
POSAVJE – Predsedovanje Slovenije Evropski uniji se je izte-
klo in sedaj so politične stranke in njihova vodstva vse sile 
usmerile k jesenskim volitvam v Državni zbor. Tudi njihovi lo-
kalni odbori vse več časa posvečajo temu najpomembnejše-
mu političnemu dogodku. Ob doslej najbolj nepredvidljivem 
izidu volitev je za Posavje uganka, ali nam bo 21. septembra 
uspelo tudi za novi mandat izvoliti kar štiri poslance.

Začnimo s tistimi, ki jim je na prejšnjih volitvah uspelo dobiti 
kar tri poslance – s Slovensko demokratsko stranko (SDS). Tudi 
tokrat jim kaže odlično v Brežicah, kjer bi bilo največje presen-
čenje, če na strankini uradni konvenciji 14. avgusta ne bi bil po-
novno potrjen za kandidata mag. Andrej Vizjak. Več dilem je 
glede sedanjih poslancev – Staneta Pajka v Krškem in Bojana 
Ruglja v Sevnici, ki se za zdaj tudi sama ne želita opredeljevati 
kot kandidata, čeprav sta seveda evidentirana. Ugibanja o dru-
gih kandidatih, kot je npr. krški podžupan Cveto Sršen v Krškem 
ali Meri Kelemina v Sevnici ali poskus političnega come bac-
ka njenega moža Branka, tačas nimajo prevelikega smisla. Po 
mnenju mnogih bi bil dober kandidat tudi Štefan Teraž, direk-
tor podjetja Stilles in bivši državni svetnik. A kot smo v zadnjih 
tednih lahko večkrat slišali, bo odločitev padla v Ljubljani.

V Slovenski ljudski stranki (SLS) so si seveda veliko obetali zla-
sti od županskega dvojca Franc Bogovič – Kristijan Janc, sle-
dnji je pred nesrečo na Blanci veljal za izrazitega favorita te 
stranke v Posavju in tudi v celotni volilni enoti. Zdaj pa so ver-
jetno mnogo širše odprta vrata Državnega zbora za krškega žu-
pana, seveda ob pogoju, da stranka bistveno preseže zadnje na-
povedi predvolilnih anket in vsaj ponovi rezultat izpred štirih 
let. Zdi se tudi, da bo brežiški kandidat iz vrst SLS tokrat moč-
nejši, kot so bili prejšnji, vsaj po samozavesti in aktivnosti Iva-
na Sušina v občinskem svetu sodeč. Koga bo v jesenski boj po-
slala SLS v Sevnici, najbrž še ni jasno. Morda Srečka Ocvirka, 
trenutnega podžupana in predsednika občinskega odbora stran-
ke, za katerega pa mnogi menijo, da se ne bi mogel enako-
vredno kosati s tekmecem iz vrst SDS. Nekako sama po sebi se 
namreč ponuja primerjava z neuspelo kandidaturo podžupanje 
Ane Nuše Somrak v Krškem, ki pred štirimi leti ni mogla stopiti 
iz sence svojega vzornika Bogoviča. Manj verjetno je, da bi na-
mesto Ocvirka kandidiral kdo izmed bolj znanih in uglednih Sev-
ničanov, ki jih je pokojni župan na svoji listi „rekrutiral“ ob za-
dnjih lokalnih volitvah.

Prvič „uvoženi“ kandidati
V tretji pomladni stranki - Novi Sloveniji (N.Si) seveda upajo, 
da bo njihov skupen rezultat v Posavju boljši, kot je bil izku-
piček na zadnjih lokalnih volitvah. Medtem ko bo v Krškem za-
gotovo kandidiral Janez Požar, pa dobro obveščeni trdijo, da 
bodo v Sevnici in Brežicah tokrat poskusili z bolj znanimi imeni 
te stranke iz drugih okolij. Tudi sicer bo ena izmed opaznejših 
novosti letošnjih parlamentarnih volitev pri nas, da bodo neka-
tere večje stranke namesto z lokalnimi prvič nastopile s kandi-
dati, ki niso iz Posavja. 

Na tako možnost nakazujejo nedavna anketiranja Socialnih de-
mokratov (SD), ki za okraj Krško ponujajo enega izmed znanih 
slovenskih sindikalnih voditeljev – Dušana Rebolja, kar pa ni 
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Bo ob elektrarnah 
prostor tudi za 
prosto živeče živali?

Država bo od 1. septembra 
dalje staršem, ki bodo imeli 
v vrtcu najmanj dva otroka, 
plačala varstvo za drugega in 
vsakega naslednjega otroka. 
To se že pozna pri poveča-
nem vpisu v vrtce v krški ob-
čini za 12 odst. (za novo šol-
sko leto je vpisanih 93 otrok 
več kot leto poprej), kar vrt-
cem povzroča prostorske in 
kadrovske težave. Ustanovi-
ti je potrebno šest novih od-
delkov, od tega kar štiri ja-
slične (tri v Krškem in enega 
na Senovem, poleg tega še po 
en oddelek v Leskovcu in na 
Raki), ki potrebujejo največ 
kadra, zato morajo v sedmih 

Vrtci v Krškem bodo bolj 
polni in - tudi dražji
KRŠKO – Kopica sklepov s področja vzgoje in izobraževanja, med drugim sis-
temizacija delovnih mest v vrtcih in nove cene v njih, poročilo o izvršitvi ob-
činskega proračuna za prvo letošnje polletje in rebalans proračuna so bile 
osrednje točke 23. redne seje Občinskega sveta Krško. Omeniti velja tudi 
začetek postopka za preoblikovanje Podjetniškega centra Krško v Zavod za 
podjetništvo in turizem Krško.

vrtcih v občini zaposliti 23 do-
datnih ljudi. „Varstvo otrok 
želimo zagotoviti vsem star-
šem, ki to želijo,“ je pouda-
rila vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Krško 
Jadranka Gabrič, ki je imela 
veliko dela s pojasnjevanjem 
sklepov svetnikom.

Poleg sistemizacije delovnih 
mest so svetniki potrdili tudi 
nove cene v vrtcih v občini. 
Cene programov bodo s 1. 
septembrom večinoma viš-
je, najvišje pa bodo podra-
žitve na Raki (do 23 odst.), 
v Koprivnici (do 16 odst.) in 
v Krškem (13 odst.). Razvoj-

ni oddelek vrtca Krško se bo 
pocenil za 14 odst., jaslična 
skupina vrtca Podbočje pa 
za sedem odst. Občina Kr-
ško bo subvencionirala raz-
liko med najdražjim in naj-
cenejšim vrtcem, osnova za 
plačilo staršev pa bo najniž-
ja cena istovrstnega progra-
ma v občini. Gabričeva je še 
dodala, da bi država, če bi 
že sedaj plačevala varstvo 
za drugega in vsakega nasle-
dnjega otroka, v občini Kr-
ško plačevala za približno 
100 otrok, v novem šolskem 
letu pa naj bi se to število 
povzpelo na 150. Občinski 

Vlada RS je soglašala z odloči-
tvijo upravnega odbora, ki je 
na osnovi predstavitve idejne-
ga programa in razvoja agen-
cije med tremi kandidati za 
direktorja ARAO imenoval Vla-
dislava Krošlja. Krošelj, univ. 
dipl. ing. kemijskega inženir-
stva, je domačin, ki se je po 
diplomi na Univerzi v Ljubljani 
zaposlil v NEK, kjer trenutno 
še opravlja svoje delo. O kan-
didaturi za direktorja ARAO je 
dejal: “Zdi se mi pomembno, 
da ljudje iz stroke, ki živimo in 
delamo v tem okolju, skrbimo 
za tako občutljivo področje, 
kot so radioaktivni odpadki in 
njihovo varno skladiščenje“. 
Vendar, kot pravi, je umešča-
nje radioaktivnih odpadkov v 
prostor le ena, sicer poglavi-
tnejših nalog  ARAO, ki skrbi 
tudi za skladiščenje manjšega 
radioaktivnega odpada iz vse 
države in sodeluje pri pripravi 
raznih programskih dokumen-
tov, pri nekaterih je na svoji 
poklicni poti že sodeloval. 

Pri njegovi izbiri pa je po nje-
govem prepričanju pripomo-
glo tudi dejstvo, da izhaja iz 
stroke in ima znanja na tako 

Krčan Vlado Krošelj 
novi direktor ARAO
KRŠKO – Vlada RS je 10. julija podala soglasje k imenovanju novega direktorja 
Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), ki jo bo naslednja štiri leta vodil Krčan 
Vladislav Krošelj. Kot je dejal Krošelj, ki je izkušnje nabiral v 15-letnem službova-
nju v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), novo funkcijo nastopa s 1. avgustom.

specifičnem področju ter da 
zagovarja kontinuiteto napo-
rov pri iskanju trajne rešitve 
za nizko in srednje radioak-
tivne odpadke. Glede postop-
ka iskanja lokacije za trajno 
odlagališče in trenj, ki izhaja-
jo iz postopka med sosednji-
ma občinama, pravi, da sta v 
igri obe lokaciji, tako breži-
ška kot krška, da pa je res, da 
je krška v rahli prednosti gle-
de izvedenih postopkov. 

Specialistično usposablja-
nje na področju tehnologije 
močnostnih reaktorjev in sis-
temov ter obratovanja NEK 
je Krošelj opravil na Institu-

tu Jožef Stefan. V 15 letih je 
v NEK opravljal različna dela 
na področju kemije, obrato-
vanja in radioaktivnih odpad-
kov, kjer je zadolžen pred-
vsem za nerutinske naloge, 
uvajanje novih oziroma spre-
membe tehnologij in metod 
ravnanja z RAO, in sicer na 
projektnem kot tudi izvedbe-
nem delu. 

Njegove izkušnje na nacional-
nem in mednarodnem nivoju 
obsegajo sodelovanje pri pri-
pravi Nacionalnega poročila 
po Skupni konvenciji o var-
nosti ravnanja z izrabljenim 
jedrskim gorivom in varnosti 
ravnanja z radioaktivnimi od-
padki iz NEK (2006), članstvo 
v vladni delegaciji na pregle-
dovalnem sestanku pogod-
benic po Skupni konvenciji 
(IAEA, Dunaj 2006), delegiran 
je bil na INPO (Institute of 
Nuclear Power Operations)/
v Atlanto, ZDA (2000 - 2001), 
kjer je po kvalifikaciji opra-
vljal misije na ameriških je-
drskih elektrarnah za oceno 
varnosti in zanesljivosti obra-
tovanja.

S. Vahtarič

Vladislav Krošelj

Nadaljevanje na strani 2 Nadaljevanje na strani 2

Nadomestne 
volitve 12. oktobra

SEVNICA – Občinski svet 
Sevnica se bo na današnji 
izredni seji seznanil s po-
stopki glede nadomestnih 
volitev župana in članov 
svetov KS Blanca, Boštanj, 
Sevnica in Studenec. Na-
domestne volitve bodo 
12. oktobra, roki za vo-
lilna opravila pa so začeli 
teči 18. julija. V nesreči na 
Blanci preminulega Rudi-
ja Dobnika bo v občinskem 
svetu nadomestila Mojca 
Marija Hočevar iz Škovca 
pri Tržišču, za vršilca dol-
žnosti direktorja Komuna-
le Sevnica pa naj bi ob-
činski svet imenoval Mitjo 
Udovča iz Boštanja.

Kdo bodo junaki 
jesenske zgodbe?

Z obcestnih plakatov nas bodo kmalu gledali obrazi 
kandidatov za Državni zbor iz obeh taborov.
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nastopili z nekdanjo občinsko 
svetnico Vanjo Veselič, sicer 
hčerko „odstopljenega“ Stan-
ka Radanoviča, medtem ko 
bodo v Sevnico poslali Senov-
čana Silvestra Seničarja, bolj 
znanega pod vzdevkom Šaban, 
ki je bil v prejšnjem mandatu 
občinski svetnik.

Ko je govora o kandidatih, ki 
imajo vsaj nekaj možnosti, 
velja omeniti vsaj direktori-
co krškega doma za starejše 
in predsednico KS Krško Joži-
co Mikulanc, ki bo nastopila 
na listi Demokratične stranke 
upokojencev (DeSUS). Ob ko-
likor toliko uspešnem prebo-
ju stranke preko štiriodstotne-
ga praga bi lahko ugnala celo 
favorita šeste volilne enote 
Franca Žnidaršiča. Seveda je 
pričakovati, da bodo svojo je-
sensko priložnost poskušale iz-
koristiti tudi nekatere manjše, 
predvsem izvenparlamentarne 
stranke in celo kakšen neodvi-
sni kandidat. Vsekakor pa pov-
sod tam, kjer s kandidati še 
niso prišli na dan, lahko dokaj 
zagotovo pričakujemo eno iz-
med javnosti že znanih imen, 
saj skoraj ni mogoče verjeti, 
da bi dober mesec pred voli-
tvami nastopili s povsem no-
vim obrazi.

Silvester Mavsar

stojno meril z mag. Vizjakom 
iz SDS.

Tudi Liberalna demokracija 
Slovenije (LDS) v Krškem je 
segla po presenečenju, in si-
cer bo tam kandidiral „nekda-
nji“ Krčan  z vrsto odmevnih 
funkcij - Damjan Lah, katere-
ga pa se mlajši volilci niti ne 
bodo spomnili. Seveda velja 
upoštevati, da bodo volilci na 
parlamentarnih volitvah izbi-
rali predvsem stranke in šele 
izjemno močni in ugledni kan-
didati lahko bistveno vplivajo 
na drugačno odločitev. Pred-
sednica LDS Kresalova je ob 
nedavni dokaj „inkognito“ or-
ganizirani konvenciji v Posav-
ju predstavila še kandidata za 
Sevnico – Marjana Zidariča in 
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svetniki in svetnice so pod-
prli tudi prizadevanja za po-
večan vpis otrok v Glasbeno 
šolo Krško, ki ga omejuje Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, 
ter zagotovili sredstva za iz-

vajanje določenih progra-
mov v osnovnih šolah in vrt-
cih v občini. 

S pripombami, da je realiza-
cija preslaba (na prihodkov-
ni strani je 35-odstotna, na 
odhodkovni pa 26-odstotna), 
so sprejeli tudi poročilo o iz-
vršitvi občinskega proraču-
na za prvo letošnje polle-
tje in rebalans proračuna, 
s katerim občina med dru-
gim namenja 30 tisoč evrov 
za obnovo počitniških kapa-
citet ZPM Krško v Nerezinah. 
Skupno letno maso sred-
stev za financiranje politič-
nih strank so iz 0,4 povišali 
na 0,6 odst. sredstev, ki jih 
ima občina opredeljene po 

predpisih za financiranje ob-
čin, temu pa so nasprotovali 
predstavniki nestrankarskih 
list v občinskem svetu.

Precej pripomb je bilo tudi 
na osnutek odloka, s kate-
rim se Podjetniški center Kr-
ško preoblikuje v Zavod za 
podjetništvo in turizem Kr-
ško. Kot je bilo povedano v 
obrazložitvi novega odloka, 
se PC Krško že sedaj ukvar-
ja tudi s turizmom, zato je 

to dejavnost potrebno doda-
ti še v ime zavoda, ki bi sicer 
ohranil isto vodstvo in zapo-
slene. Metod Šerbec je v 
imenu svetniških skupin PUM 
in SD, ki od prestopa svetni-
kov PUM v stranko SD očitno 
delujeta usklajeno, izrazil 
pomisleke glede načina pre-
oblikovanja, pa tudi imena 
ustanove, ki da je kopija po-
dobnega brežiškega zavoda. 

Peter Pavlovič

Jadranka Gabrič

Svetnik PUM Metod Šerbec 
in svetnik SD Rajmund 
Veber med usklajevanjem

Oršanič je pojasnil, da je imel 
priložnost še s 300 strokovnja-
ki sodelovati pri pripravi vse-
bine alternativnega vladnega 
programa za področje okolja 
in sociale, zato je tudi mne-
nja, da je ta program zelo do-
ber in tudi realno izvedljiv. Ena 
izmed točk je tudi umik politi-
ke iz nadzornih svetov podje-
tij, ki ga definitivno zagovarja, 
druga pa, da se na vodilne po-
ložaje kadrirajo ljudje z bolj-
šimi referencami, kar je ključ-
no za razvoj družbe. Do sedaj 
temu ni bilo tako, kar je okusil na lastni koži. Tematsko mu je 
najbližje področje razvijanja in pospeševanja okolju prijazne-
ga razvoja. Tovrsten razvoj pa ni samo sestavni del gospodar-
ske politike, saj seže tudi v socialne sfere, česar se globoko 
zaveda, kot tudi dejstva, da druge poti ni.

“Vključeval se bom tudi v razprave s področja sociale in kul-
ture, ker se tudi sam ljubiteljsko ukvarjam že dolgo z eno in 
drugo zadevo in to področje dobro poznam,” pravi Oršanič. 
“Pomembno je, da bi oblikovali srednji sloj ljudi, ki je osno-
va napredka in stabilnosti vsake družbe, saj me silno moti 
naraščajoča revščina. Vesel bom, če nam bo v naslednjem 
mandatu uspelo dvigniti prag revščine, osebno sem prepri-
čan, da je edino socialna demokracija že v bistvu svojega 
imena oz. naziva edina prava pot, ki to lahko zagotovi.”

Pravi, da je odziv ljudi na informacijo, da bo kandidiral, iz-
redno pozitiven, pri tem pa je dokaj sproščen, saj mu ni 
treba igrati in lahko zagovarja rešitve po zdravi pameti. 
“Čeprav se uradna volilna kampanja še ni začela, pozivam 
občanke in občane že sedaj k udeležbi na jesenskih volitvah 
v čim večjem številu, da skupaj usmerimo nadaljnji razvoj 
države v bolj učinkovito, socialno in strpno, pa tudi demo-
kratično državo!” 

M.K.M.

Oršanič – kandidat brežiških 
Socialnih demokratov

Mag. Hrvoje Teo Oršanič

Po travnatih in gozdnih pobo-
čjih Bohorja so ponovno od-
mevali zvoki Pihalnega orke-
stra Senovo in glasovi Moškega 
pevskega zbora iz Brestanice, 

dveh kvalitetnih in najbolj 
prepoznavnih kulturnih skupin 
severnega dela krške občine 
pod vodstvom Halida Tube-
shaita in Janka Avsenaka. S 
priložnostnimi recitacijami pa 
so nastopili sedanji in nekate-
ri bivši učenci senovske osnov-
ne šole, vendar zadnja leta 
slednje, po besedah učitelji-

Spomin na čas, ko je Bohor vstal
SENOVO - Na Jevši pod Bohorjem se je v soboto dopoldne nekaj sto ljudi zbralo na borčevskem sreča-
nju, ki sta ga organizirali krajevna in območna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Se-
novo in Krško. Slavnostni govornik Lojze Štih je ob tem poudaril pomen boja za obrambo domovine in 
se dotaknil tudi aktualnih razmer v Sloveniji.

ce in znane senovske režiser-
ke Bože Ojsteršek, izberejo 
kar ob prihodu izmed obisko-
valcev prireditve. Spomin-
ska slovesnost poteka na Jevši 

vsako drugo leto, izmenično s 
proslavo na Lošcah, tokrat pa 
so jo po besedah predsednika 
krajevne organizacije Ernesta 
Breznikarja poleg spomina na 
23 padlih borcev Kozjanskega 
bataljona v spopadu z Nemci 
23. marca 1944 posvetili tudi 
60-letnici ustanovitve borče-
vske organizacije.

Lojze Štih je dejal, kako je 
žalostno in nerazumljivo, da 
moramo 60 let po drugi sve-
tovni vojni od nekaterih po-
slušati, da je bilo partizan-

stvo zabloda oziroma sredstvo 
v rokah komunistov v boju za 
oblast. Spomnil je na besede 
pesnika Župančiča, da je do-
movina le ena in vsem dode-
ljena, zanjo pa so se po Štiho-
vih besedah pošteno, krvavo 
in z vsem srcem borili le par-
tizani, sodelovanje z okupa-
torjem pa je najbolj zavrže-

no dejanje. Kljub poudarku, 
da je borčevska organizaci-
ja nestrankarska, se v drugem 
delu govora ni mogel izogniti 
bližnjim državnim volitvam. 

Med drugim je dejal, da so te 
prilika, da razmislimo, kaj od 
obljubljenega se je uresničilo. 
„Če smo bili z delom naših vi-
sokih predstavnikov zadovolj-
ni, jih volimo še enkrat, če ne, 
je čas, da izberemo drugače, 
tiste, ki jim zaupamo, da bodo 
naredili nekaj več...“

S. Mavsar

Med govorom Lojzeta Štiha Senovski pihalni orkester igra za dobrodšlico

BREŽICE – V petek, 11. julija, so brežiški Socialni demo-
krati predstavili vsebino alternativnega vladnega progra-
ma in javnost seznanili s svojim kandidatom za jesenske 
državnozborske volitve. Na njihovi listi se bo za poslanca 
potegoval Hrvoje Teo Oršanič.

Nadaljevanje s 1. strani

tako nenavadno, ko se spo-
mnimo, da gre za prvaka sin-
dikata delavcev v papirni in-
dustriji Pergam. Po zavrnitvi 
kandidature Bojana Lavren-
čiča, sicer predsednika ob-
močnega odbora stranke v 
Krškem, naj bi bil izmed do-
mačinov v igri le še podje-
tnik in predsednik občinskega 
odbora SD Silvester Krošelj. 
Mnogo bolj jasne naj bi bile 
zadeve v Sevnici, kjer bo na-
daljevala bitko „večna“ kan-
didatka – podžupanja Breda 
Drenek Sotošek, v Brežicah 
pa so se odločili nastopiti 
z aktualnim občinskim sve-
tnikom SEG mag. Hrvojem 
Teom Oršaničem, ki naj bi se 
edini lahko kolikor toliko do-

Nadaljevanje s 1. strani

SEVNICA – Prejšnji teden je na 
novinarski konferenci držav-
ni poslanec in član občinske-
ga sveta občine Sevnica Bo-
jan Rugelj ponovno opozoril 
na napake oziroma pomanj-
kljivosti, do katerih prihaja 
pri vračanju sredstev za gra-
dnjo telefonije v občini Sev-
nica. S primerom v KS Zabu-
kovje, kjer je prišlo do velikih 
razlik (namesto 250 bodo ne-
katera gospodijstva sedaj pre-
jela preko 1.000 evrov), doka-
zuje, da bi bilo potrebno več 
narediti za pravičnejša povračila. Tudi tam, kjer ni bilo po-
polne dokumentacije, je namreč možno oceniti dejanska 
vlaganja s pomočjo cenilca. Ker Rugelj predvideva, da je 
prišlo do podobnih pomanjkljivosti tudi v drugih krajih, pre-
dlaga občinskemu svetu ustanovitev posebne komisije, ki bi 
spremljala in pomagala v takih primerih.  S.M.

kandidata za Brežice – Ferda 
Pinteriča.

