19.00
  

Zaključni dogodek mednarodne mladinske 
izmenjave Log Out, Erasmus+
Med 24.6.2018 in 1.7.2018, bo v MC Krško potekala 
mednarodna mladinska izmenjava, ki se je bo udeležilo 
24 mladih iz Slovenije, Turčije, Madžarske in Irske. Na 
zaključnem dogodku si boste lahko ogledali gledališko 
plesni vložek in kratek dokumentarni film, ki ga bodo 
udeleženci posneli tekom izmenjave ter se preizkusil v 
igrah, ki so se jih igrali naši dedki in babice iz Turčije, 
Madžarke, Irske in Slovenije. Vstop je prost. 
Na igrišču nasproti MC Krško, 30. 6. 2018, 
ob 14.00

MALI NOGOMETNI TURNIR MC KRŠKO do 
18 LET
Nagrade: 
1. mesto -  pokal + nagrada, 
2. in 3. mesto - pokal.
Nagrajena bosta tudi najboljši strelec in vratar. Za 
pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Prijava je brezplačna. 
Prijave: matic.plankar@mc-krsko.si
Igrišče MC Krško, 28. 6. 2018, ob 11.00

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC Krško 
Bogat program namenjen šolarjem od 1. do 6. razreda 
OŠ. Poskrbljeno bo za zajtrk, kosilo in popoldanski 
prigrizek. Prijava na celotni štiridnevni program za 
otroka znaša 30 € ali 10 € na izbrani dan. Vsebino 
programa in prijavnico najdete na naši spletni strani, 
katero skenirano pošljete na sitar.mateja@mc-krsko.si 
ali izpolnjeno oddate na Info točki MC Krško.
Prijave sprejemamo še do petka, 22.6.2018.
MC Krško, 26. 6. 2018 do 29. 6. 2018, od 8.00 do 
16.00.

DOKUMENTARNA NEDELJA: Fresh Dresses
Fresh Dressed je dokumentarni film iz leta 2015 v režiji 
Sacha Jenkins, ki prikazuje zgodovino hip hop mode. 
Pripovedovalci zgodb v filmu so nekatera velika imena 
hip hopa med drugimi Kanye West, Pharrell Williams, 
Swizz Beats,...
VSTOP PROST!
Dvorana MC Krško, 24. 6. 2018, ob 18.00

DIY MUSIC: Izdelaj svoj TONGUE DRUM
Tongue drum ali »režasti boben« je votel inštrument. 
Kljub imenu pa v resnici ne gre za pravi boben ampak 
idiofon, glasbeni inštrument, ki ustvarja zvok predvsem 
s pomočjo vibracij, brez uporabe strun ali membrane. 
Običajno je izdelan oz. izrezljan iz bambusa ali lesa 
v obliki škatle, z eno ali več zarezami na vrhu. Torej, 
pridruži se nam in ustvarjaj z nami! 
Prijave: bayromusic@gmail.com 
MC Krško, 23.6.2018, ob 10.00

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

Delovni čas:

PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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POLETJE S
KNJIŽNICO BREŽICE

Knjižnica Brežice
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 
od 8.30 do 16.00
sreda: od 11.00 do 18.30
sobota: zaprto
Oddelek Cerklje ob Krki
bo med 12. in 17. uro odprt v četrtek,
5. in 19. julija ter 16. in 23. avgusta 2018.
Oddelek Pišece
bo julija in avgusta 2018 zaprt.

Knjižnica Brežice bo v soboto, 
1. septembra 2018, zaprta.

Z rednim odpiralnim časom bomo pričeli
v ponedeljek, 3. septembra 2018.

 KNJIGOMAT ZA VRAČILO GRADIVA 24/7
24 ur na dan, 7 dni v tednu lahko 
knjižnično gradivo vrnete na knjigomatu 
za vračilo gradiva. Izven odpiralnega časa 
knjižnice do knjigomata dostopate s 
člansko izkaznico, s katero si na stenskem 
čitalcu odprete vhodna vrata.
Izposojevalni rok gradiva lahko podaljšate 
ob obisku v knjižnici, po telefonu ali 
elektronski pošti oziroma s storitvijo MOJA 
KNJIŽNICA. Slednja članom omogoča 
poslovanje s knjižnico po medmrežju. Za 
dostop potrebujete številko veljavne 
članske izkaznice in geslo.

 POLETAVCI – POLETNI BRALCI
Do vključno 11. septembra 2018 otroke med 7. 
in 12. letom starosti vabimo k sodelovanju v 
poletnem bralnem projektu. Otroci 30 dni 
(ni nujno, da si sledijo) berete pol ure na 
dan. To so lahko knjige, stripi, časopisni 
članki, revije, recepti … Seznam bralnih dni in 
svoje podatke vpišete na zgibanko, ki jo 
prejmete v knjižnici ali si jo natisnete iz 
spletne strani knjižnice. 
Na jesenski zaključni prireditvi boste 
najuspešnejši bralci prejeli majico in priznanje. 
Sledila bodo še nagradna žrebanja. 
Glavna nagrada bo športna ura X-FACT.

 POSAVCI BEREMO SKUPAJ
Posavci letos skupaj beremo že osmo leto zapovrstjo. 
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi. Vse do 20. 
novembra 2018 prebirajte knjige s priporočilnega 
seznama (najdete ga v knjižničnih prostorih oziroma na 
spletni strani knjižnice), svoje vtise pa zabeležite na 
kazalke. Te so vložene v vsako izmed »sodelujočih« knjig. 
Vsem, ki boste prebrali vsaj pet knjig 
s priporočilnega seznama, zanje 
izpolnili kazalke in jih 
pravočasno oddali v knjižnici, 
bomo na zaključni jesenski 
prireditvi podelili knjižno nagrado.

 
 BREZPAPIRNO BRANJE NA PORTALU BIBLOS
Portal omogoča izposojo elektronskih knjig, ki jih lahko 
prebirate na osebnem in tabličnem računalniku, 
pametnem telefonu ter elektronskem bralniku. Za 
izposojo e-knjig potrebujete številko veljavne članske 
izkaznice in geslo (to je enako geslu za dostop do storitve 
Moja knjižnica). Hkrati si lahko izposodite največ 4 
e-knjige, čas izposoje je 14 dni. Po tem času prenesena 
datoteka na vaši napravi ni več aktivna. Isto knjigo si, če 
je prosta, lahko ponovno izposodite.
To je sodoben, privlačen in 
uporabniku prijazen način branja. 
Omogoča tudi prilagajanje 
velikosti črk in nima zamudnin. 
Vabimo vas, da po spletnih 
policah na naslovu www.biblos.si 
pobrskate tudi vi. 

Več informacij na www.knjiznica-brezice.si
07 49 62 649 / Facebook / Instagram

POLETNI

ODPIRALNI

ČAS

julij, avgust
2018

Višja kustosinja Nina Sotel
šek je ob odprtju dejala, da je 
razstava interdisciplinarna, go-
vori pa o življenju v mestu Kr-

ško in na območju občine Kr-
ško med leti 1980 in 1991 oz. 
v času od smrti Josipa Broza 
Tita do rojstva naše nove dr-
žave. Številni zbrani so slišali, 
da so osemdeseta predstavlja-
la tranzitno obdobje pred spre-
menjenim načinom življenja in 
postopnim vdorom globalizaci-
je. »V predhodni raziskavi smo 
se spraševali, kako so občani 
občine Krško doživljali ta čas 
in izbrali smo temo, ki na videz 
sicer velikokrat vzbuja nostal-
gične občutke, a želimo obi-
skovalcem ponuditi tudi pros-
tor in izhodišča za premislek o 
pozitivnih in negativnih vidikih 

O osemdesetih letih v Krškem
KRŠKO – 16. junija so v okviru tradicionalne Poletne muzejske noči v Mencingerjevi hiši v Krškem odprli 
razstavo »80. so bila leta … v Krškem«. Pod avtorstvo so se podpisale sodelavke Mestnega muzeja Krško dr. 
Helena Rožman, Nina Sotelšek, Špela Sečnik, Anita Radkovič in Simona Stipič. 

časa, ki je vplival na oblikova-
nje identitete samostojne dr-
žave,« je ob tem povedala So-
telškova. 

Direktorica Kulturnega doma 
Krško, v okviru katerega de-
luje Mestni muzej Krško, Dar
ja Planinc je izpostavila, da so 
avtorice razstave želele muzej-
sko zbirko obogatiti s predme-
ti, ki bi morda končali v smeteh 
ali pa ostali skriti na domačih 
podstrešjih ali v kleteh. »Želeli 
smo, da Krčani prepoznajo, da 
je to razstava o njihovem mes-
tu in v njej vidijo sebe ter svo-
jo preteklost,« je še dodala in 
izrazila zadovoljstvo, da so se 
v nastajanje razstave aktivno 
vključili javni zavodi, društva 
in posamezniki. Pridobljeni 
predmeti so omogočili takšno 

postavitev v treh prostorih v 
Mencingerjevi hiši, da obisko-
valci spoznajo kontekst poli-
tične ureditve v širšem druž-
beno-zgodovinskem pogledu, 
osvetljeno je delovanje takra-
tnih upravnih služb in družbe-
no-političnih organizacij, vi-
den je vpogled v urbanistično 
zasnovo mesta Krško ter de-
lovanje gospodarstva, šolstva, 
zdravstva, prostega časa, tudi 
muzejskih dejavnosti, bralne 
kulture, glasbe in športa. 

Muzejsko postavitev bodo ob-
časno dopolnjevali, na ogled 
pa bo do 8. februarja 2020. Za 
prihodnje leto so napoveda-
li izdajo zbornika na to tema-
tiko. Razstavo je odprla krška 
podžupanja Ana Somrak, za 
glasbeni pridih pa sta poskr-
bela člana nekdanje, leta 1982 
ustanovljene glasbene skupi-
ne Polska malca Đani Kovač 
in Uroš Srpčič.

� M.�Hrvatin,�foto:�M.�Mirt

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

26. junij
Dan Posavskega muzeja Brežice
21.30: odprtje kina na grajskem dvorišču

26.–30. junij
Poletna grajska dogodivščina
za otroke od 6 do 14 let

3.–4. julij
24-urna muzejska dogodivščina
za mladostnike od 14 let naprej

Kino na grajskem dvorišču
3., 10., 17. julij, 21.00

Koncer�
5. julij, 21.00: Epiphany (DŠB)
7. julij, 21.00: Volk Folk
19. julij, 21.00: Country Soul (DŠB)

Z�leve:�soavtorice�razstave�Nina�Sotelšek,�Simona�Stipič,�Špe-
la�Sečnik,�Anita�Radkovič�in�dr.�Helena�Rožman�ter�direktori-
ca�KD�Krško�Darja�Planinc

Člana�Polske�malce�Uroš�Srpčič�in�Đani�Kovač.

SEVNICA, KRŠKO, RADEČE – V prihajajočih junijskih dneh se bo 
tretje leto zapored odvijal Sonc festival – mednarodni festival ko-
morne glasbe v Sloveniji, ki ga pripravlja predstavnica mlajše ge-
neracije slovenskih violinistov Tanja Sonc iz Radeč. Leta 1992 ro-
jena violinistka je ena izmed slovenskih glasbenic, ki se uspešno 
uveljavlja v tujini (po šestih letih študija v Zürichu je postala čla-
nica tamkajšnjega priznanega komornega orkestra), a v kraj ob 
izlivu Sopote v Savo se vedno znova rada vrača in poklanja skrb-
no izbran del glasbenega ustvarjanja velikih umetnikov domače-
mu občinstvu.  Koncerti v okviru festivala bodo potekali 26. juni-
ja na gradu Sevnica, 28. junija v Dvorani v parku v Krškem in 29. 
junija v cerkvi sv. Petra v Radečah. Na njih se bodo z deli Maurica 
Ravela, Dmitrija Šostakoviča, Bohuslava Martinuja, Bele Bartoka 
in Ludwiga van Beethovna predstavili Tanja Sonc in Larissa Cid
linsky na violini, Ribal Molaeb na violi in Anton Spronk na vio-
lončelu. Letos bodo prvič izvedli še glasbeno matinejo za otroke 
v sodelovanju z osnovno in glasbeno šolo v Radečah, na ogled pa 
bodo tudi slikarska dela Ribala Molaeba. � S.�R.�

Tudi letos Sonc festival

Ameriška glasba na tujem: 
The Towne Singers

koncert zborovske glasbe
sreda, 27. 6., ob 19. uri
Kulturni dom Krško

Ana Desetnica – 
Ana Krška 2018

mednarodni festival uličnega gledališča
četrtek, 28. 6. in sobota, 30. 6.
Program na www.kd-krsko.si

Tori Tango – Sangue Nero
koncert iz cikla 

Poletje na gradu Rajhenburg 2018
petek, 29. 6., ob 20. uri

grad Rajhenburg

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Lahko bi rekli, da nam, Slovencem, abstinenca res 
ne gre najbolje. No, razen volilna. V tej smo zadnja 
leta v vrhu demokracij. In ker je bilo to tako tudi 
pri zadnjih volitvah, čeprav je k udeležbi z vsemi to-
povi pozivala tudi stranka, ki naj bi imela najbolj 
zvesto volilno telo, so bili mediji polni komentarjev o 
splošni nezainteresiranosti za politiko. Politiki več-
jih strank so se medsebojno označevali za krivce, da 
so ljudje razočarani nad demokracijo. Sama pa sem 
pričakovala nadaljevanje neudeležbe, a ne zaradi 
tega, ker le-ta narašča v razvitih državah, s čimer se 
očitno tolažijo nekateri, ampak zaradi splošne ne-
gativne nastrojenosti ljudi do skoraj vseh državnih 
institucij. To pa je resničen, vsakodneven problem. 

Po eni izmed prireditev sem poslušala ducat ljudi, 
ki se volitev niso udeležili, a so se v nekaj minutah 
prelevili v najboljše analitike. Tudi njihove družine 
niso volile. Zakaj le bi, če je »itak vse vnaprej dolo-
čeno«. Prva je pojasnila: »V družini smo štirje z vo-
lilno pravico. Kaj pa štirje glasovi sploh pomenijo 
v taki masi?« Drugi se je strinjal in dodal: »Nobe-
ne izbire ni bilo.« Glas je povzdignila tretja: »Jaz ne 
grem na volitve. To je moja oblika upora proti temu 
neumnemu sistemu.« Ker iz takšnih debat potegneš 
bistveno več kot opazovalec, sem bila tiho, dokler se 
niso za mnenje obrnili k meni. 

Predvsem sem poudarila, da trditev, da gre za ob-
liko upora, preprosto ne kupim. Sedanji politični 
sistem in hkrati družbena kohezija res prehajata 
skozi različne kompleksne krize, a volitve so vsee-
no še vedno obstoječi, veljavni vzvod za spremem-
be. Dokler ni konkretnih predlogov za reformo siste-
ma, bodo volitve pač pomemben mehanizem. In če 
se bo polovica ljudi »upirala« in samo čakala neke 
spremembe z neba, bodo vladale pač vlade, ki jih je 
izvolilo pol ali celo manj volilnega telesa. Tudi pro-
gramsko so se stranke tokrat razlikovale bolj kot na 
prejšnjih volitvah. Izbor strank – upoštevati je tre-
ba mnogo neparlamentarnih – je bil dejansko več-
ji. A še vedno je potrebno malo osebnega angažma-
ja, da bereš, primerjaš, tehtaš. Lažje in udobneje je 
verjeti, da tvoj glas nič ne šteje. Spomnite se prime-
ra predsedniških volitev ZDA iz leta 2000, vsem kon-
troverznostim navkljub: na Floridi so morali glaso-
ve šteti še enkrat in na koncu je o zmagi predsednika 
Busha nad Alom Goreom odločalo pičlih 537 glasov. 
537 glasov! Pomislite, govorimo o razsežnostih ZDA.   

Kot skupnost pač še ne dojamemo, da zaveden, od-
govoren in opolnomočen državljan ne vznikne iz 
danes na jutri. Ne volivec in tudi ne kandidat za 
odgovorno funkcijo. Dokler bo pasivnost neka obli-
ka upora, dokler bosta politika in kvazigospodar-
stvo zlepljena in si medsebojno umivala roke, dok-
ler bodo razpisi le formalnost, zmage pa temeljile na 
tekmi »proti nekomu« in ne pošteni borbi »za nekaj« 
– bomo še kar jedli to predvidljivo in velikokrat prav 
neokusno juho. Juho, s katero se navadni državljani 
očitno več ne poistovetimo. Vse sestavine v njej nas 
že zelo motijo, a ne toliko, da bi aktivno iskali dru-
ge, za začimbe žal posegamo po plehkih skrajnostih 
in politični nekulturi, na koncu pa to isto juho hla-
dimo na domačih krožnikih in jo skisanih nasmehov 
pogoltnemo. Pa dober tek!  

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Abstinenčna juha
Četrtek, 21. 6.

• ob 19.00 v nekdanji samo-
stanski cerkvi Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje razstave ume-
tnice Petre Varl »Blizu svet-
lobi / Near Light«

• ob 19.00 v mestnem parku 
v Krškem: Poletni večeri v 
parku – večer Pihalnega or-
kestra Krško in Mažoretne-
ga kluba Baton Krško

• ob 19.30 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: priredi-
tev »Kresničkovanje«

• ob 20.00 pri sveti Trojici v 
Kapelah: druženje ob kresu 
z vokalno skupino Iris Ka-
pele 

Petek, 22. 6.