„Doktor“ za cviček 
in penino
Tretji iz t. im. levega trojčka, 
Zares – nova politika, so v za-
četku tega leta pa do pomla-
di šele ustanavljali svoje ob-
činske odbore, kljub temu pa 
so njihovi kandidati večino-
ma znani. Značilnost njihove 
kandidatne liste v naši volil-
ni enoti sta gotovo dve žen-
ski – v Brežicah bo kandidirala 
pravnica Nataša Štarkl, v Kr-
škem pa geodetinja Vilma Jan 
Špiler. Več nejasnosti je še v 
Sevnici, vendar pa vest, da bo 
znani vinogradnik in enolog 
Zdravko Mastnak na njihovi 
listi kandidiral za župana Sev-
nice, da misliti, da bi do česa 
takšnega lahko prišlo tudi pri 
parlamentarnih volitvah. O 
dobrih izgledih „doktorja“ za 
cviček in penino nihče ne dvo-
mi, saj poleg pijače za revne 
in bogate zelo dobro obvlada 
marketinške prijeme in si je v 
dobrih odnosih s predstavniki 
sedme sile, kar je gotovo do-
bro za skok v politiko.

Iz dobro obveščenih virov je 
bilo mogoče izvedeti, da naj bi 
Mastnak kandidiral pri Sloven-
ski nacionalni stranki (SNS), 
vendar je bil očitno Golobič 
prepričljivejši od Jelinčiča. 
Sicer pa v SNS računajo v Kr-
škem na Dušana Šiška, ki ima 
ob uresničitvi visokih napove-
di strankinega rezultata mo-
žnosti, da se uvrsti med resne 
kandidate. V Brežicah bodo 

Rugelj opozarja na napake

Bojan Rugelj

Kdo bodo junaki jesenske zgodbe?

Zdravko Mastnak
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nem odboru, ne bomo vrgli 
puške v koruzo. Med plaval-
ci, starši in trenerji vlada ne-
zadovoljstvo zaradi počasnega 
odzivanja Občine na proble-
matiko izgradnje bazena. Klub 
mora včasih delovati v nemo-
gočih razmerah oz. je njegovo 
delovanje možno le v malih ba-

zenih, ki niso primerni za tek-
movalni šport. Starši in otroci 
pogrešajo tudi druženje, sre-
čevanje, medtem ko so otro-
ci na treningu. Bazen je pome-
nil nek standard in bi ga Občina 
morala zadržati oz. ga ponov-
no zagotoviti z denarjem, ki ga 
prejema v proračun s strani dr-
žave zaradi sobivanja z NEK. 
Bazen vsekakor sodi h kakovo-
sti življenja v Krškem.

Kaj pravite, imajo mladi tudi 
sicer dovolj možnosti za ak-
tivnosti in vključevanja v 
različne dejavnosti? 
Možnosti za aktivnosti mladih 
v krški občini gotovo so. Lahko 
se vključujejo v razne športne, 
kulturne in glasbene dejavno-
sti v raznih društvih in klubih, 
kar nekaj ponudbe je tudi s 
strani šol, ki organizirajo raz-
lične krožke, pa tudi MC Krško 
s svojim programom. Treba je 
samo najti pravi način, da jih 
zmotiviramo, da se vključijo 
v katero od naštetih dejavno-
sti. Da prostega časa ne preži-
vljajo prepuščeni sami sebi oz. 
na cesti. Na žalost otroci dan-
danes vse preveč radi sedijo 
zgolj za računalnikom, hodi-
jo po nakupih ipd. Gre za pro-
blem družbe, ki je prepojena s 
potrošniško kulturo, ki pomeni 
srečevanje v trgovinah name-
sto na igriščih oz. drugih bolj 
primernih prostorih z drugačno 
vsebino. V društvih si pridobi-
jo tudi delovne navade, razvi-
ja se prijateljstvo, prostovolj-
stvo, te vrednote bi morale 
postati bolj pomembne.

Našli ste se tudi v politiki. 
Kakšno mesto imajo v njej 
ženske? 
Menim, da je za dobro delo-

LJUBLJANA – Predstavniki Občin 
Sevnica in Krško, Infre, Odbora 
za HE na spodnji Savi in Hidroe-
lektrarn na spodnji Savi (HESS) so 
se 15. julija sestali z ministrom 
za okolje in prostor Janezom Po-
dobnikom. Osrednja tema po-
govora je bila gradnja vodne in 
druge državne ter lokalne infra-
strukture na območju gradnje hi-
droelektrarn na spodnji Savi. Pri 
HE Boštanj je potrebno dokon-
čati kolesarsko stezo dolvodno 
od elektrarne. Pri HE Blanca je 
prednostna naloga nadomestna 
gradnja za družino Kragelj, saj 
obstoječa gradnja ogroža priče-
tek polnitve akumulacijskega ba-
zena. Za čistilno napravo in sev-
niško kanalizacijo bo pripravljen 
podpis pogodbe o sofinanciranju 
investicije z občino, ki bo sle-
dil zahtevam kohezijske politi-
ke. Kot je povedal minister, je za 
nadaljnjo gradnjo vodne držav-
ne in lokalne infrastrukture pri 
HE Blanca odobren kredit s po-
roštvom države v načrtovani viši-
ni 22,2 milijonov evrov. Intenziv-
no poteka tudi postopek izdelave 
državnega prostorskega načrta za 
HE Brežice, za katerega so že pri-
dobljene smernice, na osnovi ka-
terih se bo začel izdelovati idejni 
projekt.  P.P.

Nadaljevanje 
gradnje elektrarn 

Kakšni s(m)o Krčani in Kr-
čanke?
Nikoli nisem imela težav z 
ljudmi. Ljudje na tem koncu 
Slovenije so zelo gostoljub-
ni, prijazni in odprti. Spomi-
njam se dogodka, ko smo de-
lali geodetske meritve v eni 
od okoliških vasi. Po konča-
nem postopku me je gospodar 
povabil, naj narežem kruh, 
ker ni trenutno pri hiši nobe-
ne ženske, mi pa smo lačni 
in je prav, da kaj pojemo po 
tako napornem dnevu. Krško 
je sicer manjše mesto, ki je, 
bi rekla, precej pod vplivom 
okoliškega kmečkega življe-
nja. Samo mesto bi pač mora-
lo biti bolj mestno, a se v nje-
gov razvoj dejansko ni dovolj 
vlagalo. Ker sem zelo prilago-
dljiva, sem se relativno hitro 
navadila na tukajšnji način ži-
vljenja. Preko moža in svoje 
službe na Geodetski upravi, 
kjer veliko delamo z ljudmi, 
sem počasi širila krog znan-
cev in prijateljev. 

Krško ima na eni strani sta-
ro mestno jedro, na drugi je 
območje Vidma, razvija pa 
se še v tretjo smer. Kako vi 
gledate na razvoj mesta?
Bom kar odkrita: ko sem pri-
šla v Krško, me je v bistvu pre-
senetila kaotična prostorska 
ureditev mesta. Sredi stano-
vanjskega predela je stala to-
varna celuloze in papirja, do-
besedno v objemu tovarne pa 
bazen. Na drugi strani staro 
mestno jedro, ki še do sedaj 
ni prav zaživelo. Ko se človek 
sprehodi po Krškem, ugoto-
vi, da se je v zadnjih desetle-
tjih prostorsko razvijalo pre-
cej naključno, priložnostno, bi 
lahko rekla. Nekaj se je zgra-
dilo tu, nekaj tam, ni pa bilo 
vizije oz. jasnega načrta, kako 
naj bi se mesto prostorsko raz-
vijalo npr. v naslednjih dese-
tih, dvajsetih letih. 

V čem vidite rešitve?
V krški občini je nujno potreb-
no začeti razmišljati na podro-
čju razvoja prostora strateško, 
poleg tega pa pospešiti uresni-
čevanje nekaterih že zasta-
vljenih projektov, ki pomenijo 
dvig kakovosti življenja vseh, 
ki živimo v tem prostoru: npr. 
izgradnja novega olimpijskega 
bazena, obnova Valvasorjeve-
ga kompleksa, izgradnja nove 
knjižnice… Skrajni čas je že, 
da na tem področju naredimo 
korak naprej. Z večjo strokov-
nostjo bi se dalo narediti zelo 
veliko. 

Krški občinski proračun je raz-
meroma velik. V občini sto-
ji NEK, ki je na eni strani res 
razvrednotila naša zemlji-
šča, na drugi strani pa je en-
kratna priložnost. Menim, da 
bi bilo treba ustanoviti pose-
ben sklad, kamor bi se stekal 
denar in potem iz njega črpa-
ti za projekte in dejavnosti, 
ki bi bistveno povišale kako-
vost življenja prebivalcev ob-
čine Krško. 

Pogovor z Vilmo Jan Špiler, občinsko svetnico, predsednico PK Celulozar in vodjo Geodetske pisarne v Krškem 

Moški se lažje odločajo, ženske pa 
moramo biti prepričane v uspeh...
„Čeprav sem spoznala kar nekaj slovenskih krajev in sem povsod našla kaj zanimivega, moram priznati, da ima Krško pri meni sedaj poseb-
no mesto,“ pripoveduje Vilma Jan Špiler, univ. dipl.  geodetinja in ekonomistka, ki je otroštvo preživela na severnem Primorskem. „Sedaj 
sem Krčanka,“ pravi in nadaljuje: „Tu sva si z možem Andrejem ustvarila družino, imava tri sinove, Blaža, Žigo in Jureta, našla sem iskrene 
prijatelje in dobre sodelavce. Kamor pač prideš, je bolje, da čim prej poženeš korenine!“ S tem Jan Špilerjeva ni imela težav. Ker ima rada 
ljudi, ti to čutijo in ji vračajo. Zato se je odločila za delo v številnih organizacijah, kot so PK Celulozar Krško, Humanitas, Društvo za svobo-
do odločanja SVOOD, Dobrodelno društvo za pomoč Tibetu, društvo Moja joga, kjer deluje kot inštruktorica joge, in še bi lahko naštevali.

Profesionalno se ukvarjate z 
urbanizmom, to je z ureja-
njem prostora. Kakšen je bil 
pomen te dejavnosti nekoč 
in kakšen je danes? 
Ne, nisem urbanist, sem geo-
det. Urbanizem je en del splo-
šne geodezije, je dejansko 
načrtovanje prostora, jaz pa 
sem bolj v katastru, ki je tudi 
bolj poseben del geodezije, tu 
je še kartografija, informati-
ka itd. Geodetska uprava pa 
beleži stanje, kakršno je, ima 
podatke iz kmetijskega kata-
stra ali iz katastra stavb. Vsi 
ti podatki, s katerimi razpola-
gamo, pa so osnova za načr-
tovanje prostora. Urbanizem 
je v krizi v celotni Sloveniji, 
je  nekako potisnjen v ozadje, 
dejansko pa bi moral biti pri 
odločanju v ospredju, ker na 
njem temelji vse ostalo. Urba-
nistov na občini skoraj ni! 

Vprašanje prostora je tesno 
povezano s problemi varova-
nja okolja. 
Problem prevelike porabe 
energije, brezbrižno ravnanje 
z odpadki, vse to slej ko prej 
pride na človekov domači prag 
v obliki nepitne vode, nekvali-
tetne hrane, nečistega zraka. 
Zavest o potrebi po ohranjanju 
čistega okolja je še vedno pre-
več podrejena interesom kapi-
tala. Je pa treba povedati, da 
se stanje počasi, a vztrajno iz-
boljšuje, v zavest ljudi na pri-
mer prihaja, da je čista voda 
zelo velika dobrina. 
Pohvale vredno je, da se je 
Občina odločila za izgradnjo 
komunalne čistilne naprave, 
vendar pa se sprašujem, zakaj 
je ta čistilna naprava v sredi-
šču mesta? Tovrstne naprave 
sodijo na obrobje mesta. Tudi 
v tem kontekstu moram opo-
zoriti na premišljen gospodar-
ski razvoj regije. Del tovarne 
celuloze in papirja so zapr-
li in sedaj imamo tu ponov-
no čistejši zrak, moramo pa 
paziti, kakšno gospodarstvo 
bomo spustili v Krško, da se 
ne bi ponovila zgodba celulo-
ze. Menim, da bi morali v Kr-
ško pritegniti take panoge, ki 
ne bodo obremenjevale naše-
ga okolja, predvsem pa dejav-
nosti, ki pomenijo neko doda-
tno vrednost. 

Krško ima dve fakulteti, kako 
gledate na možnost izobra-
ževanja v domačem kraju?
To so šele začetki. Ni še gene-
racije, ki bi se izšolala. Prav 
je, da damo ljudem možnost 
za študiranje, nato pa je tre-
ba iti z njimi v korak, vedeti, 
kako boš te izobražene ljudi 
zaposlil. Če imaš izobražen ka-
der, a mu ne nudiš stanovanja 
ali parcele, na kateri bi lahko 
gradili, se mladi raje odselijo 
drugam. Na primer, zazidalni 
načrt za Videm bi bil potreben 
temeljite prenove, kar sem že 
izpostavila tudi na občinskem 
svetu. To se prepočasi  rešu-
je. Potrebovali bi večdesetle-
tno strategijo, da bi se zade-
ve uredile. 

Znana je vaša večletna aktiv-
nost na področju plavalnega 
športa. S kakšnim pogledom 
zrete v prihodnost plavanja 
v Krškem?
Pred tremi leti je bila 50-le-
tnica plavanja v Krškem, ki 
je takrat imelo prvi olimpijski 
bazen z ogrevano vodo v Jugo-

slaviji. To ni bil samo prostor 
za treninge, ampak za druže-
nje vseh generacij, bazen je 
bil središče družabnega do-
gajanja. Danes je pa žal sli-
ka popolnoma drugačna. Ba-
zen je popolnoma zapuščen. 
Največja napaka je bila, da je 
bilo dopuščeno, da ga je odku-
pil privatni kapital. Menim, da 
bi ta prostor nujno moral biti 
v lasti Občine Krško. 
No, leta 2006 je krški občin-
ski svet potrdil lokacijo za novi 
bazen ob teniških igriščih. Tre-
nutno se ukvarjajo s proble-
mom poplavnosti lokacije, kar 
naj bi bilo rešeno s sprejetjem 
Državnega prostroskega na-
črta za HE Brežice in z izgra-
dnjo visokovodnega nasipa od 
sedanjega mostu čez Savo do 
novega mostu pri Tušu. Hkrati 
Občina Krško išče zasebne par-
tnerje za investicijo. Terminski 
plan, ki smo ga prejeli s strani 
občine, je definiran z dokonč-
no izgradnjo bazena sredi leta 
2010, vendar menim, da se za-
deve odvijajo prepočasi. 
Zavedam se, da je to ve-
lik finančni zalogaj, vendar 
se sprašujem, kako da bazen 
lahko zgradita občina Ribnica 
ali pa občina Ruše? So neka-
tere občine, ki imajo znatno 
manjše proračune, pa vendar 
so uspele najti sredstva za to-
vrstne projekte, ker se zave-
dajo, da bodo zaradi njih lju-
dem zagotovili višjo kakovost 
življenja. 

Ste tudi predsednica Plaval-
nega kluba Celulozar. Kje vi-
dite plavanje čez nekaj časa, 
se klubu obetajo boljši časi?
Ja, to funkcijo opravljam šele 
kratek čas. Sem pa optimist in 
tudi vsi, ki delujemo v uprav-

vanje družbe in posamezni-
ka potrebno ravnovesje. Kot 
je človek sestavljen iz leve in 
desne polovice, iz jina in jan-
ga, iz ženske in moške energi-
je, tako mora biti v ravnoves-
ju zastopanost žensk in moških 
tudi širše v družbi, v politiki, v 
gospodarstvu oz. na vodilnih 
mestih. Moški se v osnovi lažje 
odločajo, pri ženskah je dru-
gače, saj moramo biti stood-
stotno prepričane v uspeh. V 
občinskem svetu ni nobenih 
problemov pri komuniciranju, 
sicer pa je že skrajni čas, da 
se ženske v večji meri vključi-
jo v politiko in se pričnejo ko-
sati z moškimi. Potem ne bo 
več nobene potrebe po obve-
znih ženskih kvotah.

Kaj mislite o Posavju kot sa-
mostojni pokrajini?
Posavska pokrajina je specifika 
že zaradi pomembnih objek-
tov, ki se tu nahajajo. Mislim, 
da je nujno, da Posavje posta-
ne pokrajina, vendar trenutna 
zakonodaja, ki se pripravlja, 
ni sprejemljiva, je nedoreče-
na. Zakonodajo bi morali gle-
de financiranja in vseh ostalih 
vsebinskih vprašanj res dode-
lati. Te stvari bi bilo pametno 
bolj precizirati in doreči. Gle-
de tega bi morali doseči zelo 
velik konsenz. 

Kakšen je vaš življenjski 
moto? Čemu dajete prednost 
v politiki?
Živeti je treba vsak dan pose-
bej, kot da je vsak tvoj dan 
zadnji in ne za včeraj ali ju-
tri, to je nekakšen moj moto. 
Obremenjevanje s preteklo-
stjo in pričakovanji v priho-
dnosti nam pogosto jemlje 
preveč dragocene energije, 
ki je ne moremo potem izko-
ristiti za današnji dan. Ta po-
tem kar spolzi mimo, ne da bi 
naredili kaj posebnega, tisto, 
kar si dejansko želimo. Pred-
nost dajem življenju, ki teme-
lji na osnovnih civilizacijskih 
vrednotah, kot so medseboj-
na pomoč, prijateljstvo, iskre-
nost, sočutje, prostovoljstvo, 
ki pa so žal vse prepogosto po-
drejene hitremu načinu življe-
nja in pehanju za materialni-
mi dobrinami. 
Za kandidaturo v občinskem 
svetu na Listi za prihodnost 
mladih sem se odločila zato, 
da bi dajali prednost vredno-
tam. V naši državi je dandanes 
vse preveč poudarka na indivi-
dualni koristi, zato je eden od 
ciljev mojega bodočega delo-
vanja povrniti ugled politiki. 
 
Pa kandidatura za poslanko 
na listi stranke Zares – nova 
politika? 
To je zame nov in velik izziv. 
Že sama beseda poslanec, po-
slanka, pomeni, da si za ne-
kaj poslan. Če tako delo opra-
vljaš, imaš neko poslanstvo, ki 
pomeni delovanje v korist šir-
še politične skupnosti, prepro-
sto rečeno - ljudi. 

Marija Kalčič Mirtič

Vilma Jan Špiler

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660

BREŽICE - Splošno bolnišnico Bre-
žice je v ponedeljek obiskala ge-
neralna direktorica Direktorata 
za evropske zadeve in investici-
je na Ministrstvu za okolje in pro-
stor mag. Bernarda Podlipnik. 
Novi direktor Dražen Levojević 
se je z generalno direktorico po-
govarjal o tekočih in načrtovanih 
projektih bolnišnice na področju 
trajnostne rabe energije, kate-
rih sofinanciranje je predvideno 
iz domačih in evropskih sredstev. 
Bolnišnica trenutno pripravlja vlo-
go na javni razpis za kreditiranje 
okoljskih naložb pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov na Eko-
loškem skladu za sanacijo strehe 
na delu stavbe, nakup dela opre-
me v kuhinji ter izgradnjo kana-
lizacijskega voda do primarnega 
voda na Černelčevi ulici.  S.V.

V bolnišnici 
o okoljskih 
naložbah
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Še pol leta in izteče se moja 
porodniška. Nazaj v službo. V 
resnični svet. Zadnjič sem šla 
prvič po rojstvu moje druge 
hčerke pozdravit moje kolege. To 
je velika stvar. Vse mame boste 
vedele, o čem govoim. Doma si 
zavarovan, zunanji svet se te 
dotakne le toliko, kot je nujno 
potrebno. V zavetrju majhnega 
bitja imaš drugačne skrbi, 
drugačen tok misli in drugačne 
želje, kot jih imaš, ko stopiš nazaj in združiš oba 
svetova. 

Po prvi porodniški sem se težko vrnila. Ne razumite 
napak, svoje delo imam zelo rada, srečo imam, da 
delam v kolektivu, kamor se vedno rada vračam. 
Težko sem se ločila od svoje deklice. Pa čeprav le za 
nekaj ur, pol dneva. Zdaj bom to morala storiti še 
enkrat. 

Ko sem stopila v naše uredništvo, so me objeli znani 
glasovi, znano vzdušje me je v trenutku postavilo 
v svet, v katerem sem že 12 let. Odkar me ni, so 
pomladili redakcijo, kar nekaj obrazov nisem poznala. 
Vse ostalo pa je isto. Naglica, hitrost misli, dejanj, 
komunikacija med novinarji, zvonenje telefonov, 
preverjanje informacij. Svet, ki ga poznam tako 
dobro, da si lahko pričaram vonje, občutke in stres 
v trenutku, ko pomislim nanj. Z veseljem sem objela 
svoje kolege. Spraševali so me, kako sem, kako je 
Lina, kako se imamo, kdaj pridem. Moji kolegi. Ki 
jih poznam tako dobro. Ljudje, ki vsak dan prinašajo 
novice. 

Obsedeni smo z novicami. Z informacijami. Verjetno 
tudi v zasebnem času. Vsaj jaz. Vse želim imeti pod 
nadzorom. Že zjutraj imam v malem prstu novice. 
Pregledam teletekst, spletne strani. Ko previjam 
in oblačim mojo ljubico, poslušam novice. Vonj 
novinarstva. 