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: koncert KD God-
ba Sevnica ob dnevu držav-
nosti

• od 20.00 dalje na bazenu 
Brestanica: 19. Festival za 
mlade ŠROT, nastopajo: The 
Mint, D' NeeB, Magnifico in 
Help! A Beatles Tribute

Sobota, 23. 6.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 10.00 v MC Krško: DIY 
music – izdelaj si svoj »ton-
gue drum«

• ob 15.00 pri lovski koči na 
Pustačah: krompirjada

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: osrednja priredi-
tev ob prazniku KS Podbo-
čje s podelitvijo priznanj; 
ob 19.30: Podboška noč in 
podelitev srebrnikov novo-
rojenčkom v letu 2017

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Frances 
Farmer's Revenge – Nirva-
na tribute band

Nedelja, 24. 6.

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Sevnica: dan odprtih vrat

kam v posavju
ga muzeja Krško: skupinska 
razstava »Štovičkov dan« – 
dan odprtih vrat Društva li-
kovnikov Krško OKO

• ob 19.30 na gradu Sevnica: 
mednarodni festival komor-
ne glasbe Sonc festival

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 1. 
Anin glasbeni večer – Moš-
ki pevski zbor Kapele

Sreda, 27. 6.

• od 10.30 do 13.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
počitniška delavnica »Graj-
ski freskant« (vsak dan do 
29. 6.)

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• od 14.00 dalje v mestnem 
jedru Brežic: BMM 2018 – 
Kuhna na ulci »Eat.The.Stre-
et«, ob 21.00: koncert Nušin 
večer z gosti: Alenka Godec, 
Zlatko, Alfi Nipič

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Krško: koncert zbo-
rovske glasbe »Ameriška 
glasba na tujem:  The Towne 
Singers«

Četrtek, 28. 6.

• ob 11.00 na igrišču MC Kr-
ško: malonogometni turnir 
MC Krško do 18 let

• od 18.00 dalje v mestnem 
parku pri Valvasorjevi knji-
žnici Krško: mednarodni fe-
stival uličnega gledališča 
Ana Desetnica – Ana Krška 
2018 

• ob 18.00 pri spomeniku v 
Zalokah: svečani dvig slo-
venske zastave v spomin na 
bitko v Krakovskem gozdu

• ob 19.30 na gradu Sevnica: 
mednarodni festival komor-
ne glasbe Sonc festival

Petek, 29. 6.

• od 17.00 dalje pri vodo-
vodnem stolpu v Brežicah: 
BMM 2018 – Kuhna na ulci 

»Domače jé domače«, zve
čer: koncert Tabu in Crvena 
Jabuka (program na str. 26)

• ob 18.00 pred vhodom v 
Vojašnico Jerneja Molana 
v Cerkljah ob Krki: slove-
snost ob 75. obletnici napa-
da borcev Cankarjeve briga-
de na nemško letališče, 27. 
obletnici napada enote TO 
na letališče JLA, 27. obletni-
ci delovanja SV v vojašnici 
Cerklje ob Krki ter 27. oble-
tnici organiziranega presto-
pa pilotov in drugega osebja 
v vrste Organov za notranje 
zadeve in TO RS

• ob 19.30 na gradu Sevnica: 
mednarodni festival komor-
ne glasbe Sonc festival

• ob 20.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena veli-
ka dvorana KD Krško): Tori 
Tango – Sangue Nero, kon-
cert iz cikla Poletje na gra-
du Rajhenburg 2018

• ob 20.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: odprtje gostujoče raz-
stave »Človek:stroj« iz Lo-
škega muzeja Škofja Loka

• ob 21.00 v parku gradu Sev-
nica: musical »Ameriške sa-
nje«

Sobota, 30. 6.

• ob 9.00 v parku pri MC Bre-
žice: BMM 2018 – Škratja 
čarovnija & koncert Čuki, 
od 15.00 dalje pri vodo-
vodnem stolpu v Brežicah: 
Kuhna na ulci »Zadnja ve-
čerja«, ob 19.00: Tek s Pri-
možem Kozmusom, zvečer: 
koncert Lea Sirk, Psihomo-
do Pop, S.A.R.S. (program na 
str. 26)

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 10.00 pri gasilskem 
domu v Brestanici: Petrov 
sejem

• ob 10.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: javno 
vodstvo po razstavi »Kazen-
ske ustanove na gradu Raj-
henburg 1948-1966«

• ob 14.00 na igrišču naspro-
ti MC Krško: zaključni dogo-
dek mednarodne mladin-
ske izmenjave Log Out; ob 
19.00 v gozdičku nasproti 
MC Krško: Open mic & Ta-
lent Show

• od 18.00 dalje na plošča-
di pred Kulturnim domom 
Krško: mednarodni festival 
uličnega gledališča na De-
setnica – Ana Krška 2018

• ob 20.00 izpred informacij-
ske table v Koludrju: pohod 
na Tk-pav ob polni luni

Nedelja, 1. 7.

• ob 9.00 s parkirišča avto-
cestnega počivališča Grič na 
Čatežu ob Savi: BMM 2018 
– bosonogi pohod na Sv. Vid 
z Lojzetom Ogorevcem, ob 
10.00 pri Beach baru Toch-
ka: Summer Jam

• ob 9.00 z igrišča na Drno-
vem: kolesarjenje ob pra-
zniku KS Krško polje

• ob 9.00 na igrišču v Kalce–
Naklu: futsal turnir

• ob 10.15 pri in v cerkvi Ja-
neza Krstnika na Drnovem: 
žegnanje konj in maša

• ob 17.00 na igrišču v Veli-
kem Mraševem: 31. tradici-
onalni turnir v malem no-
gometu

• ob 18.00 na dvorišču gradu 
Brežice: BMM 2018 – Dan 
kruha, vina in salam

• ob 18.00 v dvorani MC Kr-
ško: dokumentarna nedelja 
– Fresh Dressed

• ob 19.00 na stadionu Ma-
tije Gubca v Krškem: spe-
edway dirka za Zlati znak 
Občine Krško in Pokal Fran-
ca Babiča

Ponedeljek, 25. 6.

• ob 9.00 v Šentjanžu: šen-
tjanški vinogradniški pohod

• od 9.00 dalje pri kulturnem 
domu na Bučki: Semanji dan 
na Bučki (program na str. 7)

• ob 19.00 pri Sv. Roku nad 
Sevnico: shod za domovino, 
po sveti maši bo krajši reci-
tal »Za domovino« in dru-
ženje

Torek, 26. 6.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 29. 6.)

• od 9.00 do 13.00 v prosto-
rih produkcije LIJAmedia 
(Hočevarjev trg 1, Krško): 
Skozi objektiv kamere – de-
lavnice multimedijskih ve-
ščin za mlade med 15. in 29. 
letom starosti iz občine Kr-
ško (vsak dan do 29. 6.)

• od 10.00 do 20.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: dan Posavskega muzeja 
Brežice – prost vstop v mu-
zej; ob 21.30: odprtje kina 
na grajskem dvorišču, pro-
jekcija filma »Življenje v ro-
žnatem«

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
otvoritev samostojne raz-
stave Staneta Udvanca »Sim-
fonija barv in skulptur«; ob 
19.00 v prostorih Mestne-

20
LET

POLETJE NA GRADU RAJHENBURG 2018

TORI TANGO: SANGUE NERO
koncert, petek, 29. 6., 20:00

VESNA PISAROVIĆ KVARTET: NAŠA VELIKA PESMARICA
koncert, petek, 6. 7., 20:30

MAJA KEUC AMAYA: TRIBUTE TO SOUL
koncert, sobota, 21. 7., 20:30

BRADE
komedija, petek, 10. 8., 20:30

SREDNJEVEŠKI DAN NA GRADU RAJHENBURG
tematski dan, sobota, 18. 8., od 15. ure dalje

DAMIR IMAMOVIĆ SEVDAH TAKHT
koncert, petek, 24. 8., 20:00

I     NJOFRA
komedija, petek, 31. 8., 20:00

www.gradrajhenburg.si / www.kd-krsko.si
Info: info@gradrajhenburg.si, T: (07) 620 42 16

Torek, 3. 7.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: Poletni večeri v parku 
– slikarska razstava Metoda 
Prašnikarja »Akrili in akva-
reli slovenske krajine«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: dan rudarjev

• ob 21.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: kino na graj-
skem dvorišču

Sreda, 4. 7.

• ob 10.00 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• ob 20.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer, črnska 
umetnost

*Prireditve ob prazniku občine 
Bistrica ob Sotli so objavljene 
na str. 11.
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Kaj vse zanimivega bomo počeli?
Za vsak dan smo pripravili zanimiv program z različnimi aktiv-
nostmi: družabne igre na prostem in v centru, športne in plesne 
aktivnosti, ustvarjalnice, kulinarične delavnice, pravljične urice ter 
še mnoge druge. Predstavljamo vam nekaj zanimivih idej:

Izdelava magnetov in nakita  
v sredo, 27. junija 2018, od 9.00 do 13.00

Za naše mlade ustvarjalce smo pripravili zanimivo kreativno de-
lavnico z Manco Grubič. Otroci si boste lahko izdelali pisane ma-
gnetke in nakit po svojem okusu.

Joga za otroke  
v petek, 29. junija. 2018, od 9.30 do 11.00

Vaditeljica joge Vida Andrejaš bo otroke skozi pripoved popelja-
la v svet pravljic, hkrati pa se bodo tudi razgibali, sprostili in umi-
rili. Čarobni svet joge bomo spoznavali tudi ob zvokih zvončkov, 
paličic in gonga.

Ustvarjalna delavnica Podvodni prebivalci iz blaga  
v ponedeljek, 2. julija 2018, od 9.00 do 13.00

Stara oblačila lahko uporabimo tudi za izdelavo ži-
valic podvodnega sveta. Potrebujemo le nekaj sta-
rih oblačil, kartona in malce domišljije. Delavni-
co bo vodila akad. slikarka Mojca Lampe Kajtna.

Zabava s palačinkami  
v sredo, 4. julija 2018, od 9.00 do 13.00

Kuharske in slaščičarske spretnosti bomo prikazali pri peki pala-
čink. Pripravljene dobrote bomo dekorirali in se z njimi posladkali. 

Plesna pravljica  
v četrtek, 5. julija 2018, od 9.00 do 13.00

Skupaj z otroki bomo izvedli zanimivo štiriurno plesno delavnico. 
Najprej bomo prebrali pravljico Jurij Muri v Afriki, naredili kostume 
ter sestavili koreografijo. Plesno pravljico bomo nato tudi prikazali 
z nastopom. Delavnico bo vodila Dušanka Požgaj.

Delavnica zabavne znanosti  
v sredo, 11. julija 2018, od 9.30 do 11.00

Pridružite se svetu zabavnih znanstvenih poskusov in se prelevite 
v čarobne znanstvenike. Delavnico bo vodila prostovoljka iz Špa-
nije Lorena Fernandez iz društva Terra Vera. 

Morske želve na Zelenortskih otokih  
v četrtek, 12. julija 2018, od 9.30 do 11.00

Z nami bo zopet Lorena Fernandez, ki bo predstavila svojo petme-
sečno izkušnjo življenja z morskimi želvami. Pogovarjali se bomo 
o načinu življenja morskih želv, varovanju ogroženih živalskih vrst 
in škodljivih posledicah onesnaževanja morja.

Lov na zaklad  
v petek, 13. julija 2018, od 9.00 do 11.00

Na zadnji dan počitniških aktivnosti se nam obeta obilo zabave. 
Mali radovedneži boste lahko preizkusili svoje pustolovske spret-
nosti ter se podali na zanimiv lov za skritim zakladom. 

Počitniške aktivnosti so brezplačne, izvajali jih bomo strokovni de-
lavci ob pomoči animatorjev in prostovoljcev. Ker aktivnosti trajajo 
več ur, priporočamo, da imajo otroci s seboj vodo in malico/prigri-
zek. Zaradi lažje organizacije so obvezne prijave pri Mojci Pom-
pe Stopar na gsm: 051 279 632, e-pošto: info@vgc-posavje.si ali 
osebno v prostorih Večgeneracijskega centra Posavje, CKŽ 44, Kr-
ško, www.vgc-posavje.si in FB/vgcposavje.si.

Vabljeni na aktivno počitniško druženje!
Večgeneracijski center Posavje je projekt, ki ga izvaja Ljudska uni-
verza Krško skupaj s partnerjema Zavodom za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz 
Sevnice. Projekt financirata Ministrstvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ob podpo-
ri posavskih občin.

Termini počitniških aktivnosti Večgeneracijskega 
centra Posavje v občinah v Posavju:

SEVNICA: Mladinski center Sevnica, Trg svobode 11, Sevnica

• Datum: 1. 8.–31. 8. 2018 (vsak delovni dan)
• Ura: 10.00–15.00
• Informacije in prijave: Damijan Ganc, gsm: 041 772 245,  

vgc.posavje.sevnica@gmail.com

BREŽICE:  
Mladinski center Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

• Datum: 16. 7.–27. 7. 2018 (vsak delovni dan)
• Ura: 8.00–12.00
• Informacije in prijave:  

Mihaela Kežman, gsm: 064 245 587, vgc.brezice@zptm.si

KOSTANJEVICA NA KRKI:  
Kambičev trg 11 in Park Forma Viva (Galerija Božidar Jakac) 

• Datum: 27. 8.–31. 8. 2018 (vsak delovni dan)
• Ura: 9.00–15.00
• Informacije in prijave:  

Društvo Terra Vera, drustvo.terravera@gmail.com

RADEČE: KTRC na bazenu Radeče, Njivice 33, Radeče

• Datum: 26. 6.–29. 6. 2018 (vsak delovni dan)
• Ura: 9.00–15.00
• Informacije in prijave:  

Duška Kalin, 03/56-87-941, info@ktrc.si

ZANIMIVE, AKTIVNE, POUČNE IN 
ZABAVNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

Osnovnošolke in osnovnošolci, vabljeni na brezplačne počitniške aktivnosti, ki jih bomo izvajali v prostorih Večgeneracijskega 
centra Krško, CKŽ 44, od 26. junija do 13. julija 2018. Naše počitniško druženje bo potekalo vsak delovni dan od 9.00 do 13.00. 
Namen organiziranih počitniških aktivnosti je medsebojno druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mojca Beuc, Osredek pri 

Podsredi – dečka,
• Mira Tepić, Veliko Mraševo 

– dečka,
• Nina Povhe, Ivandol – 

deklico,
• Mihaela Šušterič, Reštanj 

– deklico,
• Katja Jesih, Rovišče pri 

Studencu – dečka,
• Tjaša Grbec, Zagreb – 

dečka,
• Petra Gajšek, Topole 

(Rogaška Slatina) – dečka,
• Rozalija Škorjanc, 

Podčetrtek – dečka,
• Tamara Žitnik, Gorica – 

deklico,
• Nataša Krošelj, Vrhje – 

dečka,
• Mateja Kozole, Mrtvice – 

dečka,
• Simona Lapuh, Brežice – 

deklico,
• Kaja Antolinc, Poklek nad 

Blanco – deklico,
• Nina Tomc Iskra, Brežice – 

deklico in dečka,
• Karmen Mlinar, Šentvid 

pri Grobelnem – dečka,
• Tina Pacek, Malo Mraševo 

– dečka,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Sabina�Ogorelc�in�Franci�Travnikar,�oba�iz�Vitne�vasi,�
31.�marec�2018,�grad�Brestanica�(foto:�Gregor�Molan)

poroke

• Tomaž Srpčič in Mateja 
Pirš, oba iz Brežic,

• Jaka Zagode iz Brežic in 
Anja Zorko z Dvorc,

• Blaž Bogolin iz Velikega 
Dola in Simona Kozole s 
Senovega,

• Bruno Aleksander 
Martek s Cerine in Ana 
Baškovič iz Brežic,

• Tomaž Sintič in Sergeja 
Grabnar, oba iz Kočarije,

• Miha Berk in Katarina 
Kumar, oba iz Krmelja,

• Alen Luskovec in 
Marjetka Varlec, oba z 
Velikih Malenc,

• Nejc Božič s Trške Gore in 
Tina Gunčar s Čreteža pri 
Krškem,

• Tilen Blatnik iz Gajniče 
in Lucija Debelak iz 
Črešnjevca ob Bistrici,

• Jože Barkovič in Melita 
Zeneli, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

KRŠKA VAS – Članice KO RK Kr-
ška vas smo 27. maja organizi-
rale srečanje starejših krajanov 
Krške vasi, ki se ga je udeležilo 
32 krajanov in krajank. Najsta-
rejša med njimi je bila 94-letna 
Angela Slak, ki smo ji namenile 
še posebno pozornost. V imenu 
Krajevne skupnosti je prisotne 
pozdravila gospa Mila Levec, 
v imenu Območnega združenja 
RK pa gospa Antonija Zaniuk. 
Po kosilu je sledil kulturni pro-
gram, v katerem so sodelovali 
mladi ustvarjalci iz Krške vasi, 
ki so s svojim nastopom navdu-
šili vse prisotne. Program so popestrili še domači pevci KD Ivan 
Kobal z ubranim petjem pod vodstvom Franca Veglja. Priredi-
tev sta vodila naša zvesta Stella in Andraž. V prijetnem vzduš-
ju je sledilo druženje vseh prisotnih.  Vida�Tomše

Srečanje starejših v Krški vasi

Najstarejša�udeleženka�An-
gela�Slak�(foto:�M.�Tokić)

STOLOVNIK – 27. maja je v kro-
gu svojih domačih na domači-
ji Špiler v Stolovniku pri Bres-
tanici praznoval visoki jubilej, 
90-letnico, Alojz Les. Gospod je 
že več let stanovalec Trubarje-
vega doma upokojencev v Loki 
pri Zidanem Mostu. V prijetnem 
vzdušju zbranih, ki smo ga obču-
tili ob prihodu, je bil pravi nav-
dih za praznovanje, klepet in 
čestitke. Čestitkam Alojzu za 90. 
rojstni dan se je pridružil pod-
predsednik KS Brestanica An
ton Zakšek, skupaj s predstav-
nicami KO Rdečega križa Brestanica Anico Samec, Irmo Žarn 
in Dragico Kolan. Zaželeli smo mu veliko zdravja, dobrega po-
čutja in da se mu bo ponovilo še veliko rojstnih dni.