S svojo družino sem zaščitena. Ograjena. Najraje bi 
nas povezala z zlato nitjo in pripela na vseh koncih. 
Da bi se držali kot klopi, dokler ne bi bili deklici dovolj 
veliki, da gresta po svoje. Da gresta drugod. Drugam. 
A povezani z zlato nitjo. Najraje pa bi tekla za njima 
in jima dajala obliže na rane, ki ju bosta dobila. Jima 
poljubljala razbolele izkušnje in polnila hladilnik z 
dobrotami. Skuhala mešanico domačega čaja, ravno 
prav sladkanega, in jima ga prinesla ob vznožje 
postelje, da bi ga spili, še preden jutro poljubi njune 
prste. Neslišno bi sedela na njunem vzglavju in ju 
božala. Varovala. Da se ne bi izgubili. Da bi poznali pot.

Ta dva svetova nosim, združujem, ločujem. Negujem, 
trgam. In ko že začutim, da sem kos obema, mi pride 
na pot nekaj novega, še nepoznanega. In grem znova. 
Velikokrat se mi zdi, da ne bom zmogla. Pa spet 
zmorem. Vedno znova zmorem. Pa čeprav na robu. 
Vrvohodka sem. Lovim ravnotežje in tvegam padec. 
Odkar imam otroke, vsak dan. Otroci naredijo takšen 
svet. Da se sprehajaš po tankih mejah vzdržljivosti. In 
širokih cestah neizmerne ljubezni.

Odkar ju imam, je moj svet novinarstva večji. Širši. 
Bolj prehoden. Obogaten s soočanji in iskanji svojega 
prostora. Veliko lažje opravljam svoj poklic, odkar 
sem mati. Zasidrana sem, obtežena in glavne novice 
so tiste, ki se tičejo mojih otrok. Zaspanih oči in 
toplih nogic mojih deklic. Na tla odvržene pižame in 
igračk, ki se oglašajo, če pritiskaš nanje. Živahnih 
popoldnevov, ko se zdi, da nikoli ne bo večera in da ne 
bosta nikoli zaspali. Trdnega prijema njunih rok.

Še pol leta in spet bom nazaj. Združila bom svetova. 
Izdelala pravila. Postavila mejnike. In prinašala 
novice. Mojim v službi o otrocih, vam o zdravju. Na 
začetku bo hudo, zdaj že vem. Stiskalo bo in bolelo. 
Večkrat na dan bom preverjala, kako je mala. Jo 
zjutraj poljubljala, dokler se ne bo zaprlo dvigalo. S 
starejšo klepetala, dokler ne bova stopili do učilnice. 
In na kavi prijateljicam povedala, kako mi je. Večkrat. 

Do takrat pa bom uživala. Na mreži toplega prijema 
se bom pozibavala. In si dovolila, da mi je lepo.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Najprej je v lepem sončnem 
jutru župnik Mitja Markovič 
daroval sveto mašo pred cer-
kvijo, kjer je ubrano prepe-
val tudi domači pevski zbor, 
nato sta zbranim spegovo-
rila predsednik KS Dolenja 
vas Branimir Vodopivc in kr-
ška podžupanja Ana Nuša So-
mrak, ki sta ob župnikovem 

blagoslovu tudi prerezala 
trak. Vodopivc je ob tej pri-
ložnosti dejal, da je cesta ča-

Otvoritev ceste na Marjetino 
DOLENJA VAS – Minulo nedeljo, 20. julija, ko goduje sveta Marjeta, zavetnica cerkvice na vrhu Libne, 
je Krajevna skupnost Dolenja vas pričela z obeleževanjem krajevnega praznika in svojemu namenu pre-
dala 800 metrov asfaltirane ceste, ki vodi od cerkve do domačije Planinc naprej skozi gozd.

kala na končno obliko že ne-
kako dvajset let in vsem, ki 
se bodo po njej sprehodili 
ali vozili, zaželel srečno pot, 
nikakor pa ni mogel mimo 
grenkega priokusa glede ne-
izglasovanega referenduma 
za dolenjevaški večnamenski 
dom, ki bo, po njegovih bese-
dah, zaradi tega nekoliko za-
ostal z zaključnimi deli, vse-
kakor pa bo v novi preobleki 
nared že za slavnostno pra-
znovanje 15. avgusta. 

Tudi krška podžupanja Somra-
kova se je pridružila uvodni 
misli glede novo asfaltirane 
ceste, da bolje po tolikih le-
tih, kakor sploh nikoli, in kra-
janom zaželela tudi v bodo-
če, da bi tako vestno urejali 
in skrbeli za domač kraj, ka-
kor to počno sedaj. Cestišče 
je stalo dolenjevaško krajev-
no skupnost, ki je poskrbela 
za navoz gramoza in utrditev 
cca. 15.000 evrov, krško obči-

no pa asfaltna prevleka cca. 
21.000 evrov.  

Za kulturni program so ob in 
med otvoritvijo pod mentor-
stvom Staneta Cetina skrbe-
li učenci krške glasbene šole: 
harmonikarji Rok Miler, An-
dreja Turk, Miha Drozdan 

in Sanja Kelhar. Na domači-
ji Planinc so udeležencem, ki 
so se sprehodili po novo po-
loženem asfaltu, pripravili 
okrepčilo, pred lovsko kočo 
pa so se številni od blizu in 
daleč podkrepili še z lovskim 
golažem. 

M. Kalčič M.

Na Marjetino nedeljo je bilo na vrhu Libne slavnostno, 
zbralo se je veliko število  obiskovalcev. 

Trak sta prerezala Branimir 
Vodopivc in Ana Nuša 
Somrak.

BREGE PRI KRŠKEM – Na Bregah so ob krajevnem prazniku v za-
četku julija odprli novo igrišče. Na projektu so delali dve leti, 
sredstva zanj pa sta poleg Občine Krško prispevala še Ministr-
stvo za šolstvo in šport ter KS Krško polje. Vaščani so ob tem 
opravili 800 ur prostovoljnega dela, idejni projekt pa so za-
stonj naredili v Savaprojektu. Po besedah predsednika KS Kr-

ško polje Franca Žiberta novozgrajeno igrišče sodi v zasta-
vljen načrt „Igrišče v vsako vas.“ To že imajo v vaseh Vihre, 
Drnovo in Brege, načrtujejo pa ga urediti še v Mrtvicah. Na 
otvoritvi so odigrali tudi prve tekme, na katerih so sodelovali 
predstavniki vaščanov, občinskega sveta Občine Krško, ekipa 
Bar Arh iz Velikega podloga ter Športno, turistično in kultur-
no društvo Neviodunum. Igrišče je blagoslovil leskovški župnik 
Ludvik Žagar. Na Bregah nameravajo že to jesen začeti tudi z 
gradnjo vaškega gasilskega doma.  M. Kerin

KRŠKO - Župnija svetega Ruperta Videm ob Savi v Krškem 
je letos prvič zadnje dni v juniju pripravila počitniške ak-
tivnosti za učence od 2. do 8. razreda devetletke.

Dogodek, poimenovan Oratorij 2008, je potekal na župnij-
skem travniku, v učilnicah župnišča, pod šotorom, na igri-
šču, vodili pa so ga mladi animatorji, ki so ga pripravljali dva 
meseca, skupaj z župnikom Mitjem Markovičem in drugimi 
sodelavci. Za 75 udeležencev, ki so bili razdeljeni po staro-
stnih skupinah, so se dogajale ustvarjalnice, prepevali so pe-

smi ter se naučili oratorijsko himno, molili, se veselili, doži-
vljali kateheze ob liku svetopisemskega Pavla, manjkalo ni 
niti iger, naučili so se postavljati šotor, peči preste, izdela-
ti zapestnice in drug nakit. Učili so se tudi pritrkovati, nare-
diti darilo iz naravnih materi-
alov ter ga lepo zaviti, izdelali 
so sončno uro, pa tudi sanda-
le, kakršne je nosil apostol Pa-
vel. Oblikovali so sveče in med 
drugim pripravili še aranžma-
je za okrasitev cerkve za t. i. 
oratorijsko nedeljo. 

M. Kalčič M.

Na Bregah imajo novo igrišče

Z otvoritve igrišča

Oratorij v videmski župniji

Udeleženci videmskega Oratorija 2008

MALI VRH - V ponedeljek se 
je na regionalni cesti v bliži-
ni Malega vrha zgodila prome-
tna nesreča, v kateri je umrla 
34-letna voznica osebnega vo-
zila iz okolice Brežic. Po prvih 
ugotovitvah je voznica oseb-
nega vozila Citroen Berlingo 
peljala iz Dečnih sel proti Glo-
bokem in v desnem ovinku iz-
gubila oblast nad vozilom, na-
kar je trčilo v nasproti vozeč 
tovorni avtomobil s prikolico, 
kjer je ostalo vkleščeno. Voz-
nico, ki je bila na mestu mr-
tva, so iz zverižene pločevine 
rešili pripadniki PGE Krško. Po 
prvih ugotovitvah voznica ni 
uporabljala varnostnega pasu. 
v času nesreče pa je rahlo de-
ževalo, zato je bilo vozišče 
mokro in spolzko. 

Trk usoden voznico
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„Naša voda je slaba, zato jo 
pijemo zelo malo, ampak jo 
kupujemo v trgovini, čeprav 
plačujemo pitno vodo. Ima 

nek poseben okus in vonj, ki 
ostane na koži tudi po tušira-
nju. Pozna se tudi na perilu, ki 
ni belo, ampak sivkasto,“ pra-
vi Marija Ferlan iz Brestani-
ce. Da je problem pitne vode 
čedalje bolj pereč, se zaveda 
tudi predsednik sveta KS Bre-
stanica Miran Pavlič: „Najve-
čji problem je v tem, da kra-
jani niso dovolj obveščeni in 
ne vedo, ali naj vodo preku-
havajo ali ne. Sprašujejo tudi 

Plačujejo pitno vodo, 
a je ne pijejo

krajevno skupnost, ki pa nima 
podatkov s strani vzdrževalca 
vodovodnega sistema, kaj je 
narobe“.

V podjetju Kostak, ki je upra-
vljalec vodovodnega sistema, 
zagotavljajo, da je voda v Bre-
stanici in na Senovem zdra-
vstveno neoporečna, kar do-
kazujejo številne analize, ki 
jih zanje opravljajo v Zavodu 
za zdravstveno varstvo Novo 
mesto. Pomočnik direktor-
ja Kostaka Krško, pristojen za 
področje komunale, Jože Le-
skovar kljub temu priznava, 
da je „v zadnjem času na ob-
močju Senovega in Brestanice 
prihajalo do zakalitev vode, 
ker so se spremenile geome-
hanske situacije v rudniku“, 
od koder črpajo vodo (drugi 

vir je Dobrava). V Brestanici 
so po Leskovarjevih besedah 
vzrok za kalno vodo tudi nove 
prevezave vodovodnega siste-
ma v novi industrijski coni pri 
Sparu in ob cesti.

Največ težav s pitno vodo 
imajo na Zasavski cesti. Za-

konca Dime in Mihaela Su-
vajčevič pravita, da sta 
odgovorne na Kostaku že več-

krat opozorila na težavo in da 
so jo njihovi delavci tudi po-
skušali odpraviti z izpiranjem 
in zamenjavo cevi pod ce-
sto, ki naj bi bile poškodova-
ne, voda pa je še vedno uma-
zana. Vode iz vodovoda tako 
skoraj ne uporabljata, ampak 
hodita po njo v Armeško, po-
ložnico pa je potrebno še ve-
dno plačati. Franc Zorko iz 

gostišča Brlog pravi, da imajo 
zaradi slabe vode težave tudi 
v gostinstvu, saj je ne more-

jo ponuditi gostom, težavno 
je tudi vzdrževanje in upora-
ba aparatov, denimo za kavo 

in čaj, ki jih morajo kar na-
prej čistiti, saj se v njih nabi-
rajo usedline.

Pavlič meni, da so težave na 
Zasavski cesti povezane s pro-
metom težkih tovornjakov, ki 
vozijo na gradbišče HE Blan-
ca, temu pa pritrjuje tudi Le-
skovar, ki pravi, da po cesti, 
po kateri je dovoljena vožnja 
za vozila, težka do šest ton, 
vozijo tudi tovornjaki, tež-
ki 40 ton in več ter seveda 
poškodujejo vodovodne cevi 
pod cesto. Pravi, da bodo s 
popravilom omrežja na Za-
savski cesti začeli v krat-
kem. „Ceste ne moremo za-
preti, težko bomo dobili tudi 
dovoljenje za poseg s strani 
železnic, bomo pa poskuša-
li z injektiranjem cevi napa-
ko odstraniti in vsem uporab-
nikom zagotoviti neoporečno 
pitno vodo,“ obljublja Lesko-
var, poseg pa naj bi bil kon-
čan v roku nekaj tednov.

P. Pavlovič, B. Mavsar

Marija Ferlan

Miran Pavlič

Jože Leskovar

Mihaela in Dime Suvajčevič

Franc Zorko

Katarina Vukeljič, Sevnica:
Pri nas doma je voda neopo-
rečna, uporabljam in pijem 
jo venomer iz vodovoda in do 
sedaj lahko rečem, da še ni-
koli nismo imeli zdravstve-
nih težav, ki bi kazale, da je 
vzrok naša voda. Skoraj niko-
li ne posegam po ustekleniče-
nih vodah ali sokovih, slednje 
namreč delam sama, saj sem 
pristaš naravno pridelanih ži-
vil. Razne ustekleničene te-
kočine uporabljam le, kadar 
grem na daljšo pot in v kra-
je, kjer nisem prepričana o 

ustreznosti pitne vode iz vodovoda. Zavedam se, kakšni so 
svetovni problemi z vodo, zato me izredno veseli, da pri nas 
še vedno lahko uživamo v dokaj neoporečni vodi.

Robert Žerjav, 
Spodnja Pohanca:
Pri nas imamo brežiški vodo-
vodni sistem in menim, da je 
voda zaenkrat v redu. Kaže 
pa, glede na stanje v kme-
tijstvu, ko uporabljajo razna 
škropiva, da jo bomo morali 
kmalu prekuhavati. Želel bi, 
da se to ne bi zgodilo, pač pa 
bi poostrili nadzor nad one-
snaženjem in bi to dragoceno 
surovino ohranili tudi kasnej-
šim rodovom. Voda je zelo 
dragocena, prepogosto pa jo 
sprejemamo kot nekaj samo-

umevnega. Mi vodo pijemo iz vodovoda, tudi moji otroci, ki 
imajo sicer raje sokove, vendar mislim, da je voda vendarle 
eden izmed osnovnih pogojev za ohranjanje zdravja in je za 
zdravje nujno potrebna. Kadar pa smo na dopustu, pa zara-
di preventive vedno pijemo ustekleničeno vodo. 

ANKETA

Klavdija Resnik, Kozje:
Pri nas je voda v redu, koli-
kor sem s tem seznanjena. 
Sama pijem ustekleničeno 
vodo, drugače pa posegam po 
naravnih sokovih, ki so z njo 
redčeni. Tudi obraz si vedno 
umijem le z vodo, vsi ostali 
preparati lahko prehitro po-
škodujejo kožo, voda pa je 
naravna. Vsaka celica potre-
buje vodo, zato je uživanje 
vode za življenje nujno po-
trebno. Po določenih krajih je 
premalo mikrobioloških ana-
liz, po večini zaženejo pani-

ko, ko je okužba že prisotna. Kmetijstvo nadzorujejo in zdi 
se mi, da vseeno zmanjšujejo uporabo pesticidov, pa tudi 
več je biološke pridelave. Lahko smo srečni, da imamo še 
ta naravni vir kot je voda, marsikje po svetu tega ni več. Po 
mojem pa bi morali z njo bolj varčevati. 

Erika Štajnar, Krško: 
Voda, ki priteče iz naših pip, 
naj bi bila pitna, vendar ni 
brezhibna oziroma brez vo-
nja, okusa in barve. V naši 
vodi je ogromno klora in pe-
ska, čudna je že na videz. Ve-
dno sem pila vodo iz pipe, am-
pak zdaj je ne več. Za druge 
namene, kot so kuhanje, pra-
nje, umivanje, jo uporablja-
mo, za takšne stvari je do-
bra. Pijemo pa je ne, ker je 
v njej preveč klora in je pov-
sem bela, kar ne deluje oku-
sno. Kakšnih zdravstvenih te-

žav zaradi vode zaenkrat še nismo imeli. Občasno, denimo 
ob velikih nalivih, so sicer obvestila, da je vodo potrebno 
prekuhavati. 

Kakšna je naša voda?
Neoporečna pitna voda je danes zelo cenjena dobrina. Ne-
davno smo v medijih lahko spremljali, kakšne težave so imeli 
z vodovodom na Primorskem, pa tudi v naših krajih so obča-
sno sicer manj drastične težave s pitno vodo. Kaj o tem pravi 
nekaj naključnih sogovornikov? 

BRESTANICA – V Brestanici, pa tudi drugod v senovško-brestaniški kotlini, že nekaj tednov opažajo, da iz njiho-
vi pip teče po videzu in vonju dokaj oporečna voda. Najhuje je na Zasavski cesti, kjer je voda tako rekoč ne-
uporabna. V krškem Kostaku pravijo, da so vzrok za kalno vodo poškodbe vodovodnega sistema, ki jih povzro-
čajo težki kamioni z vožnjo na gradbišče HE Blanca. Obljubljajo, da bodo poškodbe sanirali v nekaj tednih. 

KRŠKO - Zveza prijateljev mladine Krško se pripravlja na iz-
vedbo letovanj otrok in mladostnikov, ki bo letos v Savudri-
ji v letovišču Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok in v 
letovišču Vladimir Nazor. Letovanje bo potekalo v dveh iz-
menah, in sicer v času 27. julija do 6. avgusta in od 6. avgu-
sta do 16. avgusta. Usposobljeni prostovoljci, med katerimi 

so poleg vodij skupin animatorji, pedagoški vodje in učite-
lji plavanja (na fotografiji), bodo poskrbeli za dobro poču-
tje in program. Obe letovišči imata zagotovljeno zdravstve-
no oskrbo. 

Otroci bodo letovali v Savudriji

PODSREDA – Po seminarju za prečno flavto, ki so ga zaključili s 
koncertom slušateljev 5. julija (potekal je pod vodstvom profe-
soric Lize Hawline Prešiček in Milene Lipovšek, korepetitorka 
je bila Mateja Urbanč), so v Kozjanskem parku v četrtek, 10. 
julija, z zaključnim koncertom slušateljev seminarja za troben-
to zaključili z drugim od štirih seminarjev. Seminar za troben-
to je potekal pod vodstvom prof. Stanka Arnolda, korepetitorka 
na seminarju pa je bila Adriana Magdovski. Sledita še seminar-
ja za klarinet in saksofon.   P.P.

Glasbeno poletje na polovici

Zaključni koncert slušateljev seminarja za trobento 
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POROČILI
SO SE

Dejan Lisec, Žurkov Dol in 
Martina Lazar, Močilno,
Igor Gorše in Anita Kadič, 
oba iz Novega mesta,
Ladislav Mohar in Jožica 
Frankovič, oba iz Dolšc, 
Darko Martini in Nataša 
Žižek, oba z Bizeljskega, 
Primož Novak in Mateja 
Jokan, oba iz Brežic,
Anton Rak, Laze pri 
Boštanju in Tanja Rak, 
Rogačice,
Adolf Kolarič, Krajan 
Brda in Katarina Kočevar, 
Stranje,
Boštjan Jamšek in Maja 
Lepičnik, oba iz Kamnika,
Samo Moškon in Lidija 
Cerjak, oba iz Presladola,
Stanislav Gorenc, Mali 
Koren in Karmen Brinovar, 
Senovo,
Samoel Kukovičič, Krško 
in Amela Hirkić, BIH,
Srečko Iljaž in Silva Ban, 
oba iz Dednje vasi. 

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jožefa Kostevc, Bojsno – 
deklico,
Petra Recelj, Raka – dečka,
Elvira Selimović, Brežice – 
deklico,
Mojca Škof, Bojsno – 
deklico,
Vesna Stergar, Vrhje – 
deklico,
Katja Kodrič, Ceklje ob 
Krki – dečka,
Ksenja Žnideršič Planinc, 
Krško – dečka,
Irena Koprivc, Brežice – 
deklico,
Adrijana Urbančič, 
Leskovec v Podborštu – 
deklico,

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Antonija Vučajnk, Bučerca 
– deklico,
Marija Hočevar, Gorenja 
vas – dečka, 
Tanja Grabrijan, Sevnica – 
dečka,
Karmen Prestor, Radeče – 
deklico,
Metka Novak, Radeče - 
deklico, 
Polona Žnidaršič Kolenc, 
Radeče – deklico,
Alenka Gobec, Boštanj – 
deklico,
Martina Lakner, Grobelno 
– deklico,
Dragica Javeršek, 
Brestanica – dečka,
Darja Lamovšek, Podbočje 
– deklico,
Darja Koritnik, Krško – 
dečka,
Milena Ganc, Log – dečka,
Jožica Žabkar, Senuše – 
deklico,
Marta Ivnik, Sevnica - 
deklico,
Klavdija Gornik, Kremen – 
dečka,
Lidija Klaužar, Veliki 
Kamen – deklico,
Brigita Matijevič, Bušeča 
vas – dečka,
Sabina Ocvirk, Mala 
Rudnica – deklico,
Monika Titovšek, Gmajna - 
deklico. 

ČESTITAMO! 

Naša sevniška dopisnica Ta-
nja Grabrijan je v petek, 
11. julija, v zgodnjih jutra-
njih urah, ko se je kazalec 
pomaknil na 1.54 minut, v 
celjski porodnišnici rodila 
sinka, ki je tehtal kar 3.690 
g in meril 51 cm ter sta mu z 
življenjskim sopotnikom Til-
nom izbrala ime Svit.
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•

•

•

•

•
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•

•
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GABRJE – 28. junija smo se Gabrci iz vse Slovenije že tretjič sre-
čali, tokraj v Gabrju pod Gorjanci. Po prihodu sta nas pozdravila 
predsednik KS Gabrje ter novomeški župan Alojz Muhič. Potem 
se je vsaka vas predstavila s kratkim programom, saj se večino-

ma že vsi bolj ali manj poznamo, vsaka vas je prinesla kakšno 
darilo iz domačega kraja. Mi smo z našim muzikantom Tonetom 
zapeli našo gabrsko himno, ki jo je napisala Ančka Deržič. Vre-
me je bilo lepo in po kosilu smo odšli na ogled okolice ter na 
Trdinov vrh. Pozno popoldne so se začele vaške igre, tudi naši 
„dekleta in fantje“ so dobro igrali, tako da smo prišli domov z 
lepim pokalom za tretje mesto. Peli in plesali smo do ognjeme-
ta, potem smo srečni in veseli odšli domov. Upamo, da bo tako 
tudi naslednje leto.