� �Vir:�KO�RK�Brestanica

90-letnik Alojz Les

Alojz�Les
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Pihalni orkester Krško 
in Mažoretni klub Baton Krško

četrtek, 21. junij 2018, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

(v primeru dežja prireditev odpade)

Akrili in akvareli slovenske krajine
METOD PRAŠNIKAR

slikarska razstava
torek, 5. julij 2018, ob 18.00

DVORANA V PARKU

Predstavitev kratkih filmov
Luksuz produkcije

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA
ponedeljek, 30. julij 2018, ob 21.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Za dušo in srce
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SENOVO

razstava  vezenin 
četrtek, 2. avgust 2018, ob 19.00

DVORANA V PARKU

Ikarus
DRUŠTVO MALI PETELIN

gledališka predstava 
ponedeljek 6. in torek 7. avgust 2018, ob 21.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Feniks
DRUŠTVO MALI PETELIN

gledališka predstava 
četrtek 9. in petek 10. avgust 2018, ob 21.00

MESTNI PARK V KRŠKEM

Večeri pred Dnevi poezije in vina 
GOSTUJOČI PESNIKI 

GLASBENI GOST: Jernej Zoran
pesniško-glasbeni večer 

torek, 21. avgust 2018, ob 19.00
MESTNI PARK V KRŠKEM

Stane Fabjančič
razstava ob 90-letnici Staneta Fabjančiča 

ponedeljek, 3. september 2018, ob 19.00
DVORANA V PARKU

Kresnikov večer
pogovor z dobitnikom literarne nagrade kresnik

september 2018
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO

Organizacija Poletnih večerov: 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, 
Krajevna skupnost mesta Krško.

Vinar poletnih večerov je Vinska klet Fabjančič Brestanica.
Prireditve je podprla Občina Krško.

VSTOP PROST.

V Knjižnici Sevnica bralna značka 
S KNJIGO NA POTEP 

za uporabnike VDC Krško-Leskovec, Enota Sevnica

Še ena bralna sezona je za nami! No, skoraj … Letos čas tako 
hitro teče, da nam še ni uspelo prebrati vseh petih knjig, am-
pak do poletja bomo svoj cilj zagotovo dosegli. Poleg branja in 
druženja ob pogovorih o prebranem se vsi, 12 »bralnih znač-
karjev« ter koordinatorki iz varstveno-delovnega centra ter 
Knjižnice Sevnica, vsako leto veselimo tudi zaključka. In letoš-
nji je bil spet nekaj posebnega.

Tokrat smo se odpravili na Šmarčno. Pod vodstvom lastnika Ci-
rila smo si ogledali Dolinškov kozolec z etnološko zbirko kmeč-
kega orodja in gospodinjskih pripomočkov. Kozolec je v celoti 
prenovljen, etnološko zbirko pa je Ciril zbiral več desetletij. V 
pritličnem delu smo si ogledali mlatilnico, slamoreznico, pajkl, 
lajto …, v osrednji brani pripomočke za vinogradništvo, sadjar-
stvo, živinsko opremo, njivsko orodje, ličkalnike, tehtnice ..., v 
podstrehi toplarja pa smo videli gospodarjevo delavnico, opre-
mo potujočega čevljarja, pripomočke za koline, otroške igra-
če, spalnico s posteljo, omaro s perilom, toaletno omarico, ku-
hinjo s pripomočki, prostor s šolskimi potrebščinami iz davnih 
časov in še marsikaj! 
Veseli in hvaležni smo, da nas je Ciril Dolinšek prijazno sprejel 
in brezplačno popeljal skozi svojo bogato zbirko. Bilo je pou-
čno, zabavno, prijetno in z veseljem se bomo še kdaj oglasi-
li na Šmarčni, obisk pa priporočamo tudi drugim! Obenem se 
zahvaljujemo podjetju Turizem, prevozi, avtošola Prah iz Sev-
nice, ki nam z donatorskimi prevozi naše zaključke omogoča.
In načrti za naprej? Bralnim potepanjem se seveda ne bomo 
odpovedali - naslednje leto bomo praznovali že 10-letnico na-
šega druženja! Pa toliko zgodb nas še čaka …

 Za Knjižnico Sevnica
 Jožica Prah

• Anita Grm, Vinji Vrh 
(Šmarješke Toplice) – 
deklico.

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

prejeli smo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

ŠTEFAN MEGLIČ

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

19. junija je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in ga ohranjate v lepem spominu.

s Krsinjega Vrha pri Tržišču.

Čeprav�tvojega�glasa�se�ne�sliši�več,
čeprav�tvojega�dotika�se�ne�čuti�več,

čeprav�tvojega�gledanja�se�ne�vidi�več,
vedi,�da�to�vse�v�nas�živi

in�si�vedno�povsod�med�nami�ti.

IGNAC ŽNIDERŠIČ

SPOMIN

Žena Darinka, sin Dejan in hčerka Sanja z družinama

14. junija je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala, Nace, za vse trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.

iz Krškega.

Šel�si�v�večnost,�ljubi�Nace,
prezgodaj�in�premlad.
V�naših�srcih�je�ostala

le�praznina�in�bolečina.
Ponosni�smo,�ker�smo�te�imeli.

MARJAN NOVAK

SPOMIN

Sestra in brat

10. junija je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi brat

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

iz Arnovega sela 10.

FRANC COLARIČ

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Junija mineva 10 let,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

iz Kalce - Nakla.

Čas�je�ne�rani,
ostala�je�z�nami,

misel�hvaležna�nate!

JOŽE UREK

SPOMIN

Vsi njegovi

19. junija je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in z lepo mislijo nanj
postojite ob njegovem grobu.

iz Glogovega Broda.

Tiho�teče�našega�življenja�reka, 
tiho�teče�solza�našega�spomina. 
Umre�srce,�a�ostane�bolečina, 
dragega�in�večnega�spomina.

VERONIKA VRETIČ

SPOMIN

Vsi njeni

22. junija mineva šest let, odkar nas je zapustila 
naša draga žena, mama, tašča, babica in sestra

Zahvaljujemo se vsem, ki jo hranite v lepem spominu, prižigate 
sveče in postojite ob njenem grobu.

iz Črnca 56 pri Brežicah.

Pomlad�je�prišla�na�tvoj�vrt 
in�čakala,�da�prideš�ti. 
Sedla�je�na�rožna�tla 

in�jokala,�ker�tebe�več�ni!

IN MEMORIAM
Avgust Mlakar

(1953–2018) 

Umrl je Avgust Mlakar, gasilec po srcu in 
duši, nosilec priznanja Matevža Haceta 
ter številnih visokih gasilskih in drugih 
priznanj in odlikovanj, poveljnik občinskega 
gasilskega poveljstva občine Krško in 

član štaba Civilne zaščite Občine Krško. Rojen je bil za gasilca 
in reševalca v najširšem pomenu obeh besed. Že kot šolar je 
postal član PGD Krško. Leta 1980 se je med prvimi zaposlil v 
novoustanovljeni PGE v Krškem. Tu je opravil poklicno šolo 
za poklicnega gasilca in jo dokončal z državnim strokovnim 
izpitom. V enoti je delal kot poklicni gasilec pri opravljanju 
vseh nalog v operativi. Kot poklicni gasilec si je pridobil čin 
gasilskega častnika v prostovoljnem gasilstvu in kasneje še čin 
višjega gasilskega častnika. Prostovoljno gasilstvo se je tudi s 
pomočjo PGE hitreje razvijalo. Sprejeti so bili zahtevnejši kriteriji 
za operativno delovanje društev. Prišlo je do nujne zamenjave 
generacij, kar je zahtevalo bolj izobražen in usposobljen kader 
na vseh ravneh gasilstva. V iskanju ustreznih kadrov je Avgust 
Mlakar izstopal s svojim delom in izkušnjami. V svoji gasilski 
karieri je bil predsednik in poveljnik Gasilske zveze Krško ter 
regijski poveljnik za Posavje, s čimer je postal član organov 
Gasilske zveze Slovenije, kjer je pridobival nova znanstva, znanja 
in spoznanja. Kot poveljnik občinskega gasilskega poveljstva 
občine Krško je bil tudi član štaba Civilne zaščite Občine Krško, 
kjer je bil nepogrešljiva vez z reševalci na terenu. Ob poplavah je 
vedno povezoval delo na področju celotnega Posavja, ob hujših 
nesrečah, ko je bila potrebna pomoč izven domače gasilske 
zveze, je organiziral enote za pomoč. Izjemna angažiranost 
se je pokazala ob požaru na Krasu, pri reševanju ob žledu na 
Notranjskem in drugod po Sloveniji, vodil je tudi sprejemni center 
v Dobovi v času najhujše migrantske krize. Ob katastrofalnih 
poplavah v Srbiji in v BiH pa je z našimi gasilci uspešno pomagal 
tudi na mednarodnem področju.