Vaška skupnost Gabrje pri Dobovi  

Na srečanju Gabrcev KRISTIJANU JANCU
 (1960-2008)

Slovo je težko. Spomini živijo.

KRISTIJAN JANC je bil zaveden Slovenec, človek pokonč-
nih, odločnih in pogumnih dejanj, čustven in umirjen 
sogovornik, vzoren oče in mož, čudovit tovariš in prija-
telj, ki je znal prisluhniti ljudem in  je vedno vedel kaj 
hoče in zmore. 

Njegova pot "Upornika z razlogom" se je pričela sre-
di leta 1990, ko je bil  kot zanesljiv in  pogumen člo-
vek vključen v projekt MSNZ-90 in je na svojem domu 
od septembra 1990 do začetka junija 1991 tajno hranil 
oborožitev teritorialne obrambe občine. S to oborožitvi-
jo je bil v začetku vojne leta 1991 oborožen Vod za po-
sebne namene TO občine Sevnica, ki je bil udeležen v 
večini pomembnih borbenih aktivnostih v Posavju. Osa-
mosvojitvena vojna 1991 ga je kot rezervnega poročni-
ka zatekla na dolžnosti komandirja prvega voda 112. Ju-
rišnega odreda teritorialne obrambe Posavja. 

Za pogum in zasluge v osamosvojitveni vojni Sloveni-
je in za razvoj veteranske organizacije je prejel odliko-
vanje "Zlati znak MSNZ-90", spominski znak "Republike 
Slovenije ob 15. obletnici MSNZ-90", bronasto medaljo 
"MSNZ-90", zlato medaljo "Obranil Posavje 1991" in naj-
višje veteransko priznanje Posavja, plaketo "POSAVJE 
91" ter številna druga priznanja in pohvale. 

Bil je ustanovni član našega združenja, ki danes šteje 
preko 450 članov. Ves čas je bil aktiven pri izvajanje na-
ših projektov, zlasti na področju zagotavljana material-
nih pogojev za delo OZVVS Sevnica.

Dragi soborec, tovariš in prijatelj Kristijan!

Iskrena hvala za Tvoj neprecenljiv prispevek k našim 
skupnim naporom za dosežene uspehe v obrambi  in ra-
zvoju naše svobodne demokratične republike Sloveni-
je, njeni prepoznavnosti ter uspešnosti v veliki družini 
evropskih narodov.

Veterani vojne za Slovenijo Posavja smo ponosni, da si 
bil naš soborec in tovariš. Ponosni smo, da smo Te po-
znali in lahko s Teboj sodelovali. 

Za vse Tvoje plemenito in požrtvovalno delo se ti člani-
ce in člani OZVVS Sevnica in veteranskih organizacij Po-
savja iskreno zahvaljujemo. 

Ohranili te bomo v lepem in trajnem spominu.

Veteranke in veterani OZVVS Sevnica in Posavja. 

V A B I L O
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 

vas vabi na BREZPLAČNO delavnico z naslovom  

»Predstavitev razpisa za podjetnike v občini 
Brežice za leto 2008«

Delavnica bo v četrtek, 31.07.2008, s pričetkom ob 16. uri, 
v Mestni hiši Brežice, 

Cesta prvih borcev 22, Brežice

Izvajalec delavnice: Samo Stanič
Predviden čas trajanja delavnice: 1 uro in pol

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 25.07.2008, na 
tel.: 07/ 49 90 680 ali na e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si.

Vljudno vabljeni!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
 Svetovalec za podjetništvo  direktorica: 
 Samo Stanič mag. Nataša Šerbec

CPB 18, 8280 Brestanica

objavlja

J AV N O  D R A Ž B O
za prodajo naslednjega stanovanja:

Enosobno stanovanje s kletjo št. 8 na Elektrarniški ce-
sti 24 v Brestanici, skupaj s solastniškim deležem na 
skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo ko-
munalno opremljenostjo v skupni izmeri 49,57 m2.

Izklicna cena je: 21.650,00 EUR 

Za navedeno stanovanje je sklenjena najemna pogodba.

Vse informacije o stanovanju so na voljo na tel. št.: 07-
48-16-370, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled.

Javna dražba bo v torek 5.8.2008 ob 11. uri v prosto-
rih Termoelektrarne Brestanica. 
 
POGOJI ZA PRISTOP K JAVNI DRAŽBI:

Varščina: Dražitelji morajo najkasneje do začetka jav-
ne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene 
na TRR TEB ŠT. 04802-0001027158. Neuspeli draži-
telji bodo dobili vrnjeno vplačano varščino po zaključ-
ku postopka javne dražbe na svoj transakcijski oz. 
osebni račun.
Plačilni pogoji: nakazilo kupnine najkasneje v 15 dneh 
po sklenitvi pogodbe na TRR družbe.
Pogodbo mora kupec skleniti najkasneje v 10 dneh po 
končani javni dražbi, celotno kupnino pa poravnati 
najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec po-
stane lastnik nepremičnine takoj, ko predloži dokazi-
lo o plačilu kupnine.
Če kupec ne bo sklenil pogodbe v 10 dneh po konča-
ni javni dražbi in plačal kupnine v 15 dneh po sklenitvi 
pogodbe, se šteje kot da je odstopil od dražbe oziroma 
nakupa, zato plačano varščino obdrži prodajalec.
Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo pri vplačilu var-
ščine in pred pričetkom javne dražbe predložiti oseb-
no izkaznico.
Dražitelji, ki bodo sodelovali na javni dražbi za prav-
no osebo, morajo predložiti pooblastilo in izpisek iz so-
dnega registra (star največ tri mesece).
Davek na promet nepremičnin plača prodajalec v skla-
du z Zakonom o davku na promet nepremičnin, zemlji-
škoknjižni vpis in druge dajatve ter stroške v zvezi s 
prenosom nepremičnin pa plača kupec.
Prodaja bo potekala po sistemu “VIDENO-KUPLJENO”, 
kasnejših reklamacij glede stvarnih napak se ne bo 
upoštevalo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obvestilo o cestnih zaporah
Zaradi izgradnje HE Blanca  so potrebne ureditve na 
vplivnem območju, kamor sodi tudi območje Impoljske-
ga potoka. Na tem območju poteka namreč rekonstruk-
cija prepusta čez potok. Zato so v času del možne tudi 
krajše motnje oz. prekinitve oskrbe. Prebivalce v nepo-
sredni bližini del prosimo za razumevanje. 

Zaradi rekonstrukcije prepusta čez Impoljski potok, 
uporabnike cest obveščamo, da je izvedena pol zapo-
ra na regionalni cesti G1 v območju Impoljskega poto-
ka. Pol zapora bo trajala cca. 60 dni. Odcep za Zavratec 
je normalno prevozen. Pri Zavratcu je popolna zapo-
ra, razen za lokalni promet oz. tamkajšnje prebivalce. 
Cesta iz Zavratca na G1 oz. priključitev na cesto G1 iz 
smeri Zavratca ni mogoč. Prav tako 14 dni ne bo mogoč 
izvoz na lokalno cesto proti Zavratcu iz regionalne ce-
ste G1-5.

Na lokaciji spodnjega dela Drožanjske ceste (od odce-
pa iz državne ceste R3-679 Breg-Sevnica-Brestanica do 
križišča Drožanjska cesta - Cesta na grad) ostaja spre-
menjen prometni režim vse do 31.08.2008. Prav tako ob 
ureditvi Florjanskega potoka poteka polovična zapora 
državne ceste R3-679 Breg-Sevnica-Brestanica do pred-
vidoma 15.08.2008.
 
Vsi cestni obvozi bodo ustrezno označeni. Uporabnike 
cest prosimo, da upoštevate spremenjen prometni re-
žim in vas vljudno pozivamo k razumevanju in potrpe-
žljivosti v času zahtevnih in obsežnih gradbenih del. 

Pripravila: Katja Bogovič

KAM V POSAVJU? 
 Vaš vodnik po prireditvah 
   v Posavskem obzorniku.
   Tudi na www.posavje.info
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O investicijskih projektih 
Občine Brežice – odgovor na 
pismo svetnika OS Občine 
Brežice, mag. H. T. Oršaniča  
Brežice, 14. julij 2008

Občina Brežice je 30. junija 2008 pripravila javno predsta-
vitev investicijskih projektov, ki se izvajajo v občini v letu 
2008 in kjer se občina pojavlja kot nosilec pomembnih ak-
tivnosti. Namen predstavitve je bil informiranje zaintere-
sirane javnosti o zadevah, s katerimi se ukvarja občinska 
uprava in ki bodo vplivale na izboljšanje kakovosti biva-
nja občanov. Občina Brežice pohvale ni pričakovala, saj gre 
za redno delo občine, ki skuša občane kar najbolje obve-
ščati, kaj se dogaja v njihovi občini. Je pa prav gotovo pri-
čakovala večjo udeležbo s strani svetnikov, saj ti o temah 
večkrat razpravljajo in odločajo na sejah občinskega sve-
ta. Na predstavitev so bili z osebnim vabilom povabljeni 
vsi svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Breži-
ce, ki s svojim odločanjem o projektih in možnostjo daja-
nja pobud sooblikujejo prostor, v katerem živimo. Njiho-
va številna vprašanja na sejah občinskega sveta o izvajanju 
projektov so upravičevala pričakovanje, da bodo izkoristili 
možnost in se podrobneje informirali tudi na javni predsta-
vitvi. Zakaj se svetniki niso odzvali v večje številu oz. zakaj 
se je odzvala le svetniška skupina SDS ter posamezniki, je 
verjetno vprašanje za svetnike. Možnost sodelovanja je bila 
ponujena vsem zainteresiranim, ki so se svobodno, po lastni 
volji odločili za (ne)sodelovanje. 

Delo svetnika je obsežno. Od posameznika zahteva pozna-
vanje številnih področij ter redno zbiranje informacij iz 
različnih virov, ki so lahko podlaga pri nepristranskem od-
ločanju. Pri tem so svetnicam in svetnikom vedno na voljo 
strokovne službe Občine. Na podlagi članka g. Oršaniča lah-
ko ugotavljam, da kljub svojemu aktivnemu delu tega še ni 
opravil do konca. Če bi delo opravil do konca, ne bi vzpod-
bujal dvomov v javnosti z navajanjem, da je obnova uli-
ce Pod obzidjem trajala dolgo. Na ulici Pod obzidjem smo 
v letu 2008 izvajali tri projekte - projekt Čistilne naprave 
Brežice, ki se nadaljuje na Černelčevi ulici in Dobovski ce-
sti, projekt parkirišč in kot zadnjega projekt ureditve ulice 
Pod obzidjem. Za tega je bila podpisana pogodba z izbra-
nim izvajalcem začetek maja z rokom izvedbe v začetku ju-
lija. Ravno tako bi vedel, da so dela, ki jih sam poimenuje 
»mojstrovine«, izvedena v skladu z veljavno zakonodajo ter 
usklajena z vsemi soglasodajalci. Pridobil bi si dodatne in-
formacije, zakaj razvojni projekt Feniks v Slovenski vasi ni 
možen in ne bi trdil, da je izpadla predstavitev projektov 
ob posodobitvi vojaškega letališča v Cerkljah. Predvsem pa 
ne bi izpostavljal izvedbe krožišča na prej izredno nepre-
glednem križišču na Bizeljski cesti, ki bi ga lahko označili 
celo kot njegovo izredno osebno obarvano pripombo. Ožje 
sorodstvo g. Oršaniča je moralo namreč pri izvedbi le-tega 
vrniti občinsko lastnino, ki jo je leta uživalo in le ugibam 
lahko, če ni to vzrok nasprotovanja izvedbe krožišča s stra-
ni g. Oršaniča.

Občina si želi sodelovanja in odprto razpravo z vsemi, ki jih 
tematika projektov zanima. Pričakujemo tudi konstruktiv-
no kritiko, ne pa kritizerstva, ki smo mu prepogosto priča. 
Ob predstavitvi projektov se redno dogaja, da so ti označe-
ni kot slabi, pri tem pa kritizerji ne ponujajo nobene, kaj 
šele boljše (lastne) alternative ali predloga. 

Ne zanikam, da se pri izvedbi projektov ne pojavljajo pro-
blemi, ki jih z izvajalci sproti in uspešno rešujemo. Vesel 
sem tudi, da so lokalni izvajalci večkrat izbrani v postopkih 
javnega naročanja in prevzemajo velik delež nalog v inve-
sticijskih projektih občine. Verjamem, da sta tako interes 
in garancija za dobro opravljeno delo vsaj podvojena. 

Projekti, ki se jih lotevamo so obsežni in zahtevni pose-
gi v prostor, zato želimo čim bolje seznaniti javnosti z na-
črti in podatki, saj pri projektih pričakujemo tudi pripom-
be in predloge občanov.  Ne zagovarjam mnenja, da je za 
napredek sprejemljiva kakršnakoli cena, pri vseh projektih 
razvoja se trudimo izbrati srednjo poti in zmanjšati vpli-
ve na okolje. Ostaja pa dejstvo, da kjer ni napredka se tok 
ustavi, temu sledi nazadovanje, zato se trudimo, da se ob-
čina razvija, pri tem pa tudi sam želim, da ohranimo kako-
vost bivanja. Prav zato želimo projekte umestiti v naš pro-
stor s pomočjo sodelovanja občanov. Tudi zato bodo postale 
javne predstavitve in okrogle mize pogostejša praksa ob-
činske uprave. 

Verjamemo, da smo tudi sami del uspešnih zgodb in kot po-
trditev tega vidimo v številnih gradbiščih in tekočem delu 
v občini. Zavračam očitek, da se uspešne zgodbe ustavijo v 
sosednji občini. Projekt HE na spodnji Savi je tako projekt 
celotnega Posavja, tudi FENIKS je projekt, ki se bo širil v 
sosednjo občino. Mislim, da je v Posavju pomembno pove-
zovanje in sodelovanje, ki se je izkazalo za uspešno v pre-
teklosti. Tudi od svetnikov Občinskega sveta Občine Brežice 
pričakujem sodelovanje, predvsem pa konstruktivno kritiko 
in konkretne predloge za izboljšanje dela.

Ivan Molan,
župan Občine Brežice

PREJELI SMO

Klub posavskih novinarjev

Datum: 14.7.2008

Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana

Zadeva:  Predlog o podelitvi državnega odlikovanja   
 Goranu Rovanu

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk bo danes, 14. 
julija, podelil državna odlikovanja nekaterim posameznikom 
in organizacijam, ki so sodelovali v akciji reševanja in iskanja 
ponesrečenih na Hidroelektrarni Blanca. Medaljo za častno 
dejanje bo podelil Francu Bogoviču za nesebično pomoč in so-
delovanje pri reševanju in iskanju ponesrečencev. Medalje za 
hrabrost Dragu Žnidaršiču, Gašperju Janežiču in Podvodni re-
ševalni službi za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reše-
vanju in iskanju ponesrečencev. Medalje za zasluge pa Antonu 
Travnerju, Vladimirju Banu, Policijski upravi Krško ter Štabu 
civilne zaščite za Posavje za povezovanje aktivnosti in organi-
zacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev.

V zvezi s to podelitvijo je Boštjan Colarič, snemalec novome-
škega Vašega kanala, izrazil osebno stališče, in sicer, da so to-
krat v uradu predsednika države "spregledali" Gorana Rova-
na, dopisnika TV Slovenija, ki je sodeloval v akciji reševanja 
edine preživele Ane Janc in drugih, ter policista Radeta Ivko-
viča, ki sta požrtvovalno reševala ponesrečence. Kljub temu, 
da stanovski kolega Rovan pravi, da je zanj edino priznanje, 
da so rešili človeško življenje, pa sem prepričan, da si še kako 
zasluži tudi odlikovanje predsednika države.

Stališču Boštjana Colariča se pridružuje tudi Klub posavskih 
novinarjev. Klub posavskih novinarjev pri tem poudarja, da je 
Goran Rovan kot udeleženec spusta med prvimi, če ne celo 
prvi, poslal z Blance sporočilo o nesreči. Ob tem je kljub iz-
jemno težki trenutni situaciji in v izjemno nevarnih okolišči-
nah prisebno sodeloval v prvih, v tistih najpomembnejših mi-
nutah v reševanju in iskanju ponesrečenih. 

Upoštevajoč ta dejstva se Klub posavskih novinarjev pridru-
žuje stališču Boštjana Colariča in torej predlaga, da dr. Dani-
lo Türk, predsednik Republike Slovenije, podeli Goranu Rova-
nu državno odlikovanje.

Člani Kluba posavskih novinarjev:
Martin Luzar, predsednik Kluba posavskih novinarjev (Do-
lenjski list)
Breda Dušič Gornik (Dolenjski list)
Pavel Perc (Dolenjski list)
Irena Majce (Radio Slovenija)
Tamara Vonta (POP TV)
Matej Košir (Žurnal)
Silvester Mavsar (Posavski obzornik, TV Krško, Posavje.info)
Robert Sajovec (Vaš kanal)
Boštjan Colarič (Vaš kanal)
Danijela Radjen (Vaš kanal)
Blaž Šunta (Eposavje.com)
Branka Dernovšek (Radio Aktual)
Nada Černič Cvetanovski (Žurnal)
Ernest Sečen (Dnevnik)
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organizacij, društev ...).

NEREZINE – Preminulih v tragični nesreči pri HE Blanca so 
se spomnili tudi Posavci, ki so v tistem času preživljali do-
pust v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah na otoku 
Lošinj. Na pobudo Slavice Mirt, predsednice sveta KS Kr-
melj, je 8. julija v nerezinski cerkvi potekala sveta maša 

za pokojne, ki jo je daroval tamkajšnji župnik Mate Žic, 
zatem pa je bila v nerezinski knjižnici še kratka žalna slo-
vesnost z vpisovanjem v žalno knjigo. Maše in slovesnosti 
se je udeležilo več deset Posavcev.  P.P.

Žalna slovesnost tudi  
v Nerezinah

Slavica Mirt (desno) med nagovorom na žalni 
slovesnosti

POSAVJE – Občini Sevnica in Krško, Infra ter Hidroelek-
tarne na spodnji Savi skupaj ustanavljajo Ustanovo za po-
moč svojcem žrtev nesreč, ki bo v prvi vrsti pomagala 
otrokom tragične nesreče na Savi, kasneje pa naj bi se 
njeno delovanje še razširilo. Pomoč otrokom umrlih v ne-
sreči je namenila tudi slovenska vlada.

Namen Ustanove za pomoč svojcem žrtev nesreč je pomoč 22 
otrokom, od tega petnajstim nepreskrbljenim, trinajstih žr-
tev nesreče pri HE Blanca, ambicija ustanoviteljev pa je tudi 
osveščanje o varni plovbi po rekah. Fundacija naj bi se v naj-
večji meri financirala z donacijami, nasledila pa bo račun, ki 
ga je za pomoč svojcem žrtev odprla Občina Sevnica v sodelo-
vanju z Rdečim križem. Konec prejšnjega tedna se je na raču-
nu nabralo dobrih 26 tisoč evrov. Občina Krško bo v ustanovo 
prispevala 15 tisoč evrov zagonskih sredstev. O podobnem zne-
sku razmišljajo tudi na Občini Sevnica, nam je pred današnjo 
izredno sejo tamkajšnjega občinskega sveta povedal podžupan 
s pooblastilom župana Srečko Ocvirk. Ob tem je dodal še, da 
v Sevnici iščejo način dolgoročne podpore družinam, predvsem 
otrokom žrtev nesreče na Blanci. 
Krški svetniki in svetnice so se ob začetku redne seje prej-
šnji četrtek tudi z minuto molka spomnili žrtev tragične nesre-
če. Kar nekaj jih je bilo mnenja, da bi morala ustanova služi-
ti svojcem, predvsem otrokom, žrtev tudi drugih naravnih in 
drugačnih nesreč pa tudi bolezni, zavzeli pa so se tudi, naj bo 
ustanova regijskega značaja. Župan Franc Bogovič je opozo-
ril, da je potrebno pred širitvijo njenega namena oceniti fi-
nančne zmožnosti ustanove, vsekakor pa lahko zadeva osta-
ne odprta.
Pomoč svojcem blanške tragedije v znesku 30 tisoč evrov je 
prejšnji četrtek namenila tudi vlada RS. Polovico tega zneska 
bo prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport, polovico pa Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vlada bo pokri-
la tudi stroške reševanja in pomoči ob nesreči na gradbišču HE 
Blanca v višini 28.747 evrov.

Peter Pavlovič

Pomoč za svojce žrtev 
savske tragedije

Družba ŠUMI BONBONI d.o.o., me-
šano slovensko-nemško podjetje, je 
del Skupine Žito in največji sloven-

ski proizvajalec bonbonov in žvečilne gume. Je izrazi-
to izvozno usmerjeno podjetje, ki svoje izdelke proda-
ja na številnih tujih trgih, večinoma na zahtevnih trgih 
Evropske unije.  

Zaradi širjenja obsega proizvodnje v svoje vrste vabimo 
več novih PROIZVODNIH DELAVCEV (m/ž), SKLADIŠČNI-
KOV (m/ž) in VZDRŽEVALCEV (m/ž), ki bodo delali v 
naši združeni proizvodni enoti v KRŠKEM.

NUDIMO:
stimulativno plačilo za opravljeno delo,

zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas,

možnost dodatnega usposabljanja in napredovanja.

Vaše prijave za zaposlitev v pisni obliki bomo sprejemali 
do 30.09.2008 oziroma do zapolnitve vseh prostih 
delovnih mest!

Za dodatne informacije, posebej glede izpolnjevanja 
prijavnih pogojev po posameznih profilih, smo vam na 
voljo na tel. št. 07/4882208  ali na telefonski številki 
01/5876170.

•
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AKTIV KMEČKIH ŽENA

P O D  B O H O R J E M

Aktiv kmečkih žena »Gorenji Leskovec« vabi na

TRADICIONALNO
ANINO NEDELJO

27. julija ob 10. uri 
na slavnostno mašo in srečanje vseh, 

ki so obiskovali OŠ pri sv. Antonu

Za pester kulturni program, pijačo, jedačo 
in srečelov je poskrbljeno.