Avgusta Mlakarja se bomo spominjali kot dobrega in uspešnega 
gasilca in reševalca. Za njegov prispevek v razvoju gasilstva in 
civilne zaščite v občini in širše smo mu izjemno hvaležni. Za 
svoje delo je prejel številna odlikovanja v gasilstvu, zaščiti in 
reševanju ter drugod. V spominu ga bomo ohranili kot dobrega in 
uspešnega gasilca, gasilskega tovariša in človeka. Njegovi uspehi 
naj nam bodo navdih za nadaljevanje dela, v katerega je vlagal 
vse svoje življenje. 

 Gasilska zveza Krško in Občina Krško

Spoštovani gospod Dornik, 
naloga župana je, da skrbi za zakonitost sklepov, ki jih sprejema Ob-
činski svet Občine Krško. V sklepu 31. redne seje občinskega sveta, 
ki ste ga predlagali vi, sem zaznal, da bi sprejetje tako oblikovane-
ga sklepa povzročilo nezakonito ravnanje po veljavnem Zakonu o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Zato sem skladno z 
določbami šestega odstavka  33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
sprejel sklep o zadržanju izvajanja sklepa 31. seje Občinskega sve-
ta Občine Krško, v katerem sem tudi pojasnil razloge za zadržanje.
Vaš predlagani sklep nalaga članom NS družbe Kostak, d. d., da 
predlagajo, da se družba odreče koncesiji za črpanje gramoza, ki 
jo je le-ta zakonito pridobila s strani države. Tak sklep bi pomenil, 
da je občina, na podlagi prvega odstavka 264. člena ZGD-1, ki do-
loča »(1) Oseba, ki s svojim vplivom na družbo namenoma pripra-
vi člane organov vodenja ali nadzora do tega, da posluje v škodo 
družbe ali njenih delničarjev, mora družbi povrniti zaradi tega nas-
talo škodo ...«, izpostavljena tveganju tožbe delničarjev ali družbe, 
saj je namenoma povzročila oškodovanje družbe.  Sklep občinske-
ga sveta torej nalaga nezakonito ravnanje, ki bi imelo za posledi-
co odškodninsko odgovornost po ZDG-1. 
Vprašljivo je tudi nalaganje obveznosti članom NS družbe Kostak, 
d. d., saj jih občinski svet s svojim sklepom sili v ravnanje, ki je ne-
posredno v nasprotju z določbami 263. člena ZGD, ki pravi, da »(1) 
Član organa vodenja ali nadzora mora pri opravljanju svojih na-
log ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega go-
spodarstvenika …« Ravnanje nadzornikov je seveda odvisno od njih 
samih, saj za svoje postopke in ravnanja odgovarjajo z vsem svojim 
premoženjem. Zato sprejetje takega sklepa nadzornikov ne more 
zavezati k nezakonitemu ravnanju.
V zapisu me obtožujete ravnodušnosti glede poplavne varnosti ob-
močja ob HE Brežice. To obtožbo odločno zavračam, saj gre za po-
litično motivirano obtožbo, ki z realnostjo nima nobene povezave. 
NH1 je nadomestni habitat, kar pomeni, da z njim investitor nado-
mešča prostor za živali, ki ga bodo izgubile z gradnjo HE Brežice. 
Ta objekt seveda ni zgrajen zaradi poplavne varnosti. Poplavno var-
nost se zagotavlja z razlivnimi površinami na desnem bregu Save 
v smeri Mrtvic. Gradnja HE Brežice pomeni poseg v prostor in gle-
de poplavne varnosti prevzema vso odgovornost investitor tega 
objekta.  Ob umeščanju objekta v prostor smo zahtevali tudi ustre-
zna zagotovila, da se poplavna varnost ne bo zmanjšala. Investi-
tor je s hidravličnimi modeli dokazal, da na levem bregu zagota-
vlja zadostno varnost pred poplavami. 
V zadnjem desetletju je bilo na območju občine umeščenih kar ne-
kaj ureditev državnega pomena. Te ureditve so bile opredeljene v 
državnih prostorskih načrtih, ki so Državni lokacijski načrt za hi-
droelektrarno Blanca, Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 400 
kV Beričevo – Krško, Državni prostorski načrt za odlagališče nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško, 
Državni  prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki, Državni 
prostorski načrt za gospodarsko središče Feniks v Posavju, Držav-
ni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice, Državni lo-
kacijski načrt za hidroelektrarno Krško, Občinski prostorski načrt 
TE Brestanica. Umeščanje vseh teh ureditev v prostor pomeni za lo-
kalno skupnost spremembe, ki lahko vplivajo na kvaliteto bivanja 
tako ljudi kot vseh živih bitij v prostoru. Zato se je Občina Krško v 
postopku sprejemanja naštetih državnih prostorskih aktov vedno 
aktivno vključevala tako v fazi sprejemanja prostorskih aktov, ka-
kor tudi v fazi izvedbe. Cilj, ki smo ga zasledovali, je bil, da se kva-
liteta življenja  ljudi in njihovega življenjskega prostora ter stanje 
gospodarstva ne sme poslabšati. V primeru, da so bile smernice s 
strani države upoštevane, je Občinski svet Občine Krško podal tudi 
pozitivno mnenje k državnemu prostorskemu aktu. Tudi v primeru 
Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Bre-
žice je bilo tako. Ureditve, ki jih mora investitor izvesti, so zapisane 
v Uredbi o DPN. Ta vključuje tudi ureditev nadomestnih habitatov 
(NH1 – NH6). Iz tega dokumenta izhaja, da je investitor ureditve 
nadomestnih habitatov Republika Slovenija preko svojih pristoj-
nih ministrstev, kot tudi večine ostalih ureditev navedenih v uredbi.
Upravičeno pričakujemo, da bosta država preko svojega izvajal-
skega podjetja in podjetje Kostak,d. d., našla skupni jezik in rešila 
nastalo situacijo v zadovoljstvo obeh strani, predvsem pa v zado-
voljstvo tukajšnjih občanov, ki si želijo zaključek del na HE Brežice 
in delovanje HE Brežice v obliki, kakršna je bila z DPN predvidena. 
Občina Krško bo pri tem še naprej igrala aktivno vlogo posredoval-
ca z namenom, da pridemo do končnega cilja, skladnosti HE Bre-
žice z določbami DPN. 
� Mag.�Miran�Stanko,�župan�občine�Krško

Odgovor na pismo občinskega svetnika 
SMC LO Krško Dušana Dornika
(Posavski obzornik št. 12, 7. junij 2018)
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

SREČKA ILJAŽA

ZAHVALA

iz Dednje vasi 14a, Pišece,

Žalujoči: žena Silva, hči Joži in vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem, sindikatu Integral Brezice, OŠ Drska, pogrebni službi 
Komunale Brežice, gostilni Kocjan in znancem ter vsem, ki ste se 
še zadnjič poklonili njegovemu spominu, izrazili sožalje in darovali 
sveče. Hvala g. župniku za obred, pevcem za zapete žalostinke in 
Tišino ter hvala g. Jožetu Baškoviču za ganljive besede ob slovesu.

Ob neizmerno boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, strica in brata

Pojdem,�ko�pride�moj�maj,
pojdem�na�rožne�poljane,

kjer�najdem�vse�svoje�zbrane,
od�včeraj�in�kdo�ve,�od�kdaj.
Pojdem�v�kraj�vseh�krajev,
pojdem�v�maj�vseh�majev�...

Ne�kličite�me�nazaj!
(T.�Kuntner)

MIHE RADEJA

ZAHVALA

Sinova Andrej in Dražen z družinama

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem za tolažilne besede, stiske rok, 
denarno pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvala gre župniku Mitji za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak, kolektivom JYSK Krško, Evrosad, Papiroti, sorodnikom 
in prijateljem ter Gregu Colnarju za zaigrano Tišino.

Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.

iz Krškega

Ob boleči in nenadni izgubi našega
očeta, dedka in pradedka

ANE RAČIČ

ZAHVALA
Čas�je�ne�rani, 

ostala�je�z�nami, 
misel�hvaležna�na�te!