Lep pozdrav 
in nasvidenje do nedelje, 27. julija!

Srečamo se pri Sv. Antonu!

OBVESTILA, PREJELI SMO

Posavska Kronika
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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S temi vprašanji se sreču-
jejo vsa podjetja, odgo-
vor na njih pa je ključ do 
uspeha. Če podjetje želi 
ostati konkurenčno, mora 
vlagati v svoj razvoj. Z 
ekonomskega vidika so in-
vesticije najpomembnej-
ši razvojni dejavnik. To so 
izdatki, namenjeni pove-
čevanju in ohranjanju ob-
sega kapitala, ki je sesta-
vljen iz tovarn, strojev in 
drugih trajnih proizvodov, 
ki se uporabljajo v proce-
su proizvodnje.

Podjetja se za investiranje 
odločajo iz različnih razlo-
gov. Ti so lahko: ugodna si-
tuacija na trgu, poslovna 
priložnost, pomanjkanje 
proizvodnega prostora, 
vlaganje v nove tehnolo-
gije, širitev na nove trge, 
večanje tržnega deleža, 
davčni učinki, nova zako-
nodaja itd.

V primeru podjetja Pre-
is Sevnica d.o.o. so se za 
investiranje odločili pred-
vsem zaradi pomanjkanja 
proizvodnega prostora, 
zaradi tržnega booma na 
trgu transformatorjev in 
energije ter ugodne tržne 
prognoze v prihodnje.

V primerjavi z letom 2007, 
je njihov cilj v letu 2008 
povečati promet za 20,8 %. 
Osnova za takšen dvig pro-
meta je predvsem inve-
sticija v lakirnico z novo 
proizvodno halo in s tem 
pridobitev novih delovnih 
površin. Investicija v la-
kirnico je nujna tudi za-
radi ostrejše zakonodaje 
ter vse večjih kakovostnih 
zahtev njihovih kupcev 
glede antikorozijske zašči-
te proizvodov. V letošnjem 
letu imajo v planu investi-
rati tudi v sanitarije, kan-
tino in povečati površine 
pisarn, v naslednjem letu 
pa bodo podaljšali še halo 
v kateri proizvajajo loko-
motivske transformatorje 
za lokomotive ter zgradili 
obdelovalni center. Te in-
vesticije so pri planiranem 
obsegu proizvodnje nujne, 
če želijo ugoditi zahtevam 
svojih kupcev glede kako-
vosti in dogovorjenih ter-
minov. Z investicijo bodo 
zagotovili tudi dodatna de-
lovna mesta. 

Zaradi kompleksnosti in 
zapletenih določil je po-
trebno vsako investiranje 
temeljito analizirati gle-
de zakonodaje, donosov in 
tveganj. Tudi financiranje 

izpeljave takšnih projek-
tov je zelo zahtevno. Pod-
jetja se lahko financirajo 
z lastniškim kapitalom, z 
zadolževanjem ali s kom-
binacijo obeh virov finan-
ciranja. Poleg tega pa v 
Sloveniji obstajajo različ-
ne organizacije, ki spod-
bujajo podjetja k investi-
ranju in razvoju in jim tudi 
pomagajo z zagotavlja-
njem ustreznih sredstev.

Podjetje Preis Sevnica 
d.o.o. je uspešno sodelo-
valo na natečaju za sred-
stva pri Javni agenciji RS 
za podjetništvo in tuje in-
vesticije (JAPTI) ter pri 
Slovenskem podjetni-
škem skladu v okviru pro-
jekta P4, kjer je pridobilo 
del sredstev za planira-
no investicijo. Tako JAP-
TI, ki spodbuja investicije 
v gospodarsko-razvojno-
logističnih platformah, 
spodbuja raziskovalno – ra-
zvojne dejavnosti v podje-
tjih ter izvaja razne druge 
aktivnosti, kot tudi Slo-
venski podjetniški sklad, 
ki je ustanovljen z name-
nom izboljšanja dostopa 
do finančnih virov malih 
in srednje velikih podje-
tij v Sloveniji, lahko veli-
ko pripomoreta k razvoju 
slovenskih podjetij in po-
večanju njihovih investi-
cij, s tem pa zagotavlja-
nju večje konkurenčnosti 
slovenskih podjetij na tu-
jih trgih.

Pri vseh naložbah obsta-
ja tveganje, ki je pri ve-
čjih projektih lahko zelo 
veliko. Za investitorja je 
pomembno, da prepozna 
vsa prisotna tveganja pro-
jekta in oceni njihov po-
tencialni vpliv. Gre za več 
vrst tveganj: finančno, li-
kvidnostno, tveganje in-
flacije, spremembe obre-
stne mere, sprememb v 
zakonodaji, tveganje oko-
lja… Zavedati pa se je po-
trebno, da so večji donosi 
in večji dobički povezani z 
večjimi riziki.

Andreja Mlakar

Literatura:
JAPTI. Javna agencija RS za 
podjetništvo in tuje investicije. 
http://www.podjetniski-portal.
si/content.aspx?rootnodeid=9.
Remškar, Filip. 2007. Investi-
ranje v nepremičnine s študijo 
primera (diplomsko delo). Lju-
bljana. http://www.cek.ef.uni-
lj.si/u_diplome/remskar2986.
pdf.
Slovenski podjetniški sklad. 
http://www.podjetniskisklad.si.
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Investicije – glavni 
gonilnik razvoja
V današnjem času hitrih sprememb in razvoja ter vse 
večjih zahtev glede kakovosti, izpolnjevanja terminov 
in zahtevnosti izdelkov, je vse težje zadovoljiti kupce 
ter slediti konkurenci, predvsem tisti s cenejšo delov-
no silo in nižjimi stroški poslovanja. Gre predvsem za 
konkurenco zunaj Slovenije in Evrope. Kako torej osta-
ti konkurenčen in zadovoljiti pričakovanja kupca? 

Pred predavanjem v dvora-
ni Državnega sveta Republi-
ke Slovenije v Ljubljani in na 
mariborski univerzi je danes 
85-letni profesor, ki velja za 
enega začetnikov in uteme-
ljiteljev zdravstvenih študij o 
vplivih šibkejših, a dolgotraj-
nih sevanj, predaval tudi bolj 
kot ne prazni sejni sobi A Obči-
ne Krško. Prisotnim je doktor 
s pomočjo grafikonov prikazal 
rezultate svojih dolgoletnih 
raziskav, med drugim korela-
cijo med povečano umrljivo-
stjo otrok, spontanimi spla-
vi ter testiranjem nuklearnih 
bomb v 50-tih in 60-tih letih 
prejšnjega stoletja v ameriški 
Nevadi. 

Nadaljeval je s prikazi večje 
obolelosti za rakom in drugi-
mi boleznimi ščitnice pri lju-
deh, ki živijo bliže jedrskim 
elektrarnam. Tudi tveganost 
za nastanek raka dojke naj bi 
se zmanjševala z oddaljeno-

Ameriški profesor  
o škodljivosti šibkejših,  
a dolgotrajnih sevanj
KRŠKO - Od srede, 16. julija, pa do petka, 18. julija, je na povabilo Zveze 
društev za biomaso v Sloveniji predaval zaslužni profesor Univerze v Pitts-
burgu, ZDA, dr. Ernest Sternglass, ki že desetletja proučuje vplive izposta-
vljenosti nizkim stopnjam radiacije.

stjo od jedrskih reaktorjev in 
odmaknjenostjo od smeri ve-
trov, ki  radioaktivne izotope 
raznašajo po zraku. Izpostavil 
je enega izmed sekundarnih 
učinkov šibkih sevanj, t.im. 
učinek Petkau, imenovan po 
raziskovalcu kanadskega nu-
klearnega laboratorija, ko pri 
poškodbah celičnih membran 
opazimo večji uničujoči uči-
nek počasnejšega sevanja kot 
pa ga imajo močne, a kratke 
izpostavljenosti radioaktivne-
mu sevanju. 

Večina raziskav omenjenega 
profesorja, ki so jih nekateri 
svetovni radiologi tudi večkrat 
javno obsodili za blamažo in 
selektivno analizo rezultatov, 
temelji na meritvah nevarne-
ga izotopa stroncija 90 Sr, ki 
ima razpolovno dobo 28 let in 
se kopiči v mleku in zobeh. Pri 
glavnem projektu, ki je zrasel 
na delu profesorja Sternglas-
sa, t.im. »projekt zobne vile«, 

gre za merjenje omenjene-
ga izotopa v mlečnih zobeh 
otrok, saj se izotop stroncija 
»skladišči« v zobeh zaradi so-
rodnosti svoje kemične sesta-
ve s kalcijem in kalijem. 

V sejni sobi so bili v večini pri-
sotni nasprotniki jedrske opci-
je, zato posebnih vprašanj, ki 
bi profesorjevim trditvam na-
sprotovala, ni bilo. Skromna 
udeležba je morda posledica 
slabše ali pozne obveščeno-
sti o dogodku, saj je sicer ta-
kšno predavanje lahko zanimi-
vo za širši krog ljudi, ki živimo 
z jedrskim objektom, ne gle-
de na to, kakšen je naš odnos 
do njega. A sedaj je že očitno, 
da v vseh zadevah, ki so pove-
zane z jedrskim, ves čas opa-
žamo iste obraze in smo priča 
občasnim poskusom neposre-
dnih injekcij dveh diametral-
no nasprotnih zgodb.    

Maruša Mavsar 

„Zakon o divjadi in lovstvu 
določa, da mora vsakdo, ki 
posega v urejanje vodoto-
kov, pustiti oziroma zagotovi-
ti zaraslost vsaj enega brega 
reke, zagotoviti mora do-
stopna in izstopna mesta do 
vode za divjad, v času gnez-
denja ptic, med 1. marcem in 
1. avgustom, pa ne sme seka-
ti zarasti,“ pravi predsednik 
Zveze lovskih družin Posavja 
Miha Molan. Zakon sicer zah-
teva tudi presojo življenjskih 
možnosti divjadi, ki pa v pri-
meru spodnjesavskih hidro-
elektrarn ni bila opravljena, 
dodaja Molan. Lovci opozar-
jajo, da predvidenih in oblju-
bljenih zasaditev brežin aku-
mulacijskega bazena ob HE 

Boštanj še vedno ni in da ži-
vali, predvsem ptice, tako ni-
majo pogojev za gnezdenje, 
kar že kaže posledice, pred-
vsem z zmanjšanju števila 
rac mlakaric. Kaj se  doga-
ja z ostalimi obvodnimi ži-
valskimi vrstami (pižmovka, 
bober, vidra...), lovci nima-

Bo ob elektrarnah prostor 
tudi za prosto živeče živali? 
KRŠKO - V Zvezi lovskih družin Posavja, ki združuje 25 lovskih družin s 1152 člani, so predstavili svoje po-
glede na izgradnjo spodnjesavskih hidroelektrarn z vidika ohranjanja okolja za prosto živeče živali. Iz dose-
danje prakse izgradnje elektrarn, še posebej urejanja bregov reke Save in akumulacijskih jezer, ugotavlja-
jo, da se tako pri projektiranju kot pri izvedbenih delih ne upoštevajo določila zakona o divjadi in lovstvu. 

jo podatkov. K sreči še ni pri-
šlo do večjega pogina divja-
di kot nekoč ob HE Zlatoličje 
na Dravi, lovci pa bodo še na-
prej opazovali, kaj se doga-

ja predvsem z lovno divjad-
jo ob Savi.
„Odsek reke Save dolvodno 
od Krškega do Brežic je  pred-
viden za izločitev kot obmo-
čje Nature 2000 in je zavaro-
van kot naravna vrednota. Na 
tem območju je namreč edi-
no znano gnezdišče čapljice 

oziroma kvakače v naši drža-
vi, v opuščenih gramoznicah 
pa domuje redka vrsta želve 
- močvirska sklednica,“ opo-
zarja mag. Hrvoje Oršanič iz 
brežiške območne enote Za-
voda za gozdove. Na območju 
akumulacijskega bazena za 
HE Brežice sta sicer predvide-
na dva nadomestna habitata, 
vendar je vsaj eden od njiju 
predviden tudi za rekreacij-
ske namene, kar pa se med 
sabo izključuje, pravi Orša-
nič, zato gre bolj za „vljudno-
stno gesto“, 460 hektarjev 
odprte vodne površine pa bo 
izgubljene za divjad. Oršanič 
opozarja tudi, da že zgrajene 
ribje steze ob hidroelektrar-
nah ne delujejo, vprašljiva pa 
naj bi bila tudi steza, ki je na-
črtovana ob HE Brežice.

Posavski lovci so svoje zahte-
ve, kljub temu, da v posto-
pek sprejemanja državnega 
prostorskega načrta za obmo-
čje HE Brežice niso bili pova-
bljeni, samoiniciativno posla-

li občinama Krško in Brežice, 
Zavodu za gozdove Slovenije, 
lovskemu inšpektorju in Lo-
vski zvezi Slovenije, odzivov 
pa za zdaj še niso prejeli. 

Peter Pavlovič

Posavske lovske družine se pripravljajo tudi na pridobitev 
koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, saj naj bi 
s 1. januarjem začelo teči prvo 20-letno koncesijsko ob-
dobje. Čeprav so pogoji za pridobitev koncesije zahtev-
ni, jih bodo lovske družine v Posavju izpolnjevale, bolj pa 
jih skrbijo razlogi za odvzem koncesije. V primeru uvelja-
vitve pripravljene uredbe bo razlog za odvzem koncesije 
lahko že v dveh letih neizpolnjen letni načrt odvzema div-
jadi bodisi po številu bodisi po strukturi, npr. če en kos sr-
njadi ne bo uplenjen ali bo namesto enoletne srne uple-
njen mladič ženskega spola...

Pripravljeni na koncesije, skrb glede 
odvzema

Barbič: 
Potrebno je 
daljše obdobje
Za komentar očitkov, ki jih 
navajajo posavski lovci, 
smo povprašali direktorja 
Hidroelektrarn na spodni 
Savi Bogdana Barbiča: „V 
vseh fazah načrtovanja hi-
droelektrarn je upošteva-
na zahteva po sonaravnem 
oblikovanju elektrarn, zla-
sti bazenov, ki zaradi svo-
je velikosti predstavljajo 
največji vpliv na okolje. 
Pri tem se, zlasti v fazi iz-
delave prostorskih načr-
tov, usklajujejo različni vi-
diki in interesi v prostoru, 
ki so si pogosto v naspro-
tju,“ pravi Barbič. „Pro-
jektne rešitve so izdela-
ne v skladu s prostorskimi 
akti, v katerih so predvi-
dene tudi rešitve za sona-
ravno ureditev elektrarn: 
plitvine, nadomestni bio-
topi, mokrišča, zasaditve, 
»tihe cone«, dostopi za ži-
vali oz. ustrezna ureditev 
brežin, predvidena so tudi 
območja, kjer se ohranja 
naravna brežina nad gladi-
no zajezitve. Nepretrgane 
zarasti vsaj enega brega 
bazenov pa ni bilo možno 
ohraniti tudi iz enostav-
nega razloga, ker po doli-
ni, v precejšnjem delu tik 
ob bregovih Save, poteka-
jo prometnice (ceste, že-
leznica), ki jih je bilo po-
trebno bodisi nadvišati 
bodisi zaščititi pred vpli-
vi zajezitve. V teh obmo-
čjih so možnosti za zasa-
ditev omejene, prav tako 
visokovodno-energetski 
nasipi, ki predstavljajo 
precejšnji del brežin ba-
zenov elektrarn. Predvide-
na je vzpostavitev novega 
in ohranjanje obstoječe-
ga vegetacijskega vodne-
ga roba povsod, kjer je to 
bilo možno. Dejstvo pa je, 
da je za ponovno zarašča-
nje bregov Save potreb-
no daljše obdobje. Predvi-
den je tudi monitoring ter 
dodatni ukrepi, če se na 
podlagi monitoringa ugo-
tovi, da so potrebni.“ Kaj 
pa delovanje ribjih stez? 
„Po začetku obratovanja 
je potrebno opraviti ihti-
ološki pregled z oceno vr-
stnega sestava in velikosti 
ribje populacije. Pregled 
naj bi se ponovil še tre-
tje in šesto leto po začet-
ku obratovanja. Na osnovi 
pregledov naj bi se oce-
nila učinkovitost ukre-
pov, sprejetih za varova-
nje vodnega življa med in 
po izgradnji elektrarne ter 
pripravile smernice za na-
daljnje gospodarjenje z ri-
bjim življem,“ pojasnjuje 
Barbič.

BREŽICE - Pod vodstvom novo izvoljenega predsednika Kme-
tijsko gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije Cirila Smrkolja 
je 17. julija potekala ustanovna seja sveta območne enote 
KGZ Brežice, ki pokriva vse štiri posavske občine. 11 izvo-
ljenih članov je za predsednika Sveta območne enote izvo-
lilo Borisa Oreška iz Sevnice, za podpredsednika pa Franca 
Vranetiča iz Kapel in Antona Žnideršiča iz Brežic. 

Območna KGZ z novim 
vodstvom

Predstavniki Zveze lovskih družin Posavja
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Na letošnjem taboru se je 
zbralo 59 mladih iz gasilskih 
društev Mihalovca, Spodnje 
Pohance, Križ, Kapel, Župe-
levca, Rakovca in Obrežja. 
Dnevno je zanje skrbelo osem 
mentorjev pod vodstvom Vil-
ka Vogrinca in namestnikov 
Branka Praha in Mladena Me-
zge. Najprej so se mladi se-
znanili s celotnim vojaškim 
kompleksom, pokazali so jim 
tudi avione in helikopterje, 
gasilsko opremo, pa tudi ak-
tivnosti, kot je radiogonio-
metrija oz. t. i. lov na lisico. 
Opravili so tudi tečaj prve po-

Pestri dnevi brežiškega 
gasilskega podmladka
CERKLJE OB KRKI - Prvi teden v juliju že tradicionalno, letos četrtič po vrsti, Gasilska 
zveza Brežice v soorganizaciji cerkljanske vojašnice, ki jim nudi hrano in prenoči-
šče, organizira Mladinski tabor za mlade gasilce in gasilke od sedmega do 15. leta. 

moči z medicinsko sestro, se 
seznanili z delovanjem UKV 
postaj, intervencijo, delo-
vanjem v skupini, za celotno 
ekipo pa je bil organiziran po-
hod v okolici Cerkelj.  

Brežiški gasilski podmladek je 
imel po pripovedovanju ude-
ležencev naporen dan, ki se 
je začel ob 6.30 in končal do 
22. ure. Najprej so dan pri-
čeli z umivanjem in telovad-
bo na poligonu, ki je bila ob-
vezna tudi za mentorje, nato 
je sledil dvig zastave z gasil-
sko himno, ki so jo dvigovali 

trije najuspešnejši gasilci mi-
nulega dne. Po zajtrku so bile 
delovne aktivnosti do kosila 
ter dveurni počitek in ponov-
no aktivnosti do večerje, ko 
so spustili še zastavo. Večer 
so oblikovali s prostimi aktiv-
nostmi,  pripravljali so kul-
turni program ter razne igre, 
pred spanjem pa so počistili 
še kopalnico, hodnik in sobe. 
Glede na vtise pa so si tisti, 
ki so bili na taboru prvič, za-
želeli, da bodo dobili v nasle-
dnjih letih ponovno priložnost 
za poučno dogodivščino. 

M. Kalčič M. 

Mladi gasilci prejemajo navodila namestnika vodje tabora Branka Praha.

SELA PRI DOBOVI – Lovska druščina je znana po svojih naj-
različnejših prigodah, saj nemalokrat lovci kakšno ušpiči-
jo, vsak prosti trenutek pa tudi izrabijo za družabna sre-
čanja. Na enem izmed takšnih so se v minulem letu zbrali 
člani dobovske Lovske družine na svojem Lovskem domu na 

Selah pri Dobovi, kjer je tudi padla stava z gololičnim Iva-
nom Ogorevcem, ki naj bi si za dvanajst mesecev pustil ra-
sti brke. Lovski tovariši so skrbno preverjali njegovo poče-
tje in se naposled vdali ter letošnjo lepo junijsko nedeljsko 
popoldne izkoristili za uresničitev stave v obliki pečenega 
vola. Dogodku so prisostvovali še lovski prijatelji iz Beltin-
cev in gostje lovci iz Italije, brežiški župan Ivan Molan pa je 
med pojedino pripomnil, da bi si za tako slastnega vola še 
sam pustil rasti brke.  M. K. M.

Dobovska lovska druščina

V sredini lovec Ivan s svojimi brki

LOČE, DARUVAR – Kulturno društvo Gasilski pihalni orkester 
Loče pri Dobovi se je v soboto, 5. julija, udeležilo dvodnev-
nega I. mednarodnega festivala pihalnih godb v Daruvar-
ju na Hrvaškem, ki je potekal pod naslovom FLIG DARUVAR 
2008, organizirala pa ga je Gradska limena glasba Daruvar. 
Festivala se je udeležilo šest orkestrov in sicer: Pihalni or-
kester DVD Banova Jaruga, Mestna godba Daruvar in Mestna 

železniška godba Sisak, vse s Hrvaške, ter Mestni pihalni or-
kester Barch z Madžarske, Pihalni orkester Dobrovanka s Če-
ške ter domači Gasilski pihalni orkester Loče, ki je igral pod 
taktirko dirigenta mag. Daniela Ivše, ob orkestru pa se je 
predstavila tudi mažoretna skupina pod vodstvom Maje Fri-
gelj, mažoretke pa so tako popestrile celoten nastop.
Že po običaju so se godbe predstavile na promenadnem mi-
mohodu ter nato na koncertu na Trgu kralja Tomislava. Ločki 
godbeniki so se v nedeljskem večeru na samostojnem kon-
certu predstavili s 13 skladbami, navdušena publika pa je 
narekovala še »bis« treh zaigranih skladb.
Članice in člani orkestra Loče ter mažoretke, ki so zastopa-
li Slovenijo, svoj domači kraj in občino Brežice, so se domov 
vrnili z zelo lepimi vtisi, saj so jim gostitelji pripravili topel 
sprejem in jih popeljali po znamenitostih svojega kraja.

N.J.S.