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem ter vsem, ki ste z nami delili žalost in bolečino, izrekli sožalja, 
ji poklonili cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Janezu 
Žaklju za lepo opravljen cerkveni obred in govor, skupini Pevci zvoka 
ter profesorici petja Mihaeli Komočar Gorše za odpete pesmi, gospe 
Mariji Milenović za govor ob grobu, pogrebni službi Žičkar, nosilcem 
praporja, zastave in križa ter gostilni Pohak.
Še enkrat iskrena hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali.

roj. Kerin, iz Cerkelj ob Krki

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, prababice, tašče, sestre, tete, 

sestrične, botre in svakinje

Žalujoči: vsi njeni

MAGDALENE BLAŽIČ

ZAHVALA

iz Trnovca pri Zabukovju

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem podjetja Inpos Boštanj, Rudar Senovo in 
Mercator Novo mesto za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebno zahvalo izrekamo duhovnemu pomočniku Jožetu Zabretu 
za opravljen obred, JP Komunali Sevnica, pevcem skupine Jarica, 
cvetličarni Zelena pika, Aktivu kmečkih žena Zabukovje ter 
predstavnicam Koronarnega kluba za njihov prispevek za spoštljivo 
slovo od naše drage mame.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Spominjali se jo bomo kot osebo dobrega in plemenitega srca.

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

Modro�postaja�nebo,
ko�duša�spokojno�počiva.�
V�sanjah�pa�vedno�še�…
tvoja�podoba�se�skriva.

Ljubljena�mati,�babica,�žena�…
Ptic�let�na�svojih�te�nežnih�perutih

naj�poneso�v�oazo�miru.�

Spusti�se�v�nederja�plava,�naj�duša�počasi�odplava.
Z�Bogom�odidi�pomirjena,�nežna,�spokojna,

v�nov�dom,�ljubezni�in�sprave.
Odhajaš�v�modro�nebo,�nazaj�te�nič�več�ne�bo.

Slovesa�je�čas,�ko�pride�med�nas�…�
Tišina�in�mir�se�naselita�v�srca.

(Irena)�

FRANCA KLENOVŠKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Bil�si�trden�kakor�skala,
bil�pokončen�kakor�hrast

in�prišel�je�dan�usode,
ki�je�zrušil�skalo,

ki�je�zlomil�hrast�...

Ob izgubi našega Franca se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in našim sodelavcem za izrečene 
besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Hvala vsem zaposlenim intenzivnega oddelka SB Novo 
mesto, Komunali Sevnica, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke in trobentaču za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu in ga 
pospremili na njegovi zadnji večni poti. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

iz Čret.

V ponedeljek, 4. junija 2018, smo se na 
sevniškem pokopališču poslovili od našega

OLGE LAH 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Minilo�tvoje�je�trpljenje,
minila�tvoja�bolečina,

ostal�spomin�na�tvoje�je�življenje,
a�v�naših�srcih�velika�je�praznina.

se iskreno zahvaljujemo internemu oddelku bolnišnice Brežice za laj-
šanje bolečin, dr. Zdenki Marinček in medicinski sestri Mateji, vozni-
kom reševalnih vozil ZD Brežice, patronažni sestri Teji, vsem negoval-
kam CSD Brežice, ki so jo negovale in ji polepšale vsak dan, gospodu 
Žičkarju za pogrebne storitve, izvajalcu Tišine, gospodu župniku iz 
Dobove za lepo opravljen obred, sromeljskim pevcem za zapete ža-
lostinke in govorniku Branku Krošlju za besede slovesa. Zahvaljuje-
mo se tudi praporščakom, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter denar-
no pomoč. Hvala, ker ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

s Sromelj

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
tašče, babice, prababice, sestre in tete 

JOŽEFA - PEPČETA DERŽIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Življenje�je�kot�knjiga, 
za�listom�list, 

za�dnevom�dan, 
nihče�ne�ve,�kdaj�bo 

končana�zadnja�stran.

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spoštovali in cenili, ob njegovi smrti 
pa sočustvovali z nami.

iz Dobove

Ob izgubi očeta, starega očeta, pradedka 
in vztrajnega kolesarja

TOMAŽ LOGAR

SPOMIN

Vsi njegovi

Minilo je že 11 let,
odkar nas je prehitro zapustil

naš dragi

Čas celi rane, a še vedno močno boli.

iz Krškega.

SPOMIN

Vsem, ki se ga spominjate,

hvala.

Franci,�zakaj�odšel�si�ti,
a�mene�pustil�na�sredi�si�poti?

Minilo je pet let.

CIRIL (LJUBI) VIDMAR

SPOMIN

Žalujoča: žena (Ljubi)

V�spominu�vedno�znova�tebe�uzrem,
nikjer�te�ni�in�to�boli.

Spomin�na�tebe�večno�bo�živel,
nikoli�ti�zares�od�mene�ne�boš�odšel,

v�mojem�srcu�boš�živel.

Hvala prijateljem, ki se ga še vedno radi spominjate.

21. junija je minilo pet let, odkar te ni več med nami,

MILAN CIZELJ

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Tam,�kjer�si�ti,�ni�sonca,�ne�luči.
Le�tvoj�nasmeh�nam�v�srcih�še�živi
in�nihče�ne�ve,�kako�zelo,�zelo�boli.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

20. junija je minilo leto žalosti,
odkar nas je zapustil naš dragi

s Trebeža.

FRANCA DROBNIČA

ZAHVALA

Vsi njegovi!

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem od blizu in daleč, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in 
stali ob strani. Hvala vsem tistim, ki ste ga obiskovali in bodrili. Hvala 
za besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Hvala tudi dr. Kseniji Žnidaršič za zdravljenje, gospodu 
Žičkarju za organizacijo pogreba ter gospodu župniku Janezu Žaklju 
za čustveno opravljen obred. Hvala vsem tistim, ki ste nam kakor koli 
pomagali, a vas nismo posebej imenovali, in našega ljubega Franca 
v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Ob boleči izgubi našega

Naša�življenjska�pot
ne�vodi�po�mehki�travi.

To�je�naporna�in�strma�pot
s�številnimi�kamni.

Toda�ta�pot�vodi�navzgor,
proti�soncu.
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Prodam gruber (podrahljal-
nik), š. 2,20 m, in šrotar. 
Tel.: 041 595 722

Prodam puhalnik Tajfun, vse 
cevi, elektro motor s stikalom. 
Tel.: 070 688 004 

Prodam koruzo in ječmen. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Zamenjam vino za ječmen. 
Tel.: 041 739 018

Prodam ječmen. Cena 0,22 €/
kg. Tel.: 031 618 703

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

Kupim les: bukev, gaber, hrast, 
akacijo na rasti. Imam lastno 
vitlo ter gozdarsko prikolico, 
tako da vse uredim sam. 
Tel.: 041 841 964

Prodam bukova drva, nakala-
na. Cena 55 €/m3. 
Tel.: 041 758 492

Ugodno prodam mešana drva, 
razkalana in razžagana. 
Tel.: 030 672 090

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam gozd, parcela 11.600 
m2, lokacija Veliki Trn. 
Tel.: 041 635 016

Oddam dvosobni apartma 
"Agnes", otok Pašman. Klima, 
TV, SAT, terasa, parking, gril, 
200 m do morja. Pogled na 
morje. Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM
Prodam VW Up 1.0, 2012. 
Tel.: 07 49 27 299

KMETIJSTVO
Prodam traktorski cepilec drv, 
pajka SIP VO4, rotacijski mu-
lčar 125 in traktor Fordson 
Dexta, 35 KS. Tel.: 031 594 663

Prodam pajka SIP 230 (vrtlji-
va kolesa) in nov molzni stroj. 
Tel.: 030 694 956

Prodam traktorsko kosilnico, 
dolžina grebena 1,80 m, dvoj-
na noža, košnja za ravno ali 
brežine – terase v vinogradu, 
in hidravlično prešo. 
Tel.: 041 503 369

Prodam traktorsko priko-
lico in 13 col gumi voz s pla-
tonom, kot nov, za vpre-
go konjev in s priključkom 
za traktor. Tel.: 070 574 912  

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men. Tel.: 051 361 635

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

NEPREMIČNINE

Projektiranje, legalizacija 
garaž, nadstreškov do 50 m2, 
hlevov in skladišč do 100 m2, 
škarp do višine 2 m. PIS biro 
Damjan Žibert s.p., Glavni trg 
27, Sevnica, Tel.: 031 431 315

Na sončni lokaciji kupim par-
celo, primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše. V okolici Kr-
škega in bližnji okolici. 
Tel.: 031 758 597

V centru Brežic prodam hišo z 
dvoriščem, garažo in vrtom. EI: 
da. Tel.: 041 262 468