Zastopali so Slovenijo

ŠTEVERJAN – V italijanski vasici Števerjan je 6. julija pote-
kal že 38. festival narodnozabavne glasbe Števerjan 2008. 
Med 17 ansambli, ki so se po dveh predizborih uvrstili v fi-

nalni del tega zamejskega festivala, so nastopali tudi trije  
ansambli iz posavskih občin, in sicer ansambel Cvet iz Ra-
deč, Brežiški flosarji iz Brežic ter ansambel Jerneja Kolarja 
iz Artič. Slednji se je tudi letos iz Števerjana vrnil z razgla-
sitvijo in nagrado za najboljši trio, na tekmovanju pa so za-
sedbo spremljali in navijali za njeno čimboljšo uvrstitev čla-
ni Fan kluba Jerneja Kolarja (na sliki).  B. M.  

Ansambel Jerneja Kolarja 
najboljši trio Števerjana

ČATEŽ OB SAVI - 14. julija je 
v Čateških toplicah potekala 
slovesna podelitev maturite-
tnih spričeval maturantkam in 
maturantom Gimnazije Breži-
ce. Podelitve se je udeležila 
tudi podžupanja Občine Bre-
žice Patricia Čular. Čestitala 
je dijakom, njihovim staršem 
in celotnemu profesorskemu 
zboru Gimnazije Brežice ter 
zaključila svoj nagovor z na-
svetom maturantom, naj v ži-
vljenju počnejo tisto, kar si 
zares želijo.   

Letos je maturo v pomladan-
skem roku opravljalo 130 di-
jakov, od tega je bilo uspešnih 
111 dijakov. Prvič so opravlja-
li maturo tudi dijaki evrop-
skega razreda, ki jih je skozi 
nov program, ki med ostalimi 
novostmi vsebuje tudi med-
narodno izmenjavo, popelja-
la razredničarka, profesori-

Podelitev spričeval maturantom 
Gimnazije Brežice 

ca Judita Marolt. Najboljšim 
desetim maturantom je rav-
nateljica Stanislava Molan v 
imenu šole podarila faksimile 
Zdravljice. Zlata maturantka 
Klara Čebular je prejela tudi 
knjižno darilo Občine Breži-

ce, ki ji ga je izročila podžu-
panja Patricia Čular. 

Čestitke vsem maturantom in 
veliko uspehov tudi v priho-
dnje. 

Vir: Občina Brežice 

OREŠJE – Turistično dru-
štvo Bizeljsko je 20. juli-
ja odprlo že četrto pešpot 
„Pot po Orešju“. Preko 70 
pohodnikov se je od infor-
macijske table na Ledinah, 
kjer je v bližini delno razi-
skano Trojno mesto z ostan-
ki rimskega vojaškega tabo-
ra, nedavno odprta zbirka 
igrač in Smehova pot v spo-
min na pionirja slovenskega 
snemalstva, podalo po hri-
boviti poti do Kozje peči in 
na „Vlko pečino“. 

Že ta je poplačala napor po-
hodnikov s čudovitim raz-
gledom po Orešju in Obso-
telju s sotesko Zelenjak, 
ki jo je ustvarila reka So-
tla, vidi pa se vse do Slje-
mena. Tu gnezdijo krokarji, 
v bližini raste redka bavar-
ska popkoresa, zanimive so 

Odprli že četrto pešpot na Bizeljskem

razvaline cerkve Sv. Marje-
te z gotsko arhitekturo, tu 
je z legendo opet Ajdovski 
kamen. Popotnike pot vodi 
skozi vinorodne hribe do do-
mačije Kovačič, po doma-

če Hamerček, mimo pose-
sti Freihof iz 17. stoletja do 
cerkve Sv. Magdalene. Sko-
rajda ni treba omeniti šte-
vilnih vinskih kleti in hramov 
na poti, pohodnike so pogo-

stili pri Blažinčičevih in Sa-
gmajstrovih, odžejali pa še 
pri Hamerčku in Bratošu. Po 
sveti maši je sledil kulturni 
program in golaž, domače 
gospodinje so napekle peci-
va, vinogradniki pa pripravi-
li žlahtno kapljico.

Pot je pregledno označena 
s smerokazi, na izhodišču 
predstavljena z informacij-
sko tablo in pospremljena z 
zloženko. Tako kot Pešpot k 
repnicam, odprta 2005, pa 
Vidova pot in lani vzposta-
vljena Grajska pot, je tudi 
ta nastala v sodelovanju s 
Kozjanskim parkom Podsre-
da. Na otvoritvi sta zbranim 
spregovorila predsednica 
društva Vesna Kunej ter do-
mačin in svetnik v krajevni 
skupnosti Franci Blažinčič. 

S. Vahtarič

Predsednica Kunejeva ob otvoritvi

JESENICE NA DOLENJSKEM - 
Z namenom ohranjanja tra-
dicije, etnološke in kultur-
ne dediščine so Krajevna 
skupnost Jesenice na Do-
lenjskem in več tamkajšnjih 
društev v nedeljo, 20. julija, 
skupaj pripravili druženje in 
kulturni program za vse, ki 
so se udeležili praznika pri 
cerkvi Marije Magdalene na 
Jesenicah na Dolenjskem. 
Člani Pevskega društva Slav-

ček so z venčkom domačih 
pesmi popestrili sončno ne-
deljsko dopoldne. Posebno 
pozornost v programu si je 
zaslužil mladi Andrej Fran-
ko, ki je vse dodatno razve-
selil s spretnim prebiranjem 
tipk na harmoniki. 
Za organizacijo prostora so 

poskrbeli Člani Prostovoljne-
ga gasilskega društva Obrež-
je, članice Turističnega dru-
štva Jesenice pa za pecivo. 
Na stojnicah so člani dru-
štva Škrija predstavili svo-
je ročne izdelke. Sončno in 
prijetno nedeljsko druženje 
so vsi skupaj zaključili pred 
kosilom, kjer se po običa-
jih tega praznika na Jeseni-
cah na Dolenjskem zbira šir-
ša družina.
Pravijo da je v srcu prostor, 
kjer hranimo najljubše spo-
mine. Zato so zvoki glasbe, 
ročno izdelani angelčki Sa-
bine Zakšek ali pa pogovor 
in srečanje s prijatelji goto-
vo ostali zapisani v enem ko-
tičku srca vseh obiskovalcev 
proščenja, ki mu po domače 
na Jesenicah na Dolenjskem 
pravijo "proščeje".

Rajka Križanac

Proščenje 
na Jesenicah

Zlata maturantka Klara Čebular in podžupanja Patricia 
Čular
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Župan občine Krško se je pri 
reševalni akciji izkazal s svo-
jim nesebičnim prispevkom, 
s katerim je pomagal reše-
valni ekipi in sodeloval pri 
nujni pomoči ponesrečenim, 
pojasnjuje obrazložitev. 
Kljub globoki pretresenosti 
je vse svoje napore usmeril 
v reševalno akcijo in potre-
bo po hitrem in učinkovitem 
ukrepanju. 

Županu občine Krško so se na 
podelitvi pridružili tudi osta-
li preživeli udeleženci spu-
sta po Savi in tisti, ki so se 
kako drugače v kritičnem 
času znašli na kraju nesreče 
in pomagali. Župan je po po-
delitvi izrazil veselje, da so 
se le-te z njim udeležili ti-
sti, s katerimi je delil težke 
trenutke usode. Poudaril je, 
da je odlikovanje prejel za 
vse, ki so v tragičnem času 
bili skupaj z njim na obrež-
ju reke. 

Predsednik RS odlikoval 
župana občine Krško
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je 14. julija na gradu Brdo podelil državna odlikovanja nekate-
rim posameznikom in organizacijam, ki so sodelovali v akciji reševanja in iskanja ponesrečenih v nedavni vodni 
tragediji pri HE Blanca. Z medaljo za častno dejanje je odlikoval tudi župana občine Krško Franca Bogoviča.

Poleg medalje za častno de-
janje, ki jo je predsednik re-
publike podelil županu Bo-
goviču je zaradi tveganj, 
poguma in hitrih odločitev 
pri reševanju in iskanju po-
nesrečenih z medaljo za hra-
brost odlikoval Draga Žni-
daršiča, Gašperja Janežiča 

in Podvodno reševalno služ-
bo Slovenije.

Za povezovanje aktivnosti in 
organizacijo dela pri reše-

vanju in iskanju ponesreče-
nih pa je predsednik Antona 
Travnerja, Vladimirja Bana, 
Policijsko upravo Krško ter 
Štab civilne zaščite za Po-
savje odlikoval z medaljo za 
zasluge.

Predsednik Republike dr. Da-
nilo Türk je v svojem nago-
voru izpostavil dve pomembni 
vrednoti naše družbe: soli-
darnost in požrtvovalnost, ki 
sta ob tragičnem dogodku na 
Blanci še posebej izstopali. Ob 
zahvali vsem, ki so nesebično 
sodelovali v reševalnih aktiv-
nostih je misli usmeril tudi v 
prihodnost in dejal, da mora 
biti naša družba sposobna s 
krepitvijo pravne in varnostne 
kulture zagotoviti razmere, v 
katerih ne bo prihajalo do ne-
sreč in tragičnih dogodkov.

Nagrajenci pri predsedniku

VODOVOD Št. 
porab.

Zdr. 
ocena

1. Ardro pri Raki – omr. 70 NU

2. Anže – omrežje 10 50 NU

3. Brezje - omrežje 200 NU

4. Bohor - planinski dom - 2 NU

5. Črešnjice - omrežje 63 NU

6. Dolenja vas – Dolenja vas 130 50 U

7. Dol. Leskovec – omr. 4 40 NU

8. D. Leskovec – Prižni Dol - omrežje 12 NU

9. G.Leskovec – Ložice – omrežje I Stranje 5
150

NU

10. G.Leskovec – Ložice - omrežje II -trg.Virant NU

11. Dobrava – Vovčko Anton- omr. Dobrava 32a 5 NU

12. Gorenja vas pri Leskovcu – j. izlivka 30 NU

13. Gornje Pijavško omr. 90 NU

14. Jevša – Šedem – omrežje I. Šedem 11
95

NU

15. Jevša – Šedem – omrežje II. Šedem 30 NU

16. Kališovec - Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 3
250

NU

17. Kališovec–Brezje–D. Leskovec-omr. Brezje 19 NU

18. Lomno - omrežje 64 NU

19. Loke – omrežje – Anovec 10 29 NU

20. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21
300

U

21. Mali Kamen – Reštanj – VH NU

22. Mali Kamen – Okrog – omr. I. Mali Kamen 39
120

NU

23. Mali Kamen – Okrog – omr. II. Mali Kamen 41 NU

24. Mali Kamen - Belo - Ajdonik - omr. Mali Kamen 52 20 NU

25. Mali Kamen - Belo – Boh- omr. Mali kamen 53 9 NU

26. Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 8 NU

27. Mladje - omr. 5 28 NU

28. Mrčna sela – Smole- Mrčna sela 7 12 NU

29. Mrčna sela - Gorjup Franc- omr. Mrčna sela 44 40 NU

30. Mrčna sela – Bohorč- Mrčna sela 32 13 NU

31. Nova gora -VH
150

NU

32. Nova gora - omrežje NU

33. Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

34. Plešivica – Kozole – omr. Dobrova 49 30 U

35. Plešivica - Vovčko Srečko 
9

NU

36. Plešivica – Vovčko Franc NU

37. Presladol - omr. Presladol 53, Jazbec 68 NU

38. Presladol – Kozmus- omr. Presladol 68 50 NU

39. Puste Ložice - Škoberne 7 NU

40. Puste Ložice - Županc 9 NU

41. Ravni – javna izlivka
86

NU

42. Ravni- omrežje NU

43. Rožno- omr. Rožno 65
60

NU

44. Rožno – Hruševje – omr. Rožno 14a NU

45. Rožno – Hruševje, Dol. Leskovec 28 150 NU

46. Rožno – Kocjan- Stopar Franc 10 NU

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 
2008, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov. Povzetek poročila o kvaliteti pitne vode vodovodov 
in izvirov nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi podajamo v nadaljevanju. Celotno poro-
čilo s podatki o analizah pa je na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

47. Rožno – Kocjan - Stopar Slavko 14 NU

48. Rožno - Kocjan 70 NU

49. Slivje –omr. Slivje 5 39 NU

50. Slom – Ilovec –omr. I. Stolovnik 51
298

U

51. Slom – Ilovec – omr. Stolovnik 18 U

52. Srednje Pijavško - omr.3 13 NU

53. Spodnje Pijavško - omr.9 20 NU

54. Smečice - omr. 40 NU

55. Stranje – omr. 31 NU

56. Šapola - omr. Kostanjek 9 60 U

57. V. Kamen – zajetje Veliki Kamen 3
250

U

58. V. Kamen – omrežje Veliki Kamen 10 NU

59. Veternik - omr. I. Mrčna sela 14 Podlesnik
100

NU

60. Veternik - omr. II. Mrčna sela 16 NU

61. Zalog - Prelogar 18 NU

62. Zalog - Žveglič 11 NU

63. Izvir Mikolavčič - KK NU

64. Izvir Rozalija U

65. Izvir – Žahovec - Sremič NU

66. Izvir Turn - Leskovec NU

67. Armeško – izvir pod Skalo NU

68. Izvir – Globoko - Bohor NU

69. Izvir - Bučerca NU

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen

Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbuje-
jo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo 
manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskr-
bujejo manj kot 50 oseb (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.RS 
št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06):

V primeru utemeljenega suma, da pitna voda predsta-
vlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi, se priporo-
ča naslednje:
Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu 
vodovodnega omrežja je potrebno zagotoviti izvedbo 
dezinfekcije tega dela omrežja. Izvajalec dezinfekcije 
naj pri tem upošteva Navodila za izvedbo dezinfekcije 
vodovodnega omrežja.

V primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern (v primeru ome-
jitve ali prepovedi uporabe pitne vode) je potrebno upo-
števati Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbu-
jejo s pitno vodo s cisternami. 
V primeru, da se predpiše prekuhavanje pitne vode je 
potrebno upoštevati Navodila o prekuhavanju vode. 

Poleg zgornjih priporočil za ravnanje, se lahko upoštevajo 
tudi druga priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskr-
bujejo iz večjih sistemov za oskrbo pitne vode, in sicer: 

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja;
Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje; 
Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij 
svinca v pitni vodi hišno vodovodno omrežje; 
Priporočila za preprečevanje razmnoževanja legionel v 
internem vodovodnem omrežju.

Omenjena navodila in priporočila lahko najdete na sple-
tni strani: http://www.gov.si/pitna-voda. 

•

•

•

•

•

•

Poročilo o kvaliteti pitnih voda 
iz lokalnih-vaških vodovodov

Občina Krško objavlja 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
OGLAŠEVALSKIH MEST V OBČINI KRŠKO

Občina Krško organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: or-
ganizatorji) v zvezi z rednimi volitvami poslancev v Državni zbor Repub-
like Slovenije, ki bodo 21. septembra 2008, ponuja brezplačna ogla-
ševalska mesta za lepljenje oziroma nameščanje plakatov z volilnimi 
propagandnimi sporočili.

Oglaševalska mesta za malo plakatiranje bodo na eno ali oboje-
stranskih panojih dimenzije 4x3m ali 5x3m in bodo postavljeni na petih 
standardnih lokacijah, objavljene so na spletni strani www.krsko.si.

Velikost brezplačnega plakatnega mesta, ki pripada posameznem 
organizatorjem je približno 1,00 x 1,00 m  oziroma 1m2 na vsakem pa-
noju oziroma na vsaki strani dvostranskega panoja na vseh lokacijah.

Organizatorji lahko vloge podajo v sprejemni pisarni Občine Kr-
ško, pošljejo po elektronski pošti na: obcina.krsko@krsko.si ali pošlje-
jo v priporočeni pošiljki na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodar-
ske zadeve, Cesta krških žrtev 14, Krško,  najkasneje do ponedeljka, 
18.8.2008 do 10.00 ure.

Občina Krško, Oddelek za gospodarske zadeve, bo zbrala vloge or-
ganizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti opravila žrebanje, ki 
bo določilo lokacije oglaševalskih mest za organizatorje, ki bodo pravo-
časno oddali vloge. Žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 18.8.2008 ob 
12.00 uri v sejni sobi »D« v stavbi Občine Krško.

Plakatiranje na določenih oglaševalskih mestih bo v skladu z 2. čle-
nom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/2007) mogoče od petka, 22.8.2008 naprej.

Organizatorji, ki bodo podali vlogo za brezplačno plakatiranje in jim 
bo slednje tudi odobreno,  bodo lahko svoj volilni material (plakate) do-
stavili na sedež firme, ki  bo zagotovila plakatna mesta na panojih in 
samo izvedbo plakatiranja. 

Vsa zgoraj navedena dela bo izbrana firma opravila za organizator-
je brezplačno!

Posameznim organizatorjem izvajanje lastnega plakatiranja na na-
vedenih brezplačnih plakatnih mestih – panojih ne bo dovoljeno!

Občina Krško bo o rezultatih žrebanja in o izvajalcu plakatiranja 
(osnovne podatke o firmi) posredovala v Zapisniku o žrebanju vsem or-
ganizatorjem, ki bodo podali vloge.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zavod je pri pregledu vodo-
vodov odvzel 62 vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in 50 
vzorcev za osnovno kemič-
no preiskavo. Opravljene so 
bile tudi osnovne mikrobio-
loške in kemijske raziskave 
na sedmih izvirih. Mikrobi-
ološke preiskave so pokaza-
le, da je bila večina vzorcev 
fekalno onesnaženih in zato 
zdravstveno neustreznih. 
Fizikalno - kemične preiska-
ve so pokazale, da so bili vsi 
vzorci ustrezni.
Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, 
ki so se opravile v preteklih 

letih, mogoče ugotoviti, da 
se kakovost vode preko leta 
na teh vodovodih in izvirih 
bistveno spreminja. Odvisna 
je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob 
odvzemu vzorca. 
Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto opozar-
ja, da pitna voda na teh vo-
dovodih oz. vodnih virih ni 
zdravstveno ustrezna in vo-
dooskrba ni varna. Stalno je 
namreč prisotna možnost 
hidričnih epidemij oziroma 
črevesnih bolezni.

Vodo na vodnih virih, ki jih 
uporablja približno 3350 oz. 
13 % prebivalcev občine Kr-

ško je pred uporabo potreb-
no obvezno prekuhati. Za 
prekuhavanje pitne vode se 
priporoča naslednji način:

ko voda zavre, običajno 
zadostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 
se, da zaradi večje varno-
sti voda vre vsaj tri minu-
te, kar zagotavlja tako ši-
roko varnost, da takšno 
vodo lahko uživajo tudi 
osebe z oslabljenim imun-
skim sistemom;
zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 
ostane v isti posodi, v ka-
teri smo jo prekuhali;
vodo hranimo v hladilniku 
v čisti in pokriti posodi;
tako pripravljeno vodo za 
pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur; 
če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhava-
njem odstraniti večino del-

•

•

•

•

•

cev z usedanjem in nato 
filtriranjem skozi več pla-
sti čiste, najbolje prelika-
ne tkanine ali skozi čist pa-
pirnat filter (npr. pivnik, 
filter za kavo);
ker je lahko prekuhana 
voda manj prijetnega oku-
sa, se za pitje priporoča 
pripravo čaja oz. drugih 
napitkov, lahko pa se za-
užije tudi v obliki juhe ali 
kakšne druge jedi. 

Dolgoročno se priporoča, 
da se uporabniki priklopi-
jo na večje vodovodne sis-
teme, katerih viri se varuje-
jo z vodovarstvenimi pasovi 
in katere upravlja strokovno 
usposobljen upravljalec, v 
našem primeru KOSTAK Ko-
munalno stavbno podjetje 
d.d. ali pa sanacija obstoje-
čih sistemov z uvedbo filtra-
cije in kloriranja vode.

•

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz 
vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali 
vodovodnih odborov v občini Krško za leto 2008 – pomlad
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K likovnem ustvarjanju so po-
vabili profesorja Branka Šu-
stra, likovnega pedagoga na 
OŠ Grm, ki je pred leti po-
učeval na OŠ Krmelj in v li-
kovnih kolonijah pred 25 leti 
z mladimi Krmeljčani in s ta-
kratnimi študenti likovne aka-
demije, danes uveljavljenimi 
umetniki, ustvarjal spomin-
ski park v Krmelju. Središče 
parka pri Barbari je velika ko-
vinska konstrukcija, na kate-
ro so pritrjeni leseni reliefi, 
posvečeni XII. SNOUB in vsem 
mladim. Enajst udeležencev 
likovne kolonije Krmelj 2008 
je ustvarjalo lesene reliefe, 
ki bodo nadomestili nekatere 
dotrajane primerke v parku. 
Ob obujanju prijetnih spo-
minov na šolska leta in iska-
nju novih zamisli za likovne 
stvaritve ter oblikovanju lesa 
v reliefe je dvodnevno dru-
ženje takratnih in današnjih 
učencev OŠ Krmelj s prilju-
bljenim mentorjem potekalo 
v nepozabnem vzdušju. Go-

Likovna kolonija Krmelj 2008

stovali so v prostorih OŠ Kr-
melj, kjer je oba dneva pote-
kalo tudi oblikovanje reliefov 
iz gline. Udeležilo se ga je 
dvanajst učencev.
Med udeleženci kolonije je 
bil tudi bivši učenec Aleš Lo-
gar. Oblikoval je relief »Dekle 
z vrčem«. Relief je ostal ne-
dokončan. Žal so neizprosni 
valovi Save v tragediji pre-
trgali življenjsko pot mlade-
mu umetniku. Nadvse so se 
udeleženci kolonije razvese-
lili obiska podžupana Rudija 
Dobnika, Krmeljčana, prija-
telja vseh mladih. Ob razpre-
danju o načrtih za razvoj in 
urejanje Krmelja so zaključi-
li druženje na prvem delu Li-
kovne kolonije Krmelj 2008. 
Tudi srečanje z Rudijem Dob-
nikom, žrtvijo tragedije na 
Savi, je bilo, žal, poslednje. 
Drugi del likovne kolonije bo 
potekal konec avgusta, ko 
bodo izdelki dobili dokončno 
podobo in jih bodo predstavi-
li krajanom.

Aleš Logar med ustvarjanjem na koloniji

Obisk podžupana Rudija Dobnika

KRMELJ – Konec junija so se mladi Krmeljčani ude-
ležili likovne kolonije Krmelj 2008, ki so jo orga-
nizirali člani MSK Krmelj pod vodstvom Gašperja 
Kostrevca in DŠKD Svoboda Krmelj pod vodstvom 
predsednice Berte Logar. 

V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je pote-
kal sestanek projektne skupine pri projektu Hidravlična iz-
boljšava vodovodnega sistema na območju Posavja, katere-
ga sta se udeležila tudi predstavnika Občine Sevnica. Občina 
Sevnica je v okviru Regionalne razvojne agencije Posavje 
skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško in Radeče pristopila k aktivnostim za prija-
vo tega projekta za pridobitev sredstev iz evropskega ko-
hezijskega sklada. Podjetje Region je predstavilo osnutke 
idejnih rešitev po posameznih ob-
činah, v najkrajšem možnem času 
pa bo izdelana ostala investicij-
ska dokumentacija, ki bo omogo-
čila podlago, s katero bo možno 
projekt ustrezno prijaviti za ne-
posredno potrditev. Ta je pogoj za 
sofinanciranje s strani evropske-
ga kohezijskega sklada. V primeru 
uspešne prijave za pridobitev na-
vedenih sredstev se v občini Sev-
nica predvideva začetek del v le-
tih 2011-2012.

Državna odlikovanja za 
reševalce v tragediji na Blanci
Predsednik države Danilo Türk je na gradu Brdo podelil dr-
žavna odlikovanja nekaterim posameznikom in organizaci-
jam, ki so sodelovali v akciji reševanja in iskanja pogreša-
nih v nesreči pri HE Blanca. Iz občine Sevnica sta medaljo za 
hrabrost zaradi tveganj, poguma in hitrih odločitev pri reše-
vanju prejela poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Ja-
nežič in gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica 
Drago Žnidaršič, predsednik pa je odlikoval tudi Podvodno 
reševalno službo Slovenije, Antona Travnerja, Vladimira 
Bana, Policijsko upravo Krško, Štab civilne zaščite za Posav-
je in župana Občine Krško Franca Bogoviča. Podelitve so se 
med drugimi  udeležili tudi podžupan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk s sodelavci ter pripadniki reševalnih in drugih služb 
iz občine Sevnica. 

Obisk ameriškega 
veleposlanika v Sevnici
Občino Sevnica je na lastno pobudo v torek obiskal veleposla-
nik ZDA v Sloveniji Yousif B. Ghafari. Veleposlanika, ki je Obči-
ni ob tragičnih dogodkih izrazil sožalje in podporo, sta sprejela 
podžupan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone Ko-
šmerl. Zahvalila sta se mu za izkazano pozornost, mu predstavi-
la gospodarske in druge panoge in načrte za  nadaljnji razvoj ob-
čine Sevnica in ga povabila na obisk ob kakšni drugi priložnosti.

Z ministrom Podobnikom 
o nadaljnji gradnji HE na 
spodnji Savi
Predstavniki podjetja Infra,  Hidroelektrarne na spodnji Savi,  
Odbora za HE na spodnji Savi in  podžupan Srečko Ocvirk so 
se v Ljubljani sestali z ministrom za okolje in prostor Jane-
zom Podobnikom glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z gra-
dnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Osrednja tema 
pogovora je bilo urejanje lokalne infrastrukture na obmo-
čju gradnje hidroelektrarn. Tako so med drugim razpravlja-
li o pričetku gradnje manjkajočega dela kolesarske steze od 
mostu čez Savo proti HE Boštanj, o zaključnih delih po Pro-
gramu izvedbe infrastrukturnih ureditev pri HE Boštanj, o 
pospešitvi izdaje sklepa o umeščanju izven nivojskih preho-
dov ceste in železnice ter mostu na Logu v prostor, o vodnih 
ureditvah na Sevnični in Blanščici, ki segajo izven meja lo-
kacijskega načrta za HE Blanca ter o usklajevanju izgradnje 
kanalizacije in centralne čistilne naprave Sevnica. 

Sredstva za obnovo cest v 
občini Sevnica
Občina Sevnica je uspešno kandirala na Tretji javni razpis za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« s projek-
tom »Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica«. Inve-
sticija zajema ureditev križišča v Lončarjevem dolu v dolžini 300 
m ter ureditev posameznih odsekov ceste v skupni dolžini okrog  
3.100 m na relaciji Spodnje Vranje - Lončarjev dol – Podvrh – Za-
bukovje. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko je odobrila sofinanciranje v višini 473.000 €, kar znaša 71 % 
vrednosti celotne investicije. Ocenjena vrednost investicije zna-
ša 668.000 €. Občina izvedbo del načrtuje v letih 2009 in 2010.

Prijava izgradnje OŠ Tržišče 
na javni razpis
Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo javni razpis za sofi-
nanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovne-
ga šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 
2009. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 12 mio EUR. 
Posamezna občina lahko prijavi le en projekt. Občina Sevnica 
bo prijavila projekt izgradnje nadomestne šole v Tržišču. Sred-
stva za izvedbo investicije so planirana v Načrtu razvojnih pro-
gramov od 2009-2012.

Kanalizacija in čistilna 
naprava Dolnje Brezovo
Projekt kanalizacije in skupne čistilne naprave Dolnje Bre-
zovo poteka po zastavljenem terminskem planu. Občina 
Sevnica, je kot investitor omenjenega projekta, objavila v 
Uradnem listu RS, javni razpis za izbor izvajalca del. Ponud-
be so v roku oddali štirje ponudniki. Najugodnejši ponudnik 
je posredoval ponudbo, katere vrednost je v okviru ocenje-
ne vrednosti s strani investitorja. V naslednjih dneh bo sle-
dil podpis pogodbe, pričetek del pa bo predvidoma v začet-
ku letošnje jeseni.

Obnova vodovodnih sistemov 
v občini Sevnica

SEVNICA – V poročni dvorani 
sevniškega gradu je poteka-
la v ponedeljek, 7. julija, po-
delitev spričeval zaključne-
ga izpita in poklice mature s 
pohvalami, priznanji in knji-
žnimi nagradami za vajen-
ce v triletnem poklicnem izo-
braževalnem programu mizar 
ter za dijakinje in dijake šti-
riletnega programa turistični 
tehnik. Poklicno maturo je v 
spomladanskem roku na Sre-
dnji šoli Sevnica opravljalo 21 
dijakov, od katerih jo je uspe-
šno opravilo 19. Lanskoletni uspeh z zlato maturantko se ni 
ponovil, a ravnateljica Alenka Žuraj Balog je z rezultati in s 
potekom poklicne mature zadovoljna. Podelitev se je priče-
la z minuto molka za tragično preminulimi v zadnjem spustu 
po reki Savi, ki se je končal pri HE Blanca. Nato je sledil še 
ogled najznamenitejše baročne freske Štirje letni čas in lič-
no urejenih prostorov Šolskega muzeja s staro učilnico ter v 
letošnjem letu odprte arheološke zbirke Kamni govorijo.

Smilja Radi, foto: Sabina Kumer

Srednja šola Sevnica podelila 
spričevala na sevniškem gradu

SEVNICA - V ponedeljek, 21. julija, se je v sevniškem špor-
tnem domu začel košarkarski kamp občine Sevnica. Pod tak-
tirko trenerjev Gregorja Vodenika in Darjana Blasa v uvodni 
izmeni vadi 25 otrok, ki se učijo košarkarskih in nekošarkar-
skih veščin. Prvi dan je minil v spoznavanju osnov ogreva-
nja, organizacije košarkarske tekme, potem pa je sledilo 

igranje. Zadnja tretjina treninga je bila namenjena mali-
ci, hrustljave žemljice za vse udeležence kampa vsak dan 
podarja Pekarna Bruno Vidmar. Po okrepčilu so v prostorih 
sevniškega mladinskega centra ustvarjali bloge, kjer udele-
ženci kampa pišejo o svojih vtisih ter se učijo računalniških 
veščin. Udeleženci kampa, ki bo trajal do 24. avgusta, šte-
jejo od 7 do 15 let. V teh dneh so ali bodo otroke obiska-
li ambasador kampa slovenski reprezentant Goran Dragić, 
sodnik in delegat Ludvik Fekonja, nekdanji trener Uniona 
Olimpije Gašper Okorn ter Luka Šefic, športni komentator 
Televizije Slovenije.  D.P.

Košarkarski kamp v Sevnici
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CUNDROVEC - Barbara Špiler, mlada brežiška atletinja, je 
bila prejšnji ponedeljek popoldne prijetno presenečena, ko 
so jo ob vrnitvi domov sredi vasi pričakali vaščani Cundrov-
ca in Bukoška. Ko je stopila iz avta in zagledala navdušene 

prijatelje in domačine, je sprejela številne čestitke vseh, ki 
so jo prišli pozdravit, odprla šampanjec, ga nekaj popila, še 
več pa polila po prisotnih, ob tem pa obljubila: „Prihodnjič 
se vrnem z medaljo!“ Barbara je namreč pred dnevi v polj-
skem mestu Bydgoszcz, sicer znanem središču spidveja, na 
12. mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila četrto mesto 
v metu kladiva ter z dolžino 60,18 metra popravila slovenski 
državni rekord za starejše mladinke. 

Občina Kostanjevica na Krki 
objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za leto 2008

Občina Kostanjevica na Krki razpisuje nepovratna finančna sredstva v skupni višini 
17.000 EUR za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za 
leto 2008, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbami evropske komisije.

Vrsta ukrepa: Višina sredstev:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 13.500 EUR

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 3.500 EUR

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukre-
pa, prav tako ne more biti omejena na določene kmetijske proizvode, ne sme se dodeliti 
podjetju v težavah. Upravičenci do sredstev so mikropodjetja, kmetijska gospodarstva, ki 
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Kostanjevica na Krki, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Kostanjevica na Krki. Če se 
upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti do-
kazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih. Mala in srednje velika podjetja ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z namenom 
dodelitve sredstev, prav tako niso do sredstev upravičena tista podjetja, ki so javna sred-
stva RS ali EUR že prejela. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora 
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. Če je upraviče-
nec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna ose-
ba), mora predložiti potrdilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je 
predmet podpore. Upravičencu se ne dodelijo sredstva za: plačilo davkov, taks, prispevkov, 
stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinan-
ciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe 
izven območja občine. Prav tako je potrebno predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma 
izjavo, da niste prejeli sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri po-
sameznih ukrepih v poglavju javnega razpisa.

Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 8. 9. 2008, na naslov: 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine 
Kostanjevica na Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene, kot je navedeno 
v razpisni dokumentaciji. 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog 
ne bo javno. Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov 
na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov upravičencu za določen namen ne 
bodo odobrena sredstva ter bo izgubil pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednjih pet let.
Razpisna dokumentacija bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na začasni spletni strani 
Občine Kostanjevica na Krki www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo v času uradnih dni na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Ko-
stanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Karla Gašpar, tel. (08) 20-50-618, e-
pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih dni, od 8.00 do 10.00 ure.

TRIATLON - Nina Mandl, tekmoval-
ka Multisport kluba iz Krškega, je na 
evropskem pokalu v sprint triatlonu 
za mladince na Madžarskem osvoji-
la 25. mesto. Na tradicionalnem Iron 
kidsu na Vrbskem jezeru v Avstriji sta 

Slovenijo predstavljala Brestaničana 
Nina in Martin Škoberne, člana Tri-
atlon kluba Krško. Kljub poškodbi in 
veliki konkurenci se je Martin vese-
lil zmage. 100 m plavanja in 900 m 
teka je premagal v času 5:07. Nina 
je tekmo zaključila na 12. mestu. V 
času 18:55 je preplavala 200 m in 
pretekla 2.700 m. 

PLAVANJE - Plavalci krškega Celulo-
zarja so nastopili v Kamniku na tek-
movanju za Pokal Veronika. Najbolj se 
je izkazal Leon Deržič z drugim me-
stom na 50m prosto in časom 29,97. 
Tako je 12-letni Leon postal šele drugi 
mlajši deček v zgodovini krškega pla-
vanja, ki je zmogel plavati pod čarob-
no mejo 30 sekund. Haris Ameti (st. 

dečki) je osvojil 3. mesto na 50m del-
fin ter bil 5. na 50m hrbtno, mlajša 
deklica Nika Bizjak se je izkazala na 
100m hrbtno s 5. in na 100m prosto z 
8. mestom, starejša deklica Tjaša Mi-
jokovič je na 50 in 100m prsno osvo-
jila 7. mesti, enak dosežek pa je na 
100m prsno med mlajšimi deklicami 
uspel tudi Špeli Grilc. 

TENIS - V Krškem je potekalo odprto 
teniško prvenstvo za fante in dekle-
ta do 18 let. Izmed domačinov sta 
se najbolje odrezala Nejc Marič in 
Mirela Šušterič, ki jima je v glav-
nem turnirju uspela po ena zma-
ga, med tem ko sta Žiga Špiler in 
Matic Sotler morala priznati pre-
moč nasprotnikoma. Hana Umek pa 

je nastopila v Kranju na mednaro-
dnem prvenstvu v tenisu za fante in 
dekleta do 16 let. Po dveh zmagah 
se je uvrstila v četrtfinale, preboj 
med štiri najboljše pa ji je prepreči-
la prva nosilka Nina Nagode z rezul-
tatom 6:1 7:5.

Kratke športne

POSAVJE - Poletna plezalna 
sezona je v gorah kljub obilni 
spomladanski snežni odeji že v 
polnem teku. Člani Posavske-
ga alpinističnega kluba so jo 
odprli s skupno turo na Koro-
šico, kjer so v stenah Dedca in 
Vršičev v dveh dneh prepleza-
li več krajših smeri: Levo smer 
(naveza Koštomaj - M. Levi-
čar – Mavsar), Desno smer in 
Kratko smer (naveza Zorko – 
Šalamon), Lukmanovo smer 
(naveza R. Levičar – Nepu-
žlan). Rok Levičar je kasneje 
v navezi z mariborskimi ple-
zalci preplezal še smer Prese-
nečenje v steni Ut ter klasiko 
severne stene Dolgega hrbta 
- Jubilejno smer. Arnold Ko-
štomaj pa je opravil zahtev-
no grebensko prečenje Mrzle 
gore in preplezal Kramarjevo 
smer v Storžiču. Debela peč 
nad dolino Krme pa je v Sekol-
čevo smer zvabila Sandro Vo-
glar in Edvina Nepužlana. Vr-

Posavski alpinisti dejavni  
v snegu in skali

Gorazd Pozvek v prečki 
proti vrhu Grossglocknerja

Nejc Pozvek pri smučanju 
na Grossglocknerju

hunec zgodnjepoletnih skalnih 
vzponov v naših Alpah je ne-
dvomno vzpon Andreja Sotel-
ška in Mateja Zorka v mogočni 
triglavski severni steni. Prosto 
sta preplezala zelo zahtev-
no smer Stopnice v nebo, ki 
je ocenjena s spodnjo sedmo 
stopnjo. Veliko snega v visoko-
gorju je še v zgodnjem pole-

tju nudilo užitke turnim in al-
pinističnim smučarjem. Nejc 
in Gorazd Pozvek sta dobre 
razmere izkoristila v Avstriji 
in smučala z Grossglocknerja. 
Turo sta izkoristila predvsem 
kot pripravo na bližajočo se 
odpravo v kirgiško gorovje Pa-
mir, kjer bo njun cilj smučati s 
sedemtisočaka Pik Lenina.

V skoku ob palici je Rovan s 
530 cm v neposrednem dvo-
boju premagal Andreja Po-
ljanca - oba sta namreč iz-
polnila normo B, s katero 
lahko na olimpijadi nastopi 
le en tekmovalec iz posame-
zne države. Kozmus je z me-
tom 77,86 m zanesljivo zma-
gal v metu kladiva, še bolj kot 
z zmago pa je bil zadovoljen 
z zdravstvenim stanjem, saj 
poškodba kolena, s katero se 
je ukvarjal v zadnjih tednih, 
očitno vse bolj tone v pozabo. 
Kozmus v Mariboru namreč ni 
imel težav: „Veseli me, ker je 
koleno zdržalo. Zdaj imam še 
štiri tedne, da izboljšam teh-
niko. Zato je tudi kladivo le-

Kozmusu bo v Pekingu 
družbo delal tudi Rovan

LESKOVEC, SULGEN - V švi-
carskem Sulgnu je v začet-
ku meseca potekalo svetovno 
prvenstvo v streljanju s samo-
strelom. Na 10–metrski razda-
lji se je med Slovenci najbo-
lje odrezala leskovška članica 
Jelica Majstorović. Drugi tek-
movalni dan se je v kategori-
ji do 21 let kot osma uvrsti-
la v finale najboljših osem. 
Po odlično odstreljanem fina-
lu je pridobila dve mesti in na 
koncu zasedla šesto mesto. 

KRŠKO, CELOVEC - Bruno Gla-
ser, član Triatlon kluba Krško, 
se je 13. julija na Vrbskem 
jezeru pri Celovcu udeležil 
kvalifikacijske tekme za na-

stop na svetovnem prvenstvu 
v triatlonu. Več kot 2800 tek-
movalcev z vsega sveta se 
je hkrati pognalo na 3,8 ki-
lometra plavanja, sledilo je 
180 kilometrov kolesarjenja, 
za konec pa še 42 kilometrov 
teka. Glaser se je s časom 9 
ur in 52 minut uvrstil na 288. 
mesto absolutno, kar pome-
ni, da se je uvrstil med pr-
vih 12 % vseh sodelujočih. S 
tem rezultatom je svoj dose-
danji čas na tej razdalji po-
pravil za več kot 40 minut in 
se prvič spustil pod magično 
mejo 10 ur.

Bruno Glaser 
opravil z 
Ironmanom

BREŽICE, MARIBOR - Z zmago na državnem prvenstvu v atletiki, ki je minu-
li konec tedna potekalo v Mariboru, se je na olimpijske igre v Pekingu poleg 
Primoža Kozmusa uvrstil še drugi brežiški atlet Jure Rovan. 

telo v levo stran, metal sem 
namreč na moč“. Naslov dr-
žavnega prvaka je v skoku v 

daljino (7,21 m) osvojil tudi 
brežiški atlet na študiju v ZDA 
Rožle Bucalo.

Sprejem za Barbaro Špiler

Bruno Glaser na 
kolesarskem delu 
Ironmana

V Izoli je začetku meseca potekal že 16. EuroFest - največji 
mladinski festival rokometa v Sloveniji, saj je na njem so-
delovalo 163 ekip iz 17 držav. V kategoriji mlajših dečkov A 
sta Posavje zastopali ekipi RK Krško in RK Sevnica, ki sta se 
na koncu srečali v finalni tekmi, z 19:12 pa so jo dobili Sev-
ničani (na fotografiji).

Sevničani v finalu Eurofesta 
premagali Krčane

Jelica šesta 
na svetovnem 
prvenstvu

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Brežičana sta bila tudi na prejšnjih OI edina Posavca
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Geslo križanke pošljite do četrtka 7.8.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med reševalci s 
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Trgovina Kr Neki, Ul. Stanka Škalerja 27, 8250 BREŽICE

Nagrajenci 13/08 številke:
Pintar Peter, Dolnja Prekopa 50, 8311 Kostanjevica na Krki
Kuhar Jernej, Kvedrova cesta 35, 8290 Sevnica
Jazbec Slavica, Zabukovje 28, 8292 Zabukovje

1.
2.
3.

Geslo 13/2008 številke: KO SI ŽELIŠ IMETI KRILA
Nagrade:
1. nagrada: Bon v vrednosti 60 €
2. nagrada: Bon v vrednosti 40 €
3. nagrada: Bon v vrednosti 20 €

“KR’ NEKI”
TRGOVINA

“KR’ NEKI”

Zelo ugodna, modna 
in bogato založena trgovina 

za vse starosti in velikosti (od S - XXXXL)

▶ PE Brežice - Ul. Stare Pravde 24 - 07 496 3305
▶ PE Čatežke toplice - Topliška c.35 - 07 493 5000

Anita Gašperin s.p., Ul. Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice

Na Mondovi modni plaži 
z Vulcano models
ŠENTILJ – Tokrat smo za vas odšli na severovzhod naše 
lepe dežele. V igralniško-zabaviščnem centru Mond v Šen-
tilju je namreč Agencija Vulcano models, ki med ostalim 
sodeluje tudi s posavskimi lepoticami in lepotci, zopet 
poskrbela za čutila obiskovalk in obiskovalcev. Koktajli, 
sadje, ritmi vroče glasbe, kopalke, parei, klobučki, na-
kit, zapeljevanje, spogledovanje in poletna sproščenost… 
mmm… sliši se kot popolno poletje.

In res. Znani manekeni in 
manekenke Vulcano models 
so očarali s predstavitvijo 
razkošne kopalne mode pod-
jetja REBEL iz Murske Sobo-
te, ki med drugim zastopa 
tudi modne znamke Skiny, 
Ocean, Magistral, Jockey, 
modne dodatke Seeberger 
in sončna očala Mariborske 
optike Suc. Stilistka Marina 
Popovič je poskrbela za ve-
rižice iz grozdja in prstane 
iz svežih jagod, manekeni 
pa so »grešili« s sladoledni-
mi lučkami in koktajli. 
Dopustniški čas se približuje 
vrhuncu, izkoristite ga koli-
kor le morete!

KOKTAJL
z Vanjo Božič

Manekenke in manekeni, ki so sodelovali na reviji 
(z leve): Aida Muratovič, prva spremljevalka Miss 
Universe 2008, Miss revije Obrazi in Miss fotogeničnosti 
Vesna Stefanovski, Jan Ternjak, Iztok Hodnik, Iryna 
Osypenko in Nina Kohne.

Aida Muratovič Vesna Stefanovski

Jan Ternjak

Iryna Osypenko in Nina Kohne

Posavski obzornik
vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
soboto zvečer je poteka-
la poletna prireditev z eno 
najdaljših tradicij v Posav-
ju – kostanjeviška noč. Kljub 
spremembi organizatorja – 
od Turističnega društva Ko-
stanjevica na Krki je orga-
nizacijo prevzelo Etnološko 
društvo Prforcenhaus – je 
program ostal tako rekoč ne-
spremenjen: torej nastop 
domačega pihalnega orke-
stra in pustnih skupin, vo-

Kostanjeviška noč - uspešna 
po preverjeni formuli

Nekateri so se vrteli na plesišču, drugi posedali za 
mizami.