Prodam gradbeno parcelo 
v Tržišču, ob glavni cesti, na-
sproti bara Caffe mlin. 
Tel.: 041 616 835 

V najem oddam opremljeno 
garsonjero na Resi v Krškem. 
Tel.: 068 620 568

Oddam 1,5-sobno stanovanje, 
48,m2, v hiši, okolica Brežic. EI 
v izdelavi. Tel.: 051 323 331

Prodam parcelo (11 arov) na 
Zdolah, ob glavni cesti. 
Tel.: 031 312 627

Prodam parcelo, okolica Mal-
kovca, velikost 750 m2, zazi-
dljivo, voda, elektrika, asfalt, 
in oddojke krškopoljce. 
Tel.: 051 767 751

Prodam vinograd s hramom 
na Stankovem, 480 trt, 30 arov, 
elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Na Gornji Pirošici prodam tri 
travnike, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Oddam v najem popolno-
ma opremljen gostinski lo-
kal – okrepčevalnico v Kr-
škem na Vidmu, velikost 
cca. 100 m2. Terasa in ve-
lik parkirni prostor. 
Tel.: 041 679 189

Prodam gozd na Sromljah, 80 
arov. Tel.: 040 806 046

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238

Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

Info: 040 287 597, Robert 
www.nnrn.si

HIŠA CERKLJE OB KRKI
Cena: 160.000,00 €;
Leto izgradnje: 1975;
Leto prenove: 1990;
Velikost: 177,60 m²; 
Parcela: 752,00 m²;

EI: razred D

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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www.cve t l i carna t ina . com

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Luciji Blatnik, Gornje Lepovče 71, 1310 
Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (5.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Reci mi
 2. (1.) Skupina GADI - Ker ti
 3. (2.) Ans. MLADI GODCI - Slikar
 4. (6.) PRLEŠKI KVINTET - Pomlad se prebuja
 5. (4.) Ans. DOLENJSKIH 5 - Jaz sem ta
 6. (9.) Ans. GLAS - Saj že jutri
 7. (3.) Ans. TONIJA VERDERBERJA & MARJAN ZGONC -
   Velika bela ptica
 8. (7.) VRAŽJI MUZIKANTI & SAŠA ZAMERNIK - 
   Kako je mogoče
 9. (-.) Ans. RAZGLED - Polka
 10. (-.) Ans. HOZENTREGARJI - Moja dohtarca

Predlog tega tedna za glasovanje:
Mladi Belokranjci in Martin Špringer Huč - 

Jest sm čiste Šokc

Kupon št. 420
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, 23. 6. 2018, ob 20. uri
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (14/2018) bo izšla v 
četrtek, 5. julija 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. junij 2018.

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

070 77 77 66

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam belo kvalitetno vino 
in sadjevec. Tel.: 031 464 964

Prodam cviček po 0,90 €/l. 
Tel.: 031 879 072

Prodam 50 l rdečega vina, 
cena 1 €/l. Tel.: 041 223 957
 
Zelo ugodno prodam 100 l 
cvička in 50 l frankinje. 
Tel.: 031 822 242

Prodam vino cviček, modro 
frankinjo in mešano belo. Cena 
1,30 €/l. Tel.: 041 809 209

Prodam vino: 200 l muškata, 
200 l frankinje in 1.000 l bi-
zeljsko belo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 638 868 

Prodam kvalitetno frankinjo, 
mešano rdeče in domač tropi-
novec. Tel.: 041 908 034

Prodam vino: belo mešano in 
rdeče. Tel.: 031 306 559, po 
17. uri

Prodam 600-litrsko cisterno 
za vino na 3 pipe. 
Tel.: 040 722 608

Kupim žganje sadjevec ali sli-
vovko in podarim dva para ne-
rabljenih nizkih usnjenih čev-
ljev št. 43. Tel.: 031 552 797

ŽIVALI
Prodam bikca simentalca, sta-
rega 9 tednov, in avtomobilsko 
prikolico. Tel.: 07 49 69 025

Prodam sivega bikca, starega 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

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

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

Prodam bikca RJ LIM, težkega 
250 kg. Tel.: 041 735 445

Prodamo plemenskega mer-
jasca, primernega za nadalj-
njo rejo, starega 2 leti in 5 me-
secev. Tel.: 07 49 68 390, po 
20. uri.

Krškopoljca, 100 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam sansko kozo, staro 
13 mesecev, in angleško sedlo 
z vso opremo (dobro ohranje-
no). Tel.: 031 701 748

Prodam mlade breje zajklje, 
zajkle z mladiči in zajce za na-
daljnjo rejo (mešanci med or-
jaki in ovnači). 
Tel.: 041 851 411 

Prodam čistokrvne samičke 
nemškega ovčarja, stare 7 te-
dnov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 84 84 73 

Iščemo delavce z izpitom B in C kat. 
Pomoč pri komunalnih delih na 
terenu. Tel.: 041 630 454.
info@rohr-blitz.si  Rohr-Blitz d.o.o.

Metni Vrh 3, 8290 Sevnica

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da poteka 
AKCIJSKA RAZPRODAJA
belih piščancev za nadaljno 

rejo ali zakol ter mladih 
težkih petelinov.

Dobavljivi vsak delavnik 
od 7. do 8. ure ali od 19. do 

20. ure po predhodnem
naročilu na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Bele piščance za rejo ali 
zakol, rjave jarkice v začetku 

nesnosti, manjše rjave, 
črne in grahaste jarkice 

(stare 8 tednov) ter rjave 
enoletne kokoši dobite vsak 

delavnik po 18. uri.

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, 

obveščamo vas, da si lahko 
vsak delavnik ob 16. uri 
priskrbite mlade rjave 

jarkice, tik pred nesnostjo.
Razprodaja enoletnih kokoši 

nesnic bo 24. septembra 
od 16. ure dalje.

Prodam zajce, kravo simental-
ko, brejo 4 mesece, ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

Prodam odojke, težke od 30 
do 35 kg. Tel.: 041 735 094

Prodam čistokrvne mladiče 
nemškega terierja, stare 6 te-
dnov. Primerni za oddajo v ju-
liju. Tel.: 040 816 575

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam zelo dobro ohranjeno 
sedežno garnituro (cena 100 
€) in hladilnik Gorenje, 284 li-
trov, A+, star 2 leti (cena 200 
€). Tel.: 040 832 474

Poceni prodam macesnova 
dvokrilna garažna vrata in 4,5 
m3 borovih desk, debeline 5 
cm. Tel.: 031 585 114

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

Harmonikar, harmonikar-
ka; če uživaš v igranju “fraj-
tonarice” in želiš, da te sliši-
jo tudi drugi, pokliči: 031 630 

Zahvalo bi rada namenila našemu Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Stranje, ki nam je priskočilo na pomoč v tež-
kih trenutkih, ko smo zaradi udara strele ostali brez petih 
krav. Zahvalila bi se tudi za pobiranje prispevkov za pomoč 
in vsem, ki so po svojih močeh darovali denar. To so: družina 
Antona Remiha, družina Županc, Amalija Derstvenšek, dru-
žina Dvoršak, družina Džinič, družina Kink, družina Andreja 
Pavliča, družina Petra Kočevarja, družina Ivana in Uroša Ra-
deja, družina Jožeta in Irene Remih, družina Gregorja in Ane 
Remih, družina Antona Žvarja, družina Imperl, družina Gre-
gorja Pirca, družina Branka in Tončke Belinc, družina Ivana 
Pavliča, družina Alojza Povšeta, družina Paradžik, družina 
Janka Mlakarja, Matjaž Remih, Franci Bavec, Marko Kotar, Sil-
vo Poznič, Robi Belinc, družina Vida Šmita, Rudi Perc, Stane in 
Bernarda Pajk, družina Žnidaršič, družina Požeg, družina Ri-
bič, družina Abram, družina Brili, družina Jerneja Brilija, dru-
žina Šturbej, Toni Belinc in družina Franja Požega, družina 
Jožeta Bohorča in družina Matije Čižmeka. Lepo se zahvalju-
jemo tudi Lovski družini Brestanica in Poklicni gasilski enoti 
Krško. Zahvaljujem se vsem in opravičujem, če sem koga iz-
pustila oziroma pozabila napisati, pa ste nam kakor koli po-
magali, tudi najinim sinovom in hčerki z družinami. Konča-
la pa bi s starim pregovorom: V nesreči spoznaš prijatelje.

� Jožica�in�Stanko�Dimc,�Stranje�nad�Blanco

Zahvala za pomoč 

228. Lahko si tudi upokojenec, 
upokojenka

Ugodno prodam kovaško og-
njišče, lesen voz, lesene brane, 
vejnik, kredenco itd. 
Tel.: 041 871 016

STIKI
Starejši ljudje, zrelih let, nu
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

46-letni iščem žensko za skup-
no življenje do 50 let. Sem re-
sen, pošten in delaven. 
Tel.: 065 601 082

Moški, 60 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241
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