Izkrcavanje zmagovalnih čolnov: v ospredju 
„amazonke“, v ozadju „kit“

žnja okrašenih čolnov po Krki 
(v konkurenci osmih čolnov 
so komisijo najbolj prepriča-
li »kit«, »amazonke« in »pi-
rati«), živa glasba (ansambel 
Petra Finka), srečelov, pe-
stra gostinska ponudba, pol-
nočni ognjemet… Preverjena 
formula torej in če je prire-
ditvi naklonjeno še vreme, 
kar je letos zagotovo bilo, 
uspeh in velik obisk ne mo-
reta izostati…  

P.P.

Gneča za šankom
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MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

Trdinova 1, 8250 Brežice

Tel.: 07/499-22-33

OPTIKA KEBER
Damjan Keber s.p.

NOVA KOLEKCIJA
SON NIH OČALČ

po zelo ugodnih cenah
Vabljeni!

GREGORJU GRIČARJU
1977 - 2003

V SPOMIN

Tvoj nežni nasmeh, tvoje temne oči, 
iskale so sonce, ki se v zarji prebudi. 

Le zakaj in od kje se tema je prikradla? 
Zakrila je sonce, zaprl se je cvet, 

postal je nemočen – v mrežo smrti ujet.

Edino spomin ostane močan nad vsem,  
edini cvet, ki ne uvene, 

 edini val, ki se ne razbije, 
 edina luč, ki ne ugasne.

Iskrena hvala vsem za vsako lučko, za vsak trenutek 
spomina nanj, ki smo ga imeli radi.

Žalostni mami, Simon in Izidor

JANEZ UREK

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče, postojite 
ob njegovem grobu in mu namenite lepo misel.

Žalujoči: vsi njegovi

Sonce tvoj dom obseva,  
žarek išče tvoj obraz,  

dnevi žalostno minevajo,  
ker ti si šel od nas. 

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

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

iz Glogovega broda

23. julija je minilo žalostno leto, odkar nas je za vedno 
zapustil naš dragi, dobri in nadvse skrbni mož, oče in 
stari oče

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

BOJAN LIPOVŠEK
Ob izgubi Bojana Lipovška ostajamo pretreseni. Vsem, ki ste 
bili v težkih trenutkih z nami, se iskreno zahvaljujemo.

Težko je najti prave besede, ki bi opisale vso hvaležnost, ki bi 
jo radi izrekli vsem požrtvovalnim reševalcem, prijateljem, 
sorodnikom, sosedom, sokrajanom, sodelavcem Komunale 
Sevnica, kolektivu Lisce in Krke, nenazadnje tudi Rotary 
klubu Čatež ter poslovnim partnerjem.
Hvala Lojzetu Koncu za besede slovesa ter Alenki in Nii za 
poslovilno pesem. Posebna zahvala tebi, Brane!

Spomin je edini raj, iz katerega nas ne more nihče izgnati.

Vsi njegovi

ZAHVALA

KRISTIJAN JANC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
na kakršen koli način pomagali pri reševanju ob nesreči, 
nam stali ob strani v težkih trenutkih in našega dragega 
Kristijana v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za pomoč in sodelovanje na pogrebni 
slovesnosti, za izrečena sožalja, izkazano sočutje, daro-
vano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala vsem.

Usoda z udarci nam ne prizanaša,
brez milosti dragim življenje ugaša.

Globoke nam rane zasaja v srce,
brezčutno se ozira na naše gorje.

Ponikve 24, Studenec

3. julija nas je v tragični nesreči v 
48. letu starosti zapustil naš dragi 
oči in mož

Žalujoči: žena Ana, sinova David in Gregor
in vsi ostali njegovi

FRANCI ANČIMER

V SPOMIN

22. julija 2006 mu je prenehalo biti srce.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki obiskujete njegov 
prerani grob.

Vsi njegovi

Hiša prazna in dvorišče,
oko zaman te išče.

MARIJA SIMONIŠEK
ZAHVALA

Vsem, ki ste jo imeli radi, ki ste z njo živeli in sodelova-
li, ter se ji prišli v tako velikem številu poklonit - prisrčna 
hvala. Posebno se zahvaljujemo Domu starejših občanov 
Krško, bolnici Brežice, gospodu Mirku Avsenaku in gospo-
du kaplanu za opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali v najtežjih trenutkih.

Žalujoči vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj,
vsi dnevi upanja, trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

iz Brestanice

Prodam 2,5-sobno stanovanje v 
Krškem na Bohoričevi ul. 15, bival-
ne površine 71 m2, stanovanje ima 
tudi klet, balkon in samostojno ga-
ražo v stavbi. Tel.: 041 548 009

Prodam stanovanje v Brežicah na 
mirni lokaciji. Tel.: 041 935 804

Prodam hišo v Krški vasi. 
Tel.: 051 429 936 

Prodam vikend v Brezovici pri Pla-
nini, lepa lokacija, voda kapnica, 
asfaltni dostop, cena 20.000 €. 
Tel.: 040 325 336 

Prodam trisobno stanovanje v 
družinski hiši na Obrežju/ Jeseni-
ce na Dolenjskem. Zasebni vhod, 
lepo okolje, šola, vrtec, ugodno. 
Tel.: 030 911 534

Prodam Škodo Octavio 1.6, letnik 
1998, rdeče barve, prevoženih 
122.000 km, kot nov, cena 3.700 
€. Tel.: 051 694 837 

Prodam manjšo starejšo hišo na 
Raki z možnostjo adaptacije ali 
novo gradnje, mirna sončna lega. 
Tel.: 051 309 367 

Prodam garažo v Sevnici, naselje 
NHM. Tel.: 031 491 713

Prodam Fiat Punto 60 XS, letnik 
1998, prev. 95.000 km, prvi lastnik, 
reg. do 03/09, metalik srebrno siv, 
garažiran, cent. zakl., 5 vrat, cena 
2000 €. Tel.: 07 496 73 42 

Prodam vinograd s 700 trtami in 
nedokončano manjšo zidanico na 
lepi sončni legi v Stari vasi na Bi-
zeljskem. Tel.: 041 460 286

Prodam mešano belo vino, rizling 
rumeni plavec, kraljevina, cena 1 
€/ liter. Tel.: 041 538 237 

Prodam kravo simentalko, staro 7 
let, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 07 492 13 04

Prodam Opel Vectra, 1.8 GT, 5 
vrat, centralno zaklepanje, v ce-
loti ali po delih, ugodno. 
Tel.: 051 271 464

Prodam Citroen Xsara 2.0 HDI, 
exclusive, letnik 12/03, prevože-
nih 93.000 km, klima, ABS, 4x air-
bag, prvi lastnik, nekaramboliran. 
Tel.: 041 659 891 

Prodam kravo LS, CK, drugič bre-
jo 8 mesecev, in kobilo poni, staro 
6 let. Tel.: 041 468 384

Prodam novo farmer mrežo, viši-
na 1.20 m, 4 role, v vsaki 50 m, 
cena 200 € (okolica Tržišča-Križ). 
Tel.: 041 923 785 

Prodam prašiče, mesnate pasme, 
v teži od 30– 100 kg, primerne za 
nadaljno rejo. Tel.: 031 434 572

Prodam 2 meseca star mini mo-
tocross motor za otroke (avtoma-
tik), cena 100 €, nov je bil 155 €. 
Tel.: 041 923 785

Prodam nasekana drva, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 464 458

Prodam žagi Alpina in Jonsered 
ter kosilnico - lakserico. 
Tel.: 041 835 932

Prodam nakladalko za seno, lepo 
ohranjeno, brezhibno, ima alumi-
nijaste stranice, in brejo telico si-
mentalko. Tel.: 07 497 74 55

Prodam odojke, težke 25 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 251 661

Prodam kolovrat, večji, ohra-
njen, v delujočem stanju, zbira-
telju starin. Cena 100 €. 
Tel.: 041 565 089 
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Prodam ječmen, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 825 153

Prodam 20 m suhih bukovih drv v 
okolici Trebnjega, cena ugodna. 
Tel.: 041 348 592

Prodam kosilnico BCS – 127 diesel, 
lepo ohranjeno, in kovinski cirku-
lar s trofaznim motorjem. 
Tel.: 041 552 915

Prodam rdeče vino, bizeljski oko-
liš, 300 litrov. Tel.: 07 495 64 56

Prodam ličkalnik koruze, komat, 
odojke, svinje po 100 kg, hranje-
ne z domačo hrano, hrastove plo-
he in kravo simentalko. 
Tel.: 07 496 91 40

Prodam lepo samičko bernskega 
planšarja, staro 6 tednov, čistokrv-
na brez rodovnika, možen ogled 
obeh staršev. Tel.: 041 982 995

Prodam odojke in prašiča, težke-
ga okoli 130 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 745 368

Prodam otroški voziček z napi-
hljivimi kolesi, zim. vrečo, mizi-
co, vrečo za dež, 3 nast. naslona, 
6 nast. ročaja, odličen za rolanje, 
kot nov, cena 100 €, in jajček, 
cena 50 €. Tel.: 051 225 494

Prodam bencinski motor za kosil-
nico Muta, 5 KS, v okvari. 
Tel.: 051 389 362

Prodam kravo simentalko, staro 3 
leta, drugič breja v devetem me-
secu. Tel.: 07 495 12 75

Prodam dva nova lesena čolna 
ter večjo količino kostanjevega 
medu. Tel.: 031 501 801

Prodam rdeče vino cviček in do-
mače žganje. Tel.: 041 463 254

Prodam vino cviček. 
Tel.: 041 581 602

Prodam garažna dvokrilna, izo-
lirana, okovana vrata, dimenzije 
232 x 216 cm. Tel.: 07 818 05 07

Prodam 100-litrsko prešo za sad-
je ali grozdje, dobro ohranjena, 
cena primerna. Tel.: 041 740 845

Prodam računalniško mizo, bar-
va bukve, dimenzije 141 x 70, kot 
nova, ugodno. Tel.: 051 258 778 
(popoldan)

Prodam okrogle bale prve košnje, 
cena po dogovoru.
Tel.: 041 852 854

Prodam koruzo v zrnju, okoli 1500 
kg. Tel.: 041 545 487

Prodam žito pira, neoluščeno. 
Tel.: 041 436 342

Prodam komat 24 col za konje in 
žganje sadjevec, okolica Krškega. 
Tel.: 031 209 951

Prodam hladnokrvno kobilo, staro 
5 let, breja 3,5 mesece, z rodov-
nikom B-B, okolica Krškega. 
Tel.: 031 209 951

Prodam cviček ali menjam za 
odojke, jančka ali drva. 
Tel.: 040 612 057

Prodam prašiče od 100-200 kg, 
koruzo in ječmen. Tel.: 07 496 71 
35

Prodam 2000-litrsko cisterno za 
kurilno olje, lepo ohranjeno, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 997 420

Prodam kosilnico BCS, visoka ko-
lesa, greben 127, cena 550 €. 
Tel.: 041 201 373 

Prodam novo diatonično harmo-
niko „Štajerko“ c-f-b z glasilkami 
terate in turbo basi b. 
Tel.: 031 793 132

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Četrtek, 24. 7.
od 15.00 do 20.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: grafična delavnica za srednješolce in odrasle

Petek, 25. 7.
ob 20.00 na gradu Sevnica: večerni pogovor na deželi z zna-
nimi Slovenci
ob 20.30 na gradu Mokrice: Festival Brežice – Marc Mauil-
lon, Vivabiancaluna Biffi, Angelique Mauillon, Pierre Hamon
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega filma
ob 22.00 v klubu MC Brežice: čarodejski fakirski show Sam 
Sebastian

Sobota, 26. 7.
ob 18.00 v Bivaku Senovo: Pirati s Karibov 3
ob 20.00 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu: Anin glasbeni večer – 
violinistka Nina Pirc, pianistka Nika Tkalec in Vokalna sku-
pina Aves
ob 20.00 na Telčah: tradicionalna gasilska veselica z an-
samblom Pogum
ob 21.00 v Mestnem atriju Brežice: glasbeni koncert „Stru-
ne in srca“ - Bor Marolt, Nina Iskra in Matjaž Predanič 

Nedelja, 27. 7.
v Krmelju: tek ob Hinji 
ob 10.00 pri sv. Antonu v Gorenjem Leskovcu: tradicional-
na Anina nedelja

Ponedeljek, 28. 7.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: poletne angleško-glasbene de-
lavnice
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica – izdela-
va video dnevnika
od 16.00 do 18.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: lutkovna de-
lavnica

Torek, 29. 7.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: poletne angleško-glasbene de-
lavnice

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

od 16.00 do 18.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: lutkovna 
delavnica

Sreda, 30. 7.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: poletne angleško-glasbene de-
lavnice
od 10.00 do 12.00 v Lamutovem likovnem salonu Kosta-
njevica na Krki: ustvarjalnica ob razstavi Sandija Červeka
od 17.00 do 19.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: naravoslov-
no-tehnične delavnice

Četrtek, 31. 7.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: poletne angleško-glasbene de-
lavnice
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica – delav-
nica VJ-anja
od 17.00 do 19.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: naravoslov-
no-tehnične delavnice

Petek, 1. 8.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: poletne angleško-glasbene de-
lavnice
od 17.00 do 19.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: naravoslov-
no-tehnične delavnice
ob 20.30 v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: Festival Brežice – 
Ensemble Ars Longa

Sobota, 2. 8.
ob 10.00 v Tržišču: 9. gorski preizkus starih vozil za po-
kal Malkovca
ob 19.00 v Tržišču: gasilska veselica s kvintetom Dori, 
gost večera Mama Manka

Nedelja, 3. 8.
ob 10.00 pri Pungerčarjevi zidanici na Malkovcu: odkritje 
spominskega obeležja MSNZ 90 in polaganje venca pri spo-
meniku padlim borcem in talcem NOB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prodam malo rabljeno kosilnico 
na laks, Kawasaki TH 48- DX, (48,6 
cm3, 2,2 kw), letnik 2007, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 473 485

Prodam stroj za mletje mesa in 
več steklenih posod za vino. 
Tel.: 041 796 224

Prodam pralni stroj Gorenje in ve-
čji pesjak – nov. Tel.: 031 497 806

Prodam 4 platišča 15 col za MB, 
cena 60 €, in podarim posteljo z 
jogijem 90 x 190. 
Tel.: 07 497 61 02

Prodam ječmen in pšenico. 
Tel.: 051 602 352

Prodam metrska drva in psičko 
nemško ovčarko, staro 9 tednov. 
Tel.: 031 430 868

Prodam 200-litrsko poljedelsko 
škropilnico in plastično cev za vi-
nograd, po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 040 634 697

Prodam klavirsko harmoniko, 80-
basno, kot nova, zelo ugodno. 
Tel.: 041 542 258

Prodam slamo – pšenično ter dvoj-
ne vile za okrogle bale. 
Tel.: 031 845 064

Prodam ličkalnik za koruzo in plug 
za izkopavanje krompirja. 
Tel.: 07 492 52 48

Prodam igrice za Playstation 2- 
košarka NBA 08, nogomet FIFA in 
Euro 2008, vse so original. 
Tel.: 031 393 409

Prodam breskve za vlaganje, so 
prave kalanke, večje količine pri-
peljem na dom, nahajamo se v 
okolici Pišec. Tel.: 07 495 14 00

Prodam vino belo in rdeče, meša-
no z modro frankinjo, cena 1 €/ 
liter, večje količine pripeljem na 
dom. Tel.: 041 720 308

Prodam spalnico, postelje z jogi-
ji in petdelno omaro barve bukve, 
ugodno. Tel.: 040 169 346 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 040 538 496

Prodam koruzo v zrnju po 0,25 € - 
2500 kg. Tel.: 07 496 7533

Prodam pašno brejo telico simen-
talko, staro 8 mesecev , okolica 
Sevnice. Tel.: 041 742 351

Prodam ročno delane kvačkane 
prte, prtičke, zavese, itd., več 
barv in oblik, ugodno za darila. 
Tel.: 041 422 504

Prodam zelo dobro ohranjen za-
pravljivček. Tel.: 041 743 882

Prodam traktor Kormik, 41 km, 
cena 1.500 €. K hiši vzamem mlaj-
šega moškega v stiski za manjšo 
pomoč. Tel.: 07 814 02 28

Prodam vinograd z 400 trtami in 
vikendom, elektrika, asfalt, na 
lepi sončni legi v Mrzlavi vasi. 
Tel.: 07 495 9537

Prodam CD radio in kasetofon AZ 
1040 Philips, digital tuner, srebr-
ne barve, CD potreben popravila, 
ostalo deluje brezhibno, cena 15 
€. Tel.: 041 279 213

Prodam 1000 kg koruze v zrnju, 
traktor Ursus 35, letnik 1976, ro-
tacijsko kosilnico SIP 160, 500 kg 
ječmena in mešana kalana drva. 
Tel.: 031 312 651

Prodam nekaj ječmena. 
Tel.: 07 497 40 48

Prodam kotno sedežno garnitu-
ro, malo rabljeno, rjavo oranžne 
barve, in otroški klasični voziček, 
ugodno. Tel.: 040 141 973 

Prodam metrska drva, breza 50 €, 
bor 25 €, vaš prevoz. 
Tel.: 031 447 437

Prodam stanovanje v Brestanici, 
cela zgornja etaža, okrog 100m2, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 415 341

Prodam ječmen in ječmenovo 
slamo v okroglih balah – pridelek 
2008, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 726 086

Prodam cviček z zelo dobro oce-
no. Tel.: 041 980 561

Prodam 5 odojkov ter belo in rde-
če vino, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 305 826

Prodam traktorsko prikolico za 
drva, cena 400 €, ali menjam za 8 
m3 drv. Tel.: 07 496 53 36 

Prodam koze z mladiči ali brez, 
kurnik za prevoz živali, priklop na 
traktor in ličkalnik koruze. 
Tel.: 031 450 252

Prodam kakovostno rdeče vino po 
0,90 €/ liter. Tel.: 07 497 98 83

Prodam izjemno ohranjeno dnev-
no sobo, računalniško in ratan mi-
zico, kpl. TV omarico in lestenec. 
Tel.: 041 873 851

Prodam cviček, cena 1 €/ liter. 
Tel.: 041 591 718

Prodam svinjo, težko 250 kg, cena 
1 € za kg žive teže. 
Tel.: 07 495 9532

Prodam ječmen. Tel.: 07 497 4048

Kupim traktor pogon 4 x 4, lahko s 
priključki. Tel.: 051 813 034

Kupim dobro ohranjen Orbitrek. 
Tel.: 031 715 903

Kupim kiper prikolico v okolici 
Brežic. Tel.: 031 510 872

Kupim dva bikca pasme šarole, si-
mental, limuzin, po 10. avgustu. 
Tel.: 031 740 942

Oddam stanovanje v Brežicah za 
obdobje enega do treh let, s pred-
plačilom. Tel.: 07 496 35 89 

Oddam trisobno opremljeno sta-
novanje na mirni lokaciji za daljše 
obdobje -  Krško, Papirniška ulica. 
Tel.: 041 281 536

Oddam parcelo na Raki 17 a,  s 
sadnimi drevesi in 140 trtami, pri-
merno za aktivno preživljanje vi-
kendov. Tel.: 041 755 840

Oddam 1,5-sobno opremljeno sta-
novanje na Senovem. 
Tel.: 041 727 579

V najem vzamem garsonjero ali 
enosobno stanovanje izven Krške-
ga, sem mlada mamica. 
Tel.: 070 827 911

Zbiram rezervacije za pravkar 
skotene mladiče rotweilerje, oba 
starša doma, cena 300 € (okolica 
Sevnice). Tel.: 040 637 453

Prosim, če mi kdo podari voziček 

„marela“ in avtosedež od 9 mese-
ca dalje, območje Krško – Brežice. 
Tel.: 041 763 401 

Podarim starejši računalnik in 
glasbeni stolp. 
Tel.: 041 551 343 (po 20. uri)

Imate rabljeno opeko – strešno 
kritino, gradbeni material? Z ve-
seljem bi ga vzel invalidski upoko-
jenec iz okolice Tržišča pri Sevni-
ci. Tel.: 040 637 453

Stiki: 48-letni moški bi rad spo-
znal prijateljico za druženje in 
možno kasnejšo resno zvezo. 
Tel.: 040 349 474

Stiki: 58-letni moški z redno služ-
bo in svojo hišo, iščem žensko od 
30-50 let za skupno življenje. 
Tel.: 031 296 093

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Za Rokom, Anjo in Nikolino,
prihajajo še Bor, Nina in Matjaž
BREŽICE - V sobotnem julij-
skem večeru so obiskoval-
ci Mestnega atrija Brežice v 
prijetnem poletnem vzduš-
ju lahko prisluhnili kon-
certu domačega obetavne-
ga pianista Roka Jurečiča. 
Note, ki jih je Jurečič iz-
vabil iz klavirja, sta s svo-
jimi glasovi obogatili še 
vokalistki Anja Žabkar iz 
Krškega in Nikolina Cindrič 
iz Bele krajine. Rok, ki je 
svojo glasbeno pot začel z 
igranjem klarineta pri de-
setih letih, večino proste-
ga časa ob študiju na Fakul-
teti za strojništvo posveča 
svojim glasbenim strastem 
-  klavirju in petju... O čla-
nih tega tria bomo gotovo 
še veliko slišali.  
V soboto, ki prihaja, pa vas 
iz Mestnega atrija in Dru-
štva študentov Brežice va-
bijo na koncert tria Stru-
ne in srca, ki vam bo večer 
olepšal s svetovnimi in do-
mačimi večnozelenimi me-
lodijami.  M.M.

Občinstvo na terasi Mestnega atrija

Anja, Rok in Nikolina med nastopom

Strune in srca Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Vabilo k 
sodelovanju

Posavski obzornik 
spremlja dogajanje 

v vseh posavskih 
občinah, zato vabimo 

krajevne skupnosti, 
društva, klube in 

druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

redakcija@posavje.info 
ali na poštni naslov:

Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 

8270 KRŠKO

Že dolgo si želite 
pripravljati svojo 
TV oddajo ali vsaj 

sodelovati pri njenem 
nastajanju… 

Ni nemogoče! 
Resno zainteresirani 

pokličite od 28. 7. dalje 
na tel: 040 412 241, 

pišite na: 
marusa.mavsar@

posavje.info ali 
Zavod Neviodunum, 
Trg Matije Gubca 3, 

8270 Krško.

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE


