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Predlog za referendum, ki ga 
je v imenu petčlanske svetni-
ške skupine LDS podal Branko 
Janc, je bil za večino svetni-
kov precejšnje presenečenje, 
saj se Janc ni udeležil zadnjih 
štirih sej kolegija občinskega 
sveta. Referendumsko vpraša-
nje naj bi se glasilo: »Ali so-
glašate z gradnjo odlagališča 
NSRAO v skladu s predlogom 
Uredbe o državnem prostor-
skem načrtu za odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji Vrbina v 
občini Krško?«, še pred razpi-
som referenduma pa mora ob-
činski svet, kot predlaga LDS, 
sprejeti način rabe nadomestil 
za omejeno rabo prostora na 
območju jedrskega objekta. To 
točko so tokrat sicer umaknili z 
dnevnega reda seje, saj uskla-
jenega predloga o tem še ni. 

Svetniki so nato na predlog 
svetniške skupine SLS z 19 
glasovi proti petim iz vrst LDS 
sklenili, da o predlogu ne bodo 
glasovali. »Tako nepripravlje-
ni se ne moremo igrati s tako 
pomembno materijo,« je pre-
dlog obrazložil vodja svetni-
ške skupine SLS Jože Slivšek, 
pritegnili pa so mu tudi v osta-
lih svetniških skupinah. Ivan 

LDS predlaga referendum, 
Bogovič: to je neodgovorno

Urbanč (Lista ROK) je stran-
karskim kolegom iz LDS očital, 
da »se na tak način resne po-
litike ne gre« in opozoril, da 
se »ogroženost ne bo končala 
na meji štirih krajevnih sku-
pnosti«. Jože Habinc (Lista 
RMK) je svetniške kolege po-
zval k treznosti, zavzel pa se 
je tudi za ustrezno nadome-
stilo prebivalcem v 1500-me-
trskem pasu okoli NEK. Raj-
mund Veber iz SD je menil, 
da bi z razpisom referenduma 
breme odločitve prevalili na 
ramena občanov. Dokaj ostro 

pa se je na Jančev predlog od-
zval župan Franc Bogovič ter 
ga označil za »neodgovorne-
ga« in »lahkomiselnega«, saj 
je »pred takšnimi sklepi po-
trebna razprava«, tako kot Ur-
banč pa je opozoril, da je »v 
občini 15 krajevnih skupnosti, 
ne le štiri«. Janca je tako pod-
prl le kolega iz svetniške sku-
pine Vojko Omerzu, ki meni, 
da bi lahko k odločitvi poma-
gali tudi zbori občanov. 

Namen  izredne seje je bila si-
cer obravnava predloga DPN, 

KRŠKO – Večina v občinskem svetu občine Krško je pred tednom dni zavrnila glasovanje o predlogu sve-
tniške skupine LDS, da se razpiše posvetovalni referendum v krajevnih skupnostih mesta Krško, Lesko-
vec, Krško polje in Dolenja vas, s katerim bi ugotovili družbeno sprejemljivost lokacije za odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. O predlogu naj bi zdaj razpravljal kolegij občinske-
ga sveta in se odločil o nadaljnjih korakih, svetnike pa zelo priganja čas, saj morajo do 29. maja podati 
svoje mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta.

razprava se je vrtela pred-
vsem okoli vprašanja, ali bo 
v odlagališču končal tudi t.i. 
hrvaški del odpadkov. Direk-
tor ARAO Vladislav Krošelj je 
zatrdil, da odlagališče načrtu-
jejo le za polovico odpadkov, 
ki nastajajo v NEK, vendar pa 
puščajo odprta vrata, da bodo 
v odlagališče v primeru dogo-
vora s Hrvaško shranili vse od-
padke, ki nastajajo v Sloveni-
ji. V tem primeru bo Hrvaška 
plačala svoj delež stroškov, je 
poudaril Krošelj.
� Peter�Pavlovič

Posvetovanje v premoru pred glasovanjem o predlogu za referendum

Tudi letošnji maj smo v Po-
savju�pričakali�s�številnimi�
prireditvami na prostem, 
saj�se�je�po�zelo�aprilskem�
predvečeru�vsaj�na�sam�
praznik�vreme�uneslo�in�je�
prijetno sonce zvabilo na 
vzpetine in vrhove števil-
ne�obiskovalce,�največ�pa�
se jih je zbralo na tradi-
conalnem�srečanju�na�Li-
sci. Seveda je bilo marsi-
komu�praznično�vzdušje�
pokvarjeno�zaradi�že�izgu-
bljenega delovnega mesta 
ali pa obetov, da se to ute-
gne�kmalu�zgoditi...��Nekaj�
o�prvomajskih�prireditvah�
objavljamo na zadnji stra-
ni,�še�veliko�več�pa�si�lah-
ko�ogledate�v�fotogalerijah�
našega spletnega porta-
la www.posavje.info. Mor-
da�tam�poleg�obeh�„ločkih“�
junakov,�ki�sta�se�tako-
le povzpela na Šentvid nad 
Brežicami,�najdete�tudi�
sebe ali svoje prijatelje in 
znance!�(foto:�P.�Brenčič)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Da-
nes popoldan bo zagotovo 
polemično na 25. redni seji 
občinskega sveta občine Ko-
stanjevica na Krki. Že takoj 
po vprašanjih, predlogih in 
pobudah občinskih svetnikov 
bodo predvidoma sprejema-
li nov predlog delitvene bi-
lance med kostanjeviško in 
krško občino, takoj zatem 
pa je na dnevnem redu še 
predlog letošnjega občin-
skega proračuna, v katerem 
je predvidenih 3,9 milijo-
na evrov prihodkov in nekaj 
manj odhodkov. Konec aprila 
so v Kostanjevici sicer opra-
vili dve dopisni seji in v dru-
gem poskusu le imenovali 
nove predstavnike občine v 
delovno skupino za pripravo 
sporazuma o delitveni bilan-
ci.  P.P.

Delitvena 
bilanca in 
proračun

BREŽICE – Danes popoldan 
bodo zasedali brežiški sve-
tniki in svetnice in si za 
obravnavo zadali kar 21 točk 
dnevnega reda. Med drugim 
bodo obravnavali spremem-
be Pravilnika o kriterijih in 
postopku sprejemanja pred-
šolskih otrok v vrtce, se se-
znanili z razlago prostorskih 
sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega plana za obmo-
čja izjemnih posegov, kot so 
lokacije s pogoji, sprejeli 
naj bi tudi Poslovnik občin-
skega sveta ter Odlok o var-
stvu javnega reda in miru. V 
nadaljevanju naj bi potrdi-
li še investicijski projekt za 
sromeljski večnamenski pro-
stor, zagotovili sredstva za 
športno dvorano pri atlet-
skem stadionu ter obravna-
vali režim prižiganja in uga-
šanja javne razsvetljave. 
 M.K.M.

O prostorskem 
planu in javni 
razsvetljavi

www.posavje.info
www.mojeposavje.info
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GLOBOKO – Krajevna organizacija izgnancev Globoko-Piše-
ce je na dan zmage proti okupatorju, 9. maja, v Prosvetnem 
domu Globoko odprla trajno razstavo o izgonu krajanov KS 
Globoko v letih 1941-1945 na temo »Ne pozabimo!«. Razsta-
vo sta odkrila najstarejša izgnanca Avgust Ogorevc in Ivanka 
Kržan, ki jima je uspelo preživeti kalvarijo izgnanstva.

Predsednica KO DIS Globoko-Pišece Ljudmila Petan je pove-
dala, da jim je spominski dosežek uspel po treh letih urejanja 
zbirke, Ivan Živič pa je poudaril, da tudi v Globokem skrbi-
jo za ohranjanje zgodovinskega spomina iz raznarodovalnega 
obdobja. V ta namen so postavili spomenik v spomin izgnanim 
družinam, padlim v NOV in žrtvam fašizma 1941-1945, razvili 
so prapor in naposled uspešno zaključili še z zbiranjem doku-
mentacijskega gradiva za trajno razstavo, in sicer ob finančni 
pomoči in podpori DIS, Občine Brežice, ARAO, sveta KS Globo-
ko, članov KO DIS ter ostalih. Da je projekt uspel, gre zahva-
la odboru KO DIS Globoko-Pišece, zlasti Ivanu Živiču, Ljudmili 
Petan, kustosinji Vlasti Dejak in njenima sodelavcema iz Po-
savskega muzeja, arhitektu Karlu Filipčiču in tajnici KS Glo-
boko Anici Novoselovič. Izgnancem sta spregovorila tudi žu-

pan Ivan Molan in predsednik 
KS Globoko Anton Kmetič. 
Kulturni program so oblikova-
li učenci osnovne šole, Ljud-
ski pevci in Lovski pevski zbor 
Globoko, Franc Živič, Mateja 
Rožman, Vesna Kodrič in Sta-
ne Preskar, za sceno je poskr-
bela Marija Kukovica.
 N.�Jenko�S.

BLANCA, KRŠKO - Župan občine Krško in poslanec v Državnem 
zboru Franc Bogovič je na delovni sestanek v Krško povabil Od-
bor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odbor, kateremu 

predseduje, ter Odbor za okolje in prostor. Pridružil se je tudi 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogač-
nik. Člani odborov so se seznanili s stanjem kmetijstva v Posav-
ju in infrastrukturnimi ureditvami ob izgradnji hidroelektrarn na 
spodnji Savi, kot so komasacije in namakanja kmetijskih zemljišč 
ter zaščita nasadov proti toči. Zbrane je Franc Bogovič popeljal 
na ogled hidroelektrarne Blanca, obiskali so podjetje Evrosad in 
si ogledali nasad s protitočno zaščito in namakalnim sistemom 
ter si za zaključek ogledali še repnice na Bizeljskem.  S.V.

OBREŽJE - Vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS) je dan pred 1. majem pripravilo že tretje srečanje s 
hrvaškimi kolegi na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje. 
Predsednika zvez, Dušan Semolič in Ana Knežević, sta ob tej 
priložnosti podpisala skupno izjavo o delavcih migrantih. Kot 
sta dejala, so migranti skupina ljudi, ki živi zelo težko življe-
nje, pogosto so drugorazredni državljani, ki bivajo v človeka 
nedostojnih pogojih, zato sledi v obeh državah program ak-

tivnosti za dosego njihovih pravic. „Na simbolni ravni kaže-
mo, da ne priznavamo meja in da smo povezani v obrambi de-
lavskih pravic,« je dejal predsednik ZSSS Dušan Semolič, kar 
so storili že pred tremi leti s podpisom sporazuma »Sindika-
ti brez meja«, ki je po besedah Ane Knežević namenjen re-
ševanju problemov delavcev na obeh straneh državne meje. 
� S.�Vahtarič

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana 
Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur

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

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naroč-
niki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena 
v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih av-
torjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-

viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v 
Sloveniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (11/2009) bo izšla v 
četrtek, 28. maja 2009.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
20. maj.

KRŠKO – Naslednji četrtek, 21. maja, se bodo 31-ič v tem 
mandatu na redni seji sestali člani in članice občinskega sve-
ta občine Krško. Po dnevnem redu sodeč se bodo ukvarja-
li predvsem z investicijskimi projekti (izgradnja komunalne 
infrastrukture v PC Vrbina, sanacija ŠRC Brestanica, preno-
va ŠRC Dovško) in s spremembami odlokov s področja komu-
nalne infrastrukture, ker se približuje občinski praznik, pa 
bodo sprejeli tudi sklep o dobitnikih letošnjih občinskih pri-
znanj. Kot piše v predlogu sklepa o podelitvi priznanj Obči-
ne Krško za leto 2009, naziva častni občan letos naj ne bi 
podelili, veliki znak Občine Krško bosta prejela Ivan Kozo-
le in Danijel Mižigoj, znak Občine Krško Alojz Lekše, An-
ton Petrovič in Branimir Vodopivc, priznanje Občine Krško 
pa Darja Hrastelj, Vidka Kuselj, Anika Antolič Miler, Minka 
Zalokar in Jože Arh.  P.P.

Znani dobitniki občinskih 
priznanj

KRŠKO - V soboto, 16. maja, bo v Krškem potekal predčasni 
volilni kongres Slovenske ljudske stranke. Vse sklepe in po-
stopke za izvedbo kongresa je Izvršilni odbor stranke sprejel 
že na seji v mesecu aprilu, kakor tudi seznam delegiranih kan-
didatov za vodstvo stranke. Za predsednika stranke so pre-
jeli le eno kandidaturo, in sicer mag. Radovana Žerjava, za 
mesto podpredsednika in podpredsednice stranke pa devet 
kandidatur, tri ženske in šest moških. Med njimi tudi krškega 
župana in poslanca Franca Bogoviča, ki naj bi bil hkrati tudi 
eden od šestih kandidatov, ki se bodo potegovali za predse-
dnika Glavnega odbora stranke. A kakor je zatrdil Bogovič za 
naš časopis, namerava do kongresa eno izmed dveh kandida-
tur umakniti. Za deset mest v Izvršilnem odboru se bo pote-
govalo 33 kandidatov, na kongresu pa bodo volili tudi predse-
dnika in 24 članov Sveta stranke SLS. Za mesto predsednika 
Sveta se bodo potegovali trije kandidati, za člane sveta pa kar 
69. Sicer pa bodo na kongresu sprejeli tudi programsko reso-
lucijo stranke in predstavili listo za volitve v Evropski parla-
ment. Na čelu liste bo Ivan Žagar, poleg njega pa so na kan-
didatni listi še Marta Ciraj, Marjan Senjur, Nada Skuk, Ciril 
Smrkolj, Marija Ribič in Janez Podobnik.      B.M.

V soboto v Krškem kongres SLS

Sindikata simbolno na meji 

SLOVENIJA - Državna volil-
na komisija (DVK) je v torek 
potrdila vseh 12 vloženih 
kandidatnih list za volitve v 
Evropski parlament, ki bodo 
7. junija. Za sedem poslan-
skih mest v Evropskem par-
lamentu se bo tako potego-
valo 81 kandidatov. Na vseh 
listah političnih strank - SD, 
SDS, Zares, DeSUS, LDS, SLS, 
SNS, NSi, SMS, KSS, Združe-
ni zeleni - je po sedem kan-
didatk in kandidatov, na Li-
sti za pravice bolnikov pa so 
štirje kandidati in kandidat-
ke. Potrjene sezname kandi-
datov, kot bodo zapisani na 
glasovnici, bo DVK tudi javno 
objavila, in sicer s pomočjo 
posebnih brošur, ki jih bodo 
prejela vsa slovenska gospo-
dinjstva. Z žrebanjem so do-
ločili vrstni red kandidatnih 
list, kot bo zapisan na gla-
sovnicah.  S.V.

KRŠKO - Posavski Teden vseživljenjskega učenja, ki v orga-
nizaciji Ljudske univerze traja od 11. do 17. maja, vključu-
je 60 prireditev po najrazličnejših posavskih krajih s pestri-
mi vsebinami. Minuli torek je bila osrednja prireditev v krški 

Dvorani v parku, kjer so obiskovalci spremljali predstavitve 
študijskih krožkov – rokodelskega, bralnega, zdravilnih ze-
lišč in izziv starševstva. V nadaljevanju pa so se predstavili 
še udeleženci Programov angleščina za starejše in slovenšči-
na za tujce.  M. K. M. 

Volitve v 
parlament EU

Teden vseživljenskega učenja

Tik pred zaključkom redakcije smo iz Plavalnega kluba Kr-
ško prejeli sporočilo, ki ga izjemoma in zaradi aktualnosti 
objavljamo na tej strani.
 Uredništvo

Nov bazen v Krškem – utopija?
Občina Krško namerava začeti s »sanacijo« bazena v Bre-
stanici. »Sanacija« bazena v Brestanici naj bi stala skoraj 
2.000.000 (2 milijona €)! Na javni dražbi 28. novembra 2001 
je Videm v stečaju prodajal prvovrstno zemljišče z bazenom 
v središču Krškega (izklicna cena 9.500.000 SIT ali 39.643 €). 
Župan Občine Krško Franc Bogovič in občinski svetniki skli-
ca 1998-2002 so se odločili, da je to zemljišče z bazenom 
predrago. 
Po zaustavitvi obrata celuloze v tovarni Vipap leta 2006 Ob-
čina Krško in župan Bogovič nista bila zainteresirana za sofi-
nanciranje investicije, s katero bi toplo vodo za bazen v Kr-
škem nadomestili iz drugega vira v podjetju Vipap. Tako bi 
lahko dobili javno zasebno partnerstvo in bazen na stari vi-
demski lokaciji bi  obratoval. Namesto tega se je začelo iz-
vajati aktivnosti za izgradnjo nadomestnega bazena na edi-
ni možni lokaciji južno od teniških igrišč. 
V Krškem imamo NEK, verjetno bomo dobili še kakšen jedr-
ski objekt, Občina Krško pa še višjo rento. Kako rento čuti 
Krško? Kot dolgoletno rojevanje prepotrebne telovadnice, 
kot novo knjižnico v oblakih, kot nov bazen, ki je očitno le 
še utopija. Morda bo na Vidmu pred volitvami zgrajenih ne-
kaj metrov pločnika.
Bazen v Brestanici obratuje na leto največ 60 dni. Z njim že 
nekaj let upravlja ekipa iz Regia, ki skrbi predvsem za to, 
da gostinski del bazena v Brestanici dobro posluje. Nihče ne 
nasprotuje sanaciji bazena, ni pa razumna skoraj  »dvomili-
jonska sanacija«. Z odločitvijo za tako drago »sanacijo« ba-
zena v Brestanici se lahko z gotovostjo poslovimo od realiza-
cije projekta nadomestnega bazena v Krškem. 
Tudi zato je zadnji čas, da se Krčani zbudimo in se vpraša-
mo, kaj imamo Krčani od sredstev, ki jih Občina Krško dobi 
za dvig kvalitete življenja v Krškem zaradi sobivanja z jedr-
skim objektom in spremljajočimi odpadki. 

� Vilma�Jan�Špiler,
� predsednica�PK�Celulozar�Krško

PREJELI SMO

Del�delegacij�obeh�sindikatov

O kmetijstvu in okolju tokrat 
v Krškem

V�ospredju�sprehoda�po�gradbišču�HE�Blanca�
predsednika�Odbora�za�kmetijstvo,�gozdarstvo�in�
prehrano�Franc�Bogovič�ter�predsednica�Odbora�za�
okolje�in�prostor�Breda�Pečan�(foto:�J.M.)

www.mojeposavje.infoTrajna razstava o izgnanih 
krajanih KS Globoko



Posavski obzornik - leto XIII, številka 10, četrtek, 14. 5. 2009 3AKTUALNO

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Branka Karabaš, Krško: Lahko 
rečem, da sem aktivna tako re-
koč vsak dan. Najmanj trikrat 
na teden grem peš z Vidma na 
Sremič in nazaj, dvakrat teden-
sko hodim tudi na jogo in na re-
kreacijo Društva računovodskih 
delavcev. V prvi vrsti se gibam 
veliko zaradi zdravstvenih težav 
in pri tem mi hoja zelo pomaga. 
Pol ure na dan za gibanje, pred-
vsem pa za svoje zdravje, si na-
mreč lahko vzame vsak. 

Jasmina Juratovec, Volčje: 
Rekreiram se, veliko z delom na 
kmetiji, pa tudi na kolesu, zdaj 
še tečem in podobno. Opažam, 
da so se zdaj, ko je lepo vreme, 
vsi začeli rekreirati. Mislim, da 
mladi kar migajo, pa tisti, ki 
sedijo v službah bolj, starejši 
manj, na kmetih pa stalno z de-
lom in tudi ni toliko časa za re-
kreacijo. Zdi se mi, da so za-
dnja leta aktivni upokojenci in 
tudi posamezniki po 50. letu. 

Jože Zorič, Podbočje: V Ljublja-
ni, kjer sem med tednom, z ženo 
nekajkrat tedensko prehodiva 
razdaljo Mostec – Rožnik, konec 
tedna pa tule kolesariva po okoli-
ških gričkih, tako da lahko rečem, 
da nekaj naredim za svoje zdrav-
je. Pravijo mi, da sem pri svojih 
šestdesetih še kar v dobri kondi-
ciji, vendar menim, da bi se dalo 
storiti še več, volje je dovolj, a 
na žalost zmanjkuje časa - morda 
ga bo več po upokojitvi. 

ANKETA

10. maja smo tudi v Posavju s kar nekaj rekreativnimi ter 
zdravstveno-preventivnimi prireditvami obeležili svetovni 
dan gibanja. Ob tej priložnosti smo nekaj sogovornikov po-
barali, ali in kako se rekreirajo ter skrbijo za svoje zdrav-
je ter ali menijo, da za zdravje storijo dovolj. 

Anita Jazbec, Sevnica: Za svoje 
zdravje skrbim tako, da vsako ju-
tro začnem z vadbo joge, z izva-
janjem jogijskih vaj in nato na-
daljujem z dihalnimi vajami ter 
z meditacijo. Vsak dan, ne glede 
na vreme in če mi to dovoljuje-
jo ostale obveznosti, si vzamem 
čas za sprehod, za delo na vrtu, 
na travniku. Gibanje v naravi je 
zelo pomembno. Za zdravje je 
potrebno narediti vsak dan ne-
kaj, ko smo še zdravi.

Dovolj gibanja za zdravje?

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Sanjske počitnice 
so zelo blizu.

Krediti za počitnice.

Vabimo vas, da obiščete najbližjo poslovalnico SKB in se 
prepričate o široki ponudbi kreditov.

KRŠKO – Z mesecem ma-
jem je začel delovati Skupni 
prekrškovni organ občinskih 
uprav Brežice, Bistrica ob So-
tli, Krško, Radeče in Sevni-
ca, ki bo vzpostavil inšpek-
cijsko in redarsko službo ter 
nadzorstvo nad izvajanjem 
in spoštovanjem občinskih 
predpisov. Vodi ga Martin 
Cerjak. Novoustanovljeni 
prekrškovni organ bo z delom 
na terenu začel po zagotovi-
tvi vseh formalnih pogojev za 
delovanje, z aktivnim delom 
pa naj bi organ začel predvi-
doma konec tega leta. 

Opravljal bo upravne in stro-
kovne naloge inšpekcijskega 
nadzorstva nad izvajanjem in 
spoštovanjem občinskih pred-
pisov, naloge komunalnega 
nadzorstva ter naloge občin-
skega redarstva na področjih, 
ki jih urejajo predpisi občin 
ustanoviteljic skladno z zako-
ni in podzakonskimi predpisi 
na tem področju. V novi službi 
bodo poleg vodje naloge opra-
vljali še inšpektor, komunalni 
nadzornik in redar. Delo bo po-
tekalo tudi na osnovi prijav in 
vlog občanov, ki jih bo mogoče 
oddati na sedežu organa, Ce-
sti krških žrtev 15 v Krškem ali 
po telefonu 07 49 81 381. Prav 
tako so kontaktne osebe za 
sprejem prijav občanov dolo-
čene v informacijskih pisarnah 
vseh petih občin. Sredstva za 
delo organa zagotavljajo obči-
ne ustanoviteljice v razmerju 
števila prebivalcev posamezne 
občine. Upravičene material-
ne stroške bo v višini 50 % fi-
nancirala tudi država. S.V.

Zaživel 
Skupni 
prekrškovni 
organ petih 
občin

Novoizvoljeni predsednik 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Brežice Stane Pre-
skar je številne prisotne, 
tudi generala Lada Kocjana, 
še živeča borca Kozjanskega 
odreda in hrvaške borce poz-
dravil: „V zgodovinskem kra-
ju, kjer so ljudje od nekdaj 
mislili s svojo glavo, jo nosili 
pokonci in z upornim pogle-
dom stali nasproti tistim, ki 
so v imenu cerkvene ali po-
svetne, tuje ali domače go-
spode, trpinčili slovenski rod 
tu na južnih obronkih Orli-
ce.“ Dejal je: „Mi smo tisti, 
ki moramo resnico povedati 
sedanjim mladim, mlajšim in 
prihajajočim generacijam. 
Ne jih obremenjevati samo s 
kostmi, preprosto jim pove-
dati resnico, tudi o kosteh. 
Predvsem pa povedati, kdo 
je bil kdo in na kateri stra-
ni. Na koncu samo to šteje.“ 
Dobrodošlico na Sromljah sta 
izrekla tudi župan Ivan Mo-
lan in predsednik Krajevne 
skupnosti Franc Kostanjšek. 

Poklon Kozjanskemu odredu
SROMLJE - Združenje borcev za vrednote NOB Brežice in občina Brežice sta 9. maja na Sromljah or-
ganizirala proslavo ob 65-letnici ustanovitve Kozjanskega odreda, 68-letnici ustanovitve Osvobodilne 
fronte, prazniku dela ter 9. maju - dnevu zmage nad okupatorjem v II. svetovni vojni. 

Slavnostni govornik Andrej Ma-
rinc, član sveta Zveze Zdru-
ženj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, je spregovoril o ne-
katerih splošno znanih usodnih 
trenutkih pred in med II. sve-
tovno vojno, obudil spomin, 
ko je kot 10-letnik srečal bor-
ca Brežiške čete, kar je nanj 
pustilo močan vtis, ter se se-
veda dotaknil aktualnih poli-

tično-gospodarske situacije in 
poudaril, da se Zveza združenj 
borcev zavzema za družbo so-
cialno tržnega gospodarstva z 
visokimi etičnimi cilji. Od obla-
sti pričakuje program izhoda iz 
gospodarske krize, če ne, bo to 
dolžnost civilne iniciative, kot 
se je zgodilo v času osvoba-
janja domovine. Ni se izognil 
niti Hudi jami in dejal: „Pusti-

mo zgodovinarjem, naj objek-
tivno ocenijo dogodke med II. 
svetovno vojno in prve dni po 
njej, tudi država mora storiti 
svoje in dostojno pokopati žr-
tve. Izenačiti partizanski boj 
vseh zavednih Slovencev s pro-
ti ideološkim bojem kolabora-
cije pa je nekaj nesmiselnega 
in nečastno dejanje.“
  
V delegaciji so Preskar in še ži-
veča borca Kozjanskega odre-
da, Franc Kos in Ivan Strgar,  v 
spremstvu praporščakov odne-
sli cvetje k spomeniku padlim 
v središču Sromelj. V kultur-
nem programu, ki so ga pri-
spevali Moški pevski zbor Sro-
mlje, Trio Planike iz Krškega in 
učenci OŠ Artiče, so ob mode-
ratorstvu Ide Ostrelič in Anite 
Pegam enciklopedično strnili 
usodo Kozjanskega odreda, ki 
je ob ustanovitvi štel 142 bor-
cev, a hitro narasel na 1182 za-
vednih Slovencev. Na ogled je 
bila spominska soba in razsta-
va dobrot kmečkih žena. 
� S.�Vahtarič

Borca�Kozjanskega�odreda�Franc�Kos�in�Ivan�Strgar,�
med�njima�Stane�Preskar

PODSREDA - Ob zaključku projekta Nacionalna energet-
ska pot - NEP Slovenija bo 28. maja ob 17. uri na sedežu 
Kozjanskega parka v Podsredi predstavitev 33 projektov 
NEP-a iz regij Posavje in Kozjansko. Osnovni namen pro-
jekta je prikazati primere dobre prakse s področja učin-
kovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije 
v zgradbah in gospodinjstvih.

Zaključek NEP-a

Beseda dá besedo

Situacija se bo še slabšala, 
sta enotna sogovornika, tudi 
na zavodu  pričakujejo večje 
število odpuščanj iz kovinsko 
predelovalne in tekstilne in-
dustrije. „Država prepočasi 
sprejema zakonodajo. Zakon, 
da bodo delavci, za katere ni 
dela, s 85-odstotnim nadome-
stilom plače na zavodu, bodo 
sprejeli junija ali julija, vmes 
bo tudi v Posavju kar nekaj 
firm imelo izredne težave,“ je 
kritičen sindikalist. „Drug pro-
blem je subvencioniranje pol-
nega delovnega časa. Pri kon-
troli opažamo, da gre pri kar 
nekaj primerih za čisto izkori-
ščanje in zakon ni v pomoč de-
lavcem, temveč kapitalu. Mini-
strstvo za delo oziroma Zavod 
ni sposoben izvajati kontrole 
nad denarjem,“ še opozarja 
Rožič. „V začetku maja je bilo 
v Posavju 14 podjetij s subven-
cioniranim delovnim časom za 
skupaj le 60 delavcev, kar res 
ni primerljivo s Slovenijo,“ se 
strinja Koren, vendar je „ko-
rektnost izvedbe tega progra-
ma nekoliko prezgodaj oce-
njevati. Skušamo, glede na 
navodila in sistemske rešitve, 
preprečevati izigravanja.“ 

Rožič opozarja tudi na pro-
blem samozaposlovanja, saj 
je v državi okoli 70 tisoč sa-
mozaposlenih, ki plačuje-
jo minimalne zneske in so po 
njegovem prepričanju reveži. 
„Program samozaposlovanja 
je sam po sebi izredno dober, 
ker gre za iskanja nove tržne 
niše,“ na drugi strani meni An-
ton Koren in dodaja, da letos 
preko 70 Posavcev razmišlja o 
tej obliki zaposlitve.

„Prilagoditi se morate trenu-
tnim razmeram in mislim, da 

Trg dela se sooča s krizo 
POSAVJE - V prvem četrtletju je čez 1100 Posavcev na novo prijavljenih v re-
gister brezposelnih, a direktor območne službe Zavoda RS za zaposlovanje An-
ton Koren pravi, da so tudi zaposlovali, tako da je brezposelnost porasla za 
okoli 400 oseb. 9,3-odstotna stopnja brezposelnosti v Posavju ni kritična le na 
prvi pogled, meni izvršni sekretar za ekonomske zadeve Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije Ladislav Rožič. Poudarja namreč, „da v Posavju glede na leto 
1991 ni več toliko zaposlenih in podjetja nimajo več koga odpuščati.“

ekonomsko socialni svet resno 
razmišlja o sistemskih spre-
membah Zavoda RS za zapo-
slovanje,“ poudarja Rožič, 
in dodaja, da nihče ne more 
reči, da javna dela niso dobra, 
izjemno pomembna so tudi 
usposabljanja, vendar smo-
trna, „da niso potem, kot je 
to primer v naši regiji, vsi tr-
govci“. „Imamo dobre prakse, 
saj smo imeli v Posavju podje-
tje, ki je 360 zaposlenih opre-
delilo kot presežek, zavod pa 
je z dobrim pristopom dose-
gel, da nihče ni ostal z vpra-
šanjem, kje bo zame zapo-
slitev,“ zagovarja svoje delo 
Koren. „Enako je vprašanje 
strukturnega neskladja, kjer 
se sistematično lotevamo tega 
področja in opozarjamo, kate-
re delavce potrebujemo danes 
in jih bomo jutri. Brezposel-
nost v sebi nosi izredno moč-
no komponento, zato bomo v 
maju povabili občine in centre 
za socialno delo z namenom, 
da se kot tisti, ki smo poseb-
no poklicani, da rešujemo so-
cialna vprašanja, pogovorimo 
o novih nalogah,“ je še dodal. 

Rožič opozarja: „Naša osnov-
na zahteva glede na trg dela 

je, da se delavcem podaljša 
nadomestilo za čakanje na 
delo, da se nadomestilo dvi-
gne in se cena dela dvigne. 
Dejstvo je, da do struktur-
nega neskladja pride, ker je 
cena dela v gostinstvu in kme-
tijstvu tako nizka, da delavci s 
tem denarjem ne morejo pre-
živeti. Sramotno za državo je, 
da je cena dela tako nizka, da 
se približa socialnim transfer-
jem, mislim, da zaostaja za 5 
odstotkov,“ zato teh 23 tisoč 
delavcev z minimalnimi pre-
jemki in nekaj deset tisoč sa-
mozaposlenih ne more preži-
veti. „To je naša bojazen in 
svarilo Vladi, da ne bo prišlo 
do anarhije, podobne kot v 
Grčiji in Franciji,“ je še opo-
zoril sindikalist. 

Tako Koren kot Rožič sta mne-
nja, da lahko glede na gospo-
darsko krizo pričakujemo še 
težje čase, saj ni delodajal-
ca, ki bi naenkrat zaposlil sto 
ali več brezposelnih. Tudi na 
območni službi zavoda priča-
kujejo porast brezposelnosti 
in ocenjujejo, da bo ob kon-
cu leta preko 3400 registrira-
nih brezposelnih oseb. 
� S.�Vahtarič

Anton Koren Ladislav�Rožič
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Popoldanski 
naravo- 
varstveniki

Redne kolumne imajo odziv 
le takrat, ko se v njih piše ne-
kaj izjemnega, nekaj novega 
ali nekaj povsem nestandar-
dnega, zato je preseneče-
nje toliko večje, ko pride do 
žolčnega odziva ob prepro-
stem razmišljanju o razvoj-
nih priložnostih ob izgradnji 
verige hidroelektrarn v Po-
savju. 

Odzvala sta se: Dušan Klenovšek, ki je zaposlen v Zavodu 
za varstvo narave, ki je del Ministrstva za okolje in pro-
stor, ter Hrvoje Oršanič, ki je zaposlen v Zavodu za goz-
dove, ki je del Ministrstva za kmetijstvo. Zanimivo je, da 
sta oba po službeni dolžnosti aktivno vključena v posto-
pek sprejemanja Državnega prostorskega načrta (DPN) 
za hidroelektrarne, saj pri dajanju smernic in nato pri iz-
daji soglasja usmerjata izdelovalca DPN-ja, da je projekt 
umeščen v prostor s čim manjšimi vplivi na okolje. Tudi 
plačana sta za to, da delo opravita vestno in kvalitetno. 
Zato je nerazumljivo, da se oba v popoldanskem času pre-
levita v zagrizena naravovarstvenika, ki začneta udriha-
ti preko svojega dopoldanskega dela in preko dela svojih 
ministrstev, kajti postopek umeščanja v prostor vodi Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo pa 
daje soglasje k projektu. Težko razumljivo! Ali pa tudi ne, 
če pogledamo na osebnostni vidik in seveda politični mo-
ment. Pomanjkanje pojavljanja v medijih je za nekatere 
ljudi očitno huda frustracija, zato koristijo vse možnosti, 
informacije, dezinformacije in manipulirajo z javnostjo 
samo zato, da vzbujajo pozornost. Očitno jima dopoldan-
sko delo, ki bi moralo biti strokovno, ne leži preveč, ker je 
seveda pod lupo stroke, zato jima je ljubše brez argumen-
tov in brez posledic v popoldanskem času pisariti, kar se 
jima pač dozdeva, pri čemer se oba spuščata na področje 
strok, ki jih niti približno ne poznata.

Pa poglejmo njune trditve. Oba trdita, da se podtalnica 
ne bo dvignila zaradi jet-groutinga oziroma tesnilne zave-
se. Dejstvo pa je, da tesnilna zavesa zagotavlja kontroli-
rano puščanje akumulacijskega bazena in s tem uravna-
vanje  nivoja podtalnice na višino, ki jo predpiše v obliki 
svojih smernic ravno kmetijsko ministrstvo. Tudi stališča, 
da intenzivno namakanje vodi v popolno uničenje plodne 
zemlje, ni v skladu s stroko s področja kmetijstva, ki je 
angažirana na projektu (Biotehniška fakulteta, Ministr-
stvo za kmetijstvo, ...). Trditev, da je sedanja Vrbina biser 
Evrope, se tistim, ki smo iz Brežic in se večkrat sprehodi-
mo po Vrbini, ne zdi prepričljiva. Vidimo lahko divje na-
sade bambusa, ki se nekontrolirano širijo, klone topolovih 
nasadov v ravnih vrstah, med katerimi raste plevel, zača-
sne gramoznice, suho strugo potoka Močnika in podobno. 

Osebno bi raje videl, da bi na omenjenem področju rasel 
gozd, kakršen je bil po drugi svetovni vojni s številnimi 
hrasti, platanami, jeseni in vrbami ter jezerci okoli poto-
ka Močnika in pričakujem, da bosta oba vrla strokovnja-
ka v okviru svojih smernic to investitorjem tudi naložila. 
Navsezadnje je investitor infrastrukturnega dela projekta 
Ministrstvo za okolje! Kar pa se elektroenergetike tiče, ve-
lja podčrtati, da sta elektrarni pri Brežicah in Mokricah 
ključni. Zajeta vodna energija spodnjega toka Save (od 
Vrhovega do Mokric) se bo namreč izrabljala v jutranjih 
in večernih konicah, ko bo spodnjesavska veriga lahko za-
gotovila okoli 240 MW moči, kar pa ni zanemarljivo. 

Z obema pa se strinjam, da je več potrebno narediti pri 
varčevanju z energijo oziroma pri učinkoviti rabi energi-
je, zato menim, da bi sedanja Vlada morala uresničeva-
ti pred dvema letoma sprejeti nacionalni Akcijski načrt 
učinkovite rabe energije. Glede nadaljnjega obstoja ogro-
ženih vrst bi morala stroka najti rešitve in zahtevati od 
investitorjev izdelavo nadomestnih bivališč, kjer se bodo 
ogrožene vrste intenzivneje razmnoževale (izgradnja mo-
čvirij, delov naravnih habitatov ipd). Za »strokovnjake«, 
ki pa nimajo znanja dajati pravilne usmeritve, je seveda 
najlažje razglasiti območje za zaščiteno, saj imajo na tak 
način mirnejše dopoldneve.  

V postopku umeščanja elektrarn v prostor je predvide-
na javno razgrnitev in razprava, kjer bodo predstavlje-
ne kompletne projektne rešitve in podani vsi odgovori na 
sedaj še odprta strokovna vprašanja. Takrat bo tudi ja-
sno, ali gre res za strokovne dileme ali pa zgolj za medij-
ski pomp. Postopek umeščanja v prostor in ključni pa-
rametri elektrarn na spodnji Savi temeljijo na veljavni 
zakonodaji, ki jo je potrebno spoštovati ali pa spremeni-
ti, če Vlada oceni, da ni v redu. Zakon ulice, kjer vsak po-
čenja, kar želi, ne vodi nikamor. Medijsko izpostavljanje 
popoldanskih naravovarstvenikov, ki bi morali svojo stro-
kovno delo opravljati v okviru službe in s tem usmerja-
ti nosilce projekta, da korektno umestijo hidroelektrarne 
v prostor, ni ravno prispevek k urejeni državi, kar Slove-
nija želi biti.

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

 poslanec v DZ

w w w . p o s a v j e . i n f o 
KULTURNI DOM KRŠKO

blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,
e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

NEŽA MAURER: 
NA TVOJO KOŽO PIŠEM SVOJE VERZE 

predstavitev pesniške zbirke.
Pogovor bo vodila KATJA ŠULC.

torek, 19.5., ob 19. uri, Klub KDK

DOKUMENTARNI FILM  MESECA: 
ČLOVEK NA ŽICI  

sreda,  27.5., ob 20. uri in 
četrtek, 28.5., ob 20. uri

Oskar za najboljši dokumentarni film 2009!

KATJA ŠULC & band 
koncert uglasbene poezije Mile Kačič

petek, 29.5., ob 20.30 uri, Klub KDK, 
Zasedba: Katja Šulc – vokal, Erik Marenče – 

klavir, Jan Gregorka – kontrabas, Janez Gabrič - bobni

CERKLJE OB KRKI - V vojašnici Cerklje ob Krki so 9. maja pri-
pravili dan odprtih vrat, ki so se ga v sončnem vremenu, kot 
nalašč za družinski izlet, udeležili številni obiskovalci. Največ 
pozornosti so seveda požele dinamične predstavitve helikop-
terjev in letal, pa tudi predstavitve oborožitvenih sistemov 
in opreme enot Slovenske vojske. Poleg predstavitve projek-

ta posodobitve letališča Cerklje ob Krki, malonogometnega 
turnirja med ekipami Slovenske vojske, policijskih uprav in 
ekipe županov so za obiskovalce pa so pripravili tudi pester 
spremljevalni program: preizkusili so se lahko na trenažerjih 
in v lokostrelstvu, na voljo je bil pravi vojaški golaž, najmlaj-
ši so se lahko zabavali v likovnem kotičku in na trampolinih.  
9. maj je tudi praznik pripadnikov enot zračne obrambe, ki 
ga praznujemo v spomin na 9. maj leta 1991, ko se je zače-
lo usposabljanje vojakov za preprečevanje nasprotnikovega 
delovanja iz zračnega prostora. Ob tej priložnosti je pote-
kal slovesni postroj pripadnikov enot Brigade zračne obram-
be in letalstva.  P.P.

Največ gneče okrog letal in 
helikopterjev

Mnogi�so�se�povzpeli�v�katero�od�številnih�vojaških�
plovil,�ki�so�jih�postavili�na�ogled.

SEVNICA, OREHOVO - Ob te-
dnu Rdečega križa Slovenije 
(8. - 15. maj) in ob mednaro-
dnem dnevu medicinskih se-
ster (12. maj) je potekala v 
organizaciji Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Sevnica 
in Zdravstvenega doma Sevni-
ca 9. maja prireditev na temo 
»Skupaj delamo za zdravje«. 
V sončnem sobotnem jutru se 
je na novi vse bolj priljublje-
ni sprehajalni »Srčkovi poti« 
na Orehovem zbralo približno 
30 predstavnic nežnejšega in 
močnejšega spola, ki so pre-
izkusili svojo telesno zmoglji-
vost na dva kilometra dolgem 
testu hoje. 

V predavalnici Zdravstvene-
ga doma Sevnica je potekalo 
predavanje Vladimire Tom-
šič z naslovom »Zdrav način 
življenja in dejavniki tvega-
nja za razvoj kroničnih nena-
lezljivih bolezni«, pred NLB 
v Sevnici pa je OZRK Sevnica 
predstavilo dejavnosti, s ka-
terimi se ukvarja Rdeči križ 
Slovenije. Sekretarka OZRK 

Skupaj delamo za zdravje

Mojca Pinterič Krajnc je po-
vedala, da zbirajo denar za 
nakup prehrambenih pake-
tov za socialno najbolj ogro-
žene, prehrambene artikle pa 
zbirajo tudi v prostorih sev-
niškega RK in v boštanjskem 
Mercatorju, kjer je nameščen 
poseben, označen voziček za 
darovanje. Ob zdravstveno–

vzgojni stojnici so medicin-
ske sestre ZD Sevnica meri-
le krvni tlak in krvni sladkor 
ter pripravile demonstracijo 
oživljanja. S svojim progra-
mom in delom so se na stoj-
nicah predstavila tudi dru-
štva, ki delujejo na področju 
zdravstva. 
� S.�Radi

Merjenje�sladkorja�v�krvi�s�svetovanjem

KRŠKO - Center za socialno delo Krško je  na delovno sreča-
nje 11. maja povabil predstavnike vseh institucij, ki se sreču-
jejo z nasiljem v družini. Številnim zbranim je regijska koor-
dinatorica za obravnavo nasilja Sonja Žugič predstavila novi 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini in pravilnik o sodelo-
vanju organov. Izpostavila je določila za zagotovitev varnosti 
žrtve, ki predvidevajo nove sodne ukrepe. Direktorica krške-
ga centra Marjana Sečen je povedala, da je pravilnik o uskla-
jenem delovanju organov stopil v veljavo aprila letos, zdaj pa 
je v postopku sprejemanja nacionalni program za obdobje pe-
tih let. Center za socialno delo Krško je kot regijski koordi-
nator že v letih 2006/07 v sodelovanju s tožilstvom in polici-
jo izvedel usposabljanje po vrtcih in šolah.
Marina Novak Rabzelj je v podatkih o nasilju v Posavju v mi-
nulem letu predstavila nič kaj obetavne številke, saj je bilo v 
okviru ukrepov za zaščito otrok obravnavanih 234 otrok. V letu 
2008 je bilo 86 posavskih otrok v rejništvu, v krizni center za 
mlade so sprejeli 49 otrok, v zavetišču za ženske in otroke na-
silja je bilo nameščenih 22 žensk in 10 otrok. Državna tožilka 
Barbara Jenkole Žigante, ki se s področjem nasilja v druži-
ni ukvarja že več kot 10 let, je zadovoljna, da zakonodaja na 
tem področju napreduje in se konkretizirajo sankcije, še ve-
dno pa meni, da ni zadosti narejenega. Osvetlila je, kaj vse 
zajema družinsko nasilje do partnerja in do zlorabe otrok ter 
spomnila na kazenske podlage za ukrepanje. Zbrane je s po-
datkom, da so v prvih štirih mesecih letos prejeli iz področja 
Posavja kar 550 klicev, povezanih z nasiljem v družini, prese-
netila predstavnica anonimnega kriznega telefona. S.V.

Ne zatiskajmo oči

BREŽICE - Brežiški Center za socialno delo se je pred dobrim me-
secem preselil na novo lokacijo, v poslovno zgradbo Gasa na Ce-
sti prvih borcev 24, saj jim je najemna pogodba starih prostorov 
potekla in jim je pristojno ministrstvo odobrilo najem primer-
nejše lokacije. Kot je dejala direktorica Marjetka Kostevc, so 
pridobili eno pisarno več in prešli s 373 m² na 380 m². Novi pro-
stori dajejo večjo zasebnost, saj so bolje zvočno izolirani, lažji 
dostop pa imajo tudi invalidi. Po besedah Kostevčeve pa je bilo 
že v prvem mesecu po preselitvi opaziti, da se je nanje obrni-
lo več strank kot v preteklem letu v istem obdobju. To pripisuje 
tudi večji trenutni gospodarski krizi, saj so nastale večje soci-
alne stiske. Tako se je prejemnikov vseh oblik denarnih pomoči 
primerjalno iz decembra 2007 z marcem 2009 povečalo iz 160 
na 221, pri otroškem dodatku, ki ga prejema 826 rednih upravi-
čencev, pa je nastalo dodatnih 25 sprememb. Pomoč na domu 
nudijo 80 uporabnikom, s kosilom jih oskrbujejo 35, ostalo so 
gospodinjska dela, osebna higiena, nabava hrane ter drugih mo-
rebitnih potrebščin in podobno. � M.�Kalčič�M.

Stiske občanov postajajo večje
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KRŠKO - Na Srednji šoli Krško so minuli teden dobili industrij-
sko stružnico, gre za univerzalno horizontalno stružnico Doo-
san Puma 2000SY. Stružnica, ki je z opremo težka 7 ton, izvira 
iz Koreje. Po navedbah ravnatelja Roberta Rožmana je vredna 
165 tisoč evrov, skupaj z vso opremo pa 190 tisoč. Sredstva za-
njo so v celoti dobili iz donatorskih virov, kar 52 tisoč je pri-
spevala krška občina. Kot je povedal ravnatelj,  ki je tudi vo-
dil projekt, imajo na šoli računalniško podprte tehnologije, ki 
omogočajo izobraževanje v prvi fazi, v drugi fazi pa bo izobra-
ževanje potekalo na novi stružnici, ki naj bi jo v mesecu dni 

začeli poskusno uporabljati, z novim šolskim letom pa jo na-
črtujejo vključiti v učni proces. V času, ko ne bo zasedena, jo 
bodo izkoristili tudi za izvajanje nalog za posavsko in slovensko 
gospodarstvo, saj je v državi le 
nekaj podobnih stružnic s tako 
programsko opremo. Ravnatelj 
Rožman je ob tej pridobitvi de-
jal: „Želimo biti najsodobnej-
ša šola v državi, pridobitev to-
vrstne stružnice pa je „pika na 
i“. Ponosni so, da nam gospo-
darstvo zaupa in verjame v naše 
projekte, ki niso poceni, so pa 
za prihodnost in razvoj šole zelo 
pomembni.“ � S.�Vahtarič

TRNOVEC – Ob cerkvi sv. Jurija nad Trnovcem vsako leto za 
jurjevo poteka blagoslov konj. V nedeljo, 26. aprila, je na 
travnik ob cerkvi prijezdilo okoli 20 konjenikov, kar je neko-
liko manj kot lansko leto. V cerkvi je potekala sveta maša, 
nato pa so vsi obiskovalci in romarji v spremstvu župnika iz 

Zabukovja prispeli na bližnji travnik. Gospod župnik je naprej 
blagoslovil vse konje in jih priporočil njihovemu zavetniku 
sv. Juriju, g. Biderman pa je vsakemu konju izročil blagoslo-
vljen kruh. Množica obiskovalcev si je ogledovala plemeni-
te lepotce, mnogo otrok pa se je povzpelo tudi v sedlo. Ko-
njeniki so si izmenjali rejske in konjeniške izkušnje ter se 
okrepčali z malico in pijačo.  T. Košar

Pod zavzetim vodstvom pred-
sednika Ivana Živiča je dru-
štvo od leta 1991 delalo v 
korist sladkornih bolnikov, 
in sicer s stalnimi progra-
mi strokovnih predavanj in 
drugimi številnimi aktivnost-
mi za kvalitetnejše življenje 
bolnikov s sladkorno bolezni-
jo. Hkrati s poznavanjem dia-
betesa redno seznanja osnov-
no in srednješolsko mladino, 
le-ti pa zgledno raven svoje-
ga znanja pokažejo na raznih 
tekmovanjih. 

Po 18 letih je predsedovanje 
društvu prevzela Darja Man-

Kot je povedal dosedanji 
predsednik Matej Drobnič, 
je delo turističnega društva v 
minulih letih temeljilo na pro-
jektih, predvsem na Šelmari-
ji, Kostanjeviški noči in Jese-
ni na tamalem plac, prirejali 
pa so tudi čistilne akcije, ak-
cije prodaje cvetja, kolesar-
ske dirke ter bili pobudniki 
diplomatskega kolesarskega 
maratona. „Ohranili smo vse 
tradicionalne prireditve in pu-
stili dobre osnove za nadalj-
nje delo,“ je menil Drobnič, 
kot enega od izzivov za naprej 
pa omenil zagon turističnega 
podmladka.

Medtem sta se iz turističnega 
društva izločili sekciji Prfor-
cenhaus in Landstrass, obe pa 
sta prevzeli tudi skrb za neka-
tere prireditve, denimo Šel-

ŠUTNA - Vaščani Šutne v krajevni skupnosti Podbočje se že 
vrsto let na predvečer praznika dela po postavljanju mlaja 
zberejo na srečanju vaščanov. Letos je bilo še posebej slo-

vesno, saj je njihov dolgoletni zastopnik v svetu KS Podbo-
čje Jani Barbič praznoval 40-letnico, ob tej priložnosti pa 
so mu vaščani prisrčno čestitali (na fotografiji), prav tako pa 
tudi gostujoči Mladi harmonikarji iz Podbočja, župan občine 
Krško Franc Bogovič in predsednik sveta KS Podbočje Darko 
Kodrič. P.P.

Svež veter v kostanjeviškem 
turističnem društvu
KOSTANJEVICA NA KRKI – Konec aprila so se po daljšem času na zboru čla-
nov sestali člani Turističnega društva Kostanjevica na Krki. Na njem je Matej 
Drobnič po šestih letih predsedniško žezlo predal Gregorju Jordanu, ki je si-
cer maloštevilnemu zboru predstavil svojo novo ekipo in dokaj ambiciozen 
načrt dela za letošnje leto.

marijo, Kostanjeviško noč in 
kolesarske prireditve. Kljub 
temu turističnemu društvu, 
ki ga mnogi vidijo kot gonil-
no silo turističnega razvoja v 
mestu, dela ne bo zmanjka-
lo. Kot je povedal novi pred-
sednik Gregor Jordan, se je 
nova vodstvena ekipa že ne-
kajkrat sestala in ugotovila, 
da ima ogromno idej, vendar 
želijo začeti z majhnimi pro-
jekti, ki bodo kasneje morda 
prerasli v kaj večjega.

V poletnih mese-
cih bodo tako čla-
ni društva kot „živi 
informatiki“ v po-
sebnih, prepoznav-
nih majicah poma-
gali turistom najti 
znamenitosti naj-
manjšega sloven-
skega mesta, v 
načrtu imajo uredi-
tev klopi in visečih 
mrež ob Krki, za-
menjavo turističnih 
tabel ob vpadnicah 
v mesto, zasaditev 
cvetja in grmovnic, 
novoletno okrasi-
tev ter organizaci-

jo božično-novoletnih stojnic. 
Z vodstvom osnovne šole so že 
stekli pogovori o oživitvi turi-
stičnega podmladka, seveda 
pa ne bodo pozabili na Jesen 
na tamalem plac in miklavže-
vanje, z Etnološkim društvom 
Prforcenhaus pa bodo sodelo-
vali tudi pri organizaciji Ko-
stanjeviške noči. Novi ekipi 
so obljubili pomoč in izkušnje 
tudi nekateri dosedanji člani 
vodstva društva.
� P.�Pavlovič

Matej�Drobnič�(desno)�je�vodenje�
društva�predal�Gregorju�Jordanu.��

Diabetološka ambulanta 
v Brežicah že leta 1960
ČATEŽ OB SAVI – Člani društva diabetikov Posavje-Brežice so se v dvorani ho-
tela Terme Čatež sestali na letnem zboru, pregledali delo minulega leta ter 
sprejeli program in finančni načrt za leto 2009. 

džuka, Ivan Živič pa je v za-
hvalo prejel naziv 1. častnega 
predsednika društva. Prisotni 
so prisluhnili predavanju prof. 
športne vzgoje Anite Možgan, 
ki je spregovorila o pomenu 
telesne vzgoje, saj je telesna 
aktivnost zdravilo brez recep-
ta. Vanda Kostevc Zorko, dr. 
med., je prisotne seznanila, 
da je Herman Teppey, dr. 
med., leta 1960 v bolnišnici 
Brežice organiziral prvo dia-
betološko ambulanto v Slove-

niji. Govorila je tudi o zdra-
vljenju sladkorne bolezni z 
insulinsko črpalko (zamenja-
la je peresnike), izšla pa je 
tudi prva slovenska knjiga o 
zdravljenju diabetesa z insu-
linsko črpalko. Kot je povzela, 
društvo dela in naredi zelo ve-
liko, da sladkorni bolniki laž-
je in kakovostneje živijo in 
preživijo s sladkorno bolezni-
jo. Trio Planike iz Krškega pa 
je s pesmijo izdatno popestril 
srečanje. � N.�Jenko�S.

S�srečanja�posavskih�diabetikov�(foto:�Danica�Rožman)

Blagoslov konj na Trnovcu

Praznično v Šutni

Šola bogatejša za posebno 
stružnico 

Tudi�„projekt“�vnosa�stružnice�v�delavnico�je�bil�
zahteven.

POROČILI
SO SE

• Franc Pacek, Pristava in 
Mateja Urbanč, Grže-
ča vas,

• Jernej Cvelbar, Roje in 
Laura Ostojič, Otočec,

• Andrej Povše in Tanja 
Horžen, oba iz Globočic, 

• Kristjan Urek, Krško in 
Barbara Srpčič, Leskovec 

• Aleksander Vesel, Golek 
in Selma Seyoun, Rodež,

• Damjan Krulc, Kapele in 
Krista Lapuh, Brezina. 

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in 
celjski porodnišnici so ro-
dile:
• Marinka Žnidarič, Bukovje 

– dečka,
• Nataša Kranjc, Krško – 

deklico,
• Maja Tašker, Sevnica – 

dečka,
• Barbara Krevelj, Blanca – 

deklico,
• Nataša Gašparič, Sevnica – 

deklico,
• Damjana Zupančič Lisec, 

Boštanj – deklico,  
• Tanja Kamnikar, Žurkov 

Dol – dečka,
• Katja Kočevar, Gorica – 

dečka,
• Janja Bakšič Dornik, 

Vrhovska vas – dečka,
• Sonja Vrenko, Buče – 

dečka,
• Tina Krmpotič, Vrhje – 

deklico,
• Damjana Ogorevc, Zdole – 

deklico,
• Karmen Kostanjšek, 

Brežice – dečka, 
• Tina Lazić, Brežice – 

deklico, 
• Sabina Vidmar, Škrjanče 

– dečka,
• Tamara Pavlin, Brezovska 

Gora – dečka,
• Barbara Bizovičar, Raka – 

dečka,
• Ivana Tršelič, Kalce-Naklo 

– deklico,
• Sonja Nikolič, Pristava – 

deklico,
• Alenka Grobeljšek, 

Sevnica – deklico,
• Damjana Zupančič 

Čučlović, Griže – deklico,
• Mojca Resnik Kuhar, 

Kržišče – deklico,
• Darja Hruševar, Senuše – 

dečka, 
• Simona Topole, Sevnica – 

deklico,
• Ana Zakšek, Sevnica – 

dečka, 
• Milena Dvojmoč, Ivanjše – 

deklico,
• Aferdita Saramati, Krško – 

deklico,
• Andreja Cvelbar, Sevnica 

– dečka,
• Irena Dobevšek, Loka pri 

Zidanem Mostu – dečka, 
• Liljana Omerzu, Krško – 

deklico,
• Jožica Sušin, Pavlova vas 

– dečka, 
• Andreja Štukel, Sobenja 

vas – deklico, 
• Andreja Mirt, Mali Kamen 

– deklico, 
• Barbara Rostohar, Golek – 

deklico,
• Margarita Hribar, Spodnje 

Vodale – deklico.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo 43.000 rednih bralk in bralcev!

marketing@posavje.info

Vzemi ali 
pusti.
Je dan današnji zelo aktu-
alen slogan. Kot »to be or 
not to be«, po Shakespearu. 
Biti ali ne biti. Politične-
mu sloganu »vzemi ali pu-
sti« bi se sicer rada izogni-
la v velikem loku. Ker sem 
v političnem slogu popoln 
zelenček (ko bi le bila edi-
na!) oziroma milje daleč od 
sposobnosti kakšnega tihe-
ga, finega, diplomatskega 
pregovarjanja. Nimam »blage veze«, kam tihota in finost 
(lahko) pripeljeta. Kot ne vem, do česa bi se (lahko) doko-
pala z močnim cepetanjem. Oziroma s suličastim jeziko-
vim udrihanjem. 

Na svetu in v naših življenjih ni ničesar, kar bi bilo (lah-
ko) samoumevno. Ne delo, ne mir, ne zmage, ne meje, ne 
dobra soseščina, ne prijateljstvo. Ne zdravje. Trdim, da 
bi si slehernik med izbiro »vzemi ali pusti« odločil in si 
vzel (izbral) zdravje. Že leta na strokovnih predavanjih 
iz različnih zdravstvenih vej luščim osnove, ki jih stro-
kovnjaki na društvenih srečanjih poudarjajo in jih slu-
šateljem polagajo v zavest: zdravo prehranjevanje, tele-
sno dejavnost, nekajenje(!), preudarno(!) pitje alkohola, 
zmerno sončenje, obvladovanje stresa. Skratka - v svoje 
življenje vpeljati zdrav slog življenja. Kar je na prvi po-
gled v dvorani slišati zelo enostavno.

Če vsaj na silo popustim razmišljanju o pesticidih, in-
sekticidih, strupenih čistilnih sredstvih, farmacevtskih 
pomagalih, lepotnih umetnih pripravkih. Cela vrsta hi-
trih skušnjav je, v katere verjamemo, z njimi pa si za-
strupljamo zemljo, ozračje, vode in nenazadnje lastno 
zdravje. Duševno in telesno. V poslu bi bili radi na vrhu, 
popolni, v osebnem slogu najlepši, najboljši. Oboje je bli-
žnjica do stresa. Ta nas obvlada, če ga ne obvladamo mi 
sami. Z dobro samopodobo in magari občasno z malo le-
žernosti, z malo zabave in v harmoniji sami s seboj. 

In vem, kako je to slišati v sebi. Če sem bila pred leti 
prepričana, da se bom soncu nastavljala, kolikor me bo 
volja, me je bronasta narcisoidnost minila. Da bi odšla 
zaradi kožnega raka? Ne bi, če si grozote že nisem pri-
sončila. S cigaretnim smradom sem trenutno z dvajseti-
mi na oseminštirideset ur. In z okusom, ki mi je tuj. Če 
oblačkov ne (do)žicam pri sostanovalcih. A oteženo di-
hanje in metuljčanje opominjata, da obstajajo izbire. 
Hodim, kolesarim, se bašem z zelenjavo in sadjem, pi-
jem vodo z ožeto limono, Bog se usmili, a verjamem v 
kruhove slasti.

Mesne slasti so me minile, pa nisem vege, le prvinski 
okus je preveč živ. Okus in vonj, ki sem ju živela pri sta-
ri mami in staremu atu v malem kraljestvu pri brežiškem 
gradu, na njunih tako drugače dišečih njivah in travni-
kih v Trnju. V tej bližini, na Mostecu, nama je z Ivanko 
malo cesarstvo prazničnega pohoda med plešočimi trava-
mi stres povzročil pogled na do živo ostriženih ovac, kjer 
so se na ranah pasle požrtne muhe. Bah! Žal so otroci in 
živali odvisni od milosti ali nemilosti naše volje. Odvi-
sni od našega (ne)bitja. Nemočni. Nekaterim bo primer-
java premaknjena. Vem. A tako je. In od izpovedanega, 
sicer to res težko rečem, vendar: vzemite ali pustite, kar 
vam je milo.  

Piše: 
Natja�Jenko�Sunčič Pred otvoritvijo 

obnovljenega ga-
silskega muzeja v 
drugem nadstropju 
sevniškega gradu 
so v dvorani Alberta 
Felicijana najprej 
predvajali kratek 
film o razvoju gasil-
stva v sevniški ob-
čini, v kateri delu-
je 15 prostovoljnih 
gasilskih društev, 
povezanih v Gasil-
sko zvezo Sevnica. Predse-
dnik PGD Sevnica Štefan Te-
raž in poveljnik PGD Sevnica 
Robert Orešek sta nato čla-
nicam in članom PGD Sevnica 
podelila zahvale in priznanja 
za prizadevno delo, za izre-

Dolgoletna tradicija 
gasilstva v sevniški občini
SEVNICA – Najstarejše prostovoljno gasilsko društvo v občini Sevnica je PGD Sevnica. Ustanovljeno je 
bilo leta 1879 in ob njegovi letošnji 130-letnici delovanja je potekala 2. maja na sevniškem gradu kraj-
ša slovesnost z otvoritvijo prenovljenega gasilskega muzeja, v obnovo katerega je največ časa in truda 
vložil Milan Kajič, podpoveljnik Gasilske zveze Sevnica. 

dne zasluge in za razvoj ga-
silske organizacije v sevniški 
občini. Zahvalo so prejeli: 
Barbara Stopar, Aleš Radej, 
Boštjan Senica, Rok Štirn 
in Tomaž Žnidaršič. Brona-
sto priznanje so prejeli: Mar-

ta Ivnik, Damjana Imperl, 
Marko Gole, Zdravko Go-
lob, Boštjan Kovačič, Bran-
ko Kozinc, Franci Poplas, 
Anže Stojanovič in Andrej 
Zakošek. Bronaste plake-
te so dobili: Tina Žnidaršič, 
Mira Šraj, Irena Mavrič, Zvo-
ne Košmerl, Borut Simončič 
in Štefan Teraž. Za podar-
jene razstavne eksponate v 
obnovljenem gasilskem mu-
zeju na sevniškem gradu so 
posebno zahvalo prejela tri 
sevniška podjetja: Kopitar-
na, Tanin in Stilles. 

Za glasbeni del na slovesnosti 
je z zaigranimi skladbami na 
harmoniki poskrbel 13-letni 
Kristjan Mrgole. Z nagovori 
so 130-letnico delovanja PGD 
Sevnica in otvoritev obno-
vljenega gasilskega muzeja 
počastili predsednik Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Sevnica Štefan Teraž, pred-
sednik Gasilske zveze Sev-
nica Zvone Košmerl in žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk.
� Smilja�Radi,�
 foto: P. Biderman

Predsednik�PGD�Sevnica�Štefan�Te-
raž,�župan�Srečko�Ocvirk�in�predse-
dnik�GZ�Sevnica�Zvone�Košmerl�

Člani�in�članice�PGD�Sevnica�v�pričakovanju�otvoritve�

c v e t l i ^ a r n a

•	{opki
•	aran`iranje	daril
•	poro~no	cvetje
•	 `alni	izdelki
•	urejanje,	vzdr`evanje,	

na~rtovanje	okolic

Senovo
07/49 79 336
031 386 429

Cvetli~arna na pokopali{~u bo 
odprta od 11. maja do 5. junija 
od 7. do 19. ure (nedelja zaprto)

novo!
Cvetli~arna 

v Kr{kem 

od sedaj 

odprta	tudi	
v	nedeljo	
od 8. do 

12. ure

Kr{ko	
(na Vidmu)
07/49 27 050

Pogovor, ki je bil namenjen infor-
miranju krajanov o delu občinske 
uprave ter seznanitvi le-te z te-
žavami in pobudami krajanov, se 
je odvil v prostorih Prosvetnega 
doma Vrhovo. Zbrane je najprej 
pozdravil predsednik Krajevne 
skupnosti Vrhovo Drago Klan-
šek, nato pa predal besedo žu-
panu, ki je uvodoma podal splo-
šne informacije o delu občinske 
uprave, o investicijah, ki so bile 
na področju Vrhovega realizirane 
v minulem dveletnem obdobju in 
o večjih projektih, ki so trenutno 
v teku oziroma v načrtu za priho-
dnje dveletno obdobje.
V nadaljevanju pogovora je bila 
beseda predana direktorju Jav-
nega podjetja Komunala Radeče 
Borisu Knavsu, ki je predstavil 
problematiko prevzemanja ka-
nalizacijskih sistemov. Le-ti mo-
rajo biti po zakonskih določilih 
priključeni na čistilno napravo 
do leta 2015, do takrat morajo 

Župan z občinsko upravo na pogovoru 
s krajani krajevne skupnosti Vrhovo
V četrtek, 7. maja 2009, je v organizaciji Občine Radeče in Krajevne skupnosti Vrhovo potekal prvi v 
vrsti od načrtovanih pogovorov župana in predstavnikov občinske uprave s krajani krajevnih skupnosti v 
Občini Radeče. Gre pravzaprav za novost v komuniciranju predstavnikov Občine s krajani, do katere je 
prišlo na pobudo župana Občine Radeče Matjaža Hana.

biti tudi prevzeti. Pri tem bo ne-
dvomno največ energije vložene 
v pridobivanje služnosti, potreb-
ne za temeljit pregled kanaliza-
cijskih sistemov ter nadaljnje 
preglede in vzdrževanje. Podob-
no velja tudi za vodovodni sis-
tem, ki pa je že prevzet s strani 
JP Komunala Radeče.
V teku je izgradnja mostu čez 
Prapreški potok neposredno ob 
izlivu v reko Savo. Za ureditev 
brežin Prapreškega potoka v smi-

slu zagotavljanja protipoplavne 
varnosti naselja Prapretno in del 
naselja Log pri Vrhovem pa je iz-
delan idejni projekt, na podla-
gi katerega sledijo nadaljnje ak-
tivnosti. V zvezi s prepotrebnim 
vzdrževanjem ostalih vodotokov 
bo v najkrajšem času na razgovor 
povabljen predstavnik Urada za 
upravljanje z vodami, pristojen 
za območje spodnje Save.
Pravnica Nataša Žnidaršič Mavri 
je predstavila pravne podlage 

za vračila vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje, proble-
me, ki so nastali pri uveljavljanju 
zahtevkov za vračilo vlaganj ter 
aktivnosti občine pri reševanju 
zahtevkov. Krajevna skupnost Vr-
hovo kot vlagatelj zahtevka kljub 
večkratnim prizadevanjem in is-
kanju dokumentacije ni predlo-
žila osnovne pogodbe ali pred-
računa, ki je osnova za izračun 
vračila zneska. Po besedah bivše-
ga predsednika KS Vrhovo je bil 
gradbeni odbor KS Vrhovo eden 
prvih v občini, ki je gradil omrež-
je, osnovna pogodba naj ne bi 
bila podpisana, saj so se storitve 
in material v času gradnje v ve-
čini plačevale »na roko«. 
Pri točki dnevnega reda o vpraša-
njih in pobudah krajanov je naj-
več razburjenja med prisotnimi 
povzročila pobuda krajana, da 
bi se zaprla javna pot proti po-
kopališču. Svetovalec za gospo-
darstvo je krajane opomnil, da 

je možnih več rešitev, med dru-
gim tudi vzpostavitev enosmerne 
ulice, izgradnja hitrostne ovire, 
t.i. ležečega policaja in podob-
no. Ustrezne pobude krajanov 

o posameznih prometnih reši-
tvah bo pred realizacijo obrav-
naval še občinski SPV. Podobno 
obremenjene lokalne poti so na-
mreč tudi v naseljih Prapretno 
in Log pri Vrhovem, zato eno-

tnega mnenja vseh krajanov ni 
bilo moč najti. Izpostavljena je 
bila tudi problematika prometa 
na regionalni cesti Krško – Celje, 
ki pelje skozi Vrhovo, predvsem 

na kakšen način umiriti promet, 
vendar lokalna skupnost nima 
pristojnosti za njeno urejanje.
Podobna srečanja bodo še v pre-
ostalih krajevnih skupnostih.
� Občinska�uprava

KERINOV�GRM�-�Društvo�za�razvijanje�preventivnega�in�
prostovoljnega�dela�s�sedežem�v�Ljubljani,�predseduje�
mu�Gorana�Flaker,�koordinatorka�za�Krško�je�Aleksan-
dra�Libenšek,�je�v�romskem�naselju�Kerinov�Grm�organi-
ziralo�od�7.�do�10.�maja�že�5.�delovno-raziskovalni�ta-
bor.�Na�letošnjem�so�med�sabo�združevali�in�prenašali�
znanje�prostovoljci�in�tamkajšnji�prebivalci,�zaključi-
li�pa�so�ga�s�tržnico,�na�kateri�so�predstavili�izdelke,�ki�
so�nastali�med�taborom.�M.�K.�M.,�foto:�Miha�Pelko
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(51)
Na dan zmage je imela 
moja Neli deveti rojstni 
dan. Takšna punca je že! V 
lokalu v parku, ki je zame 
najlepši ljubljanski park, 
smo gostili 14 osem in de-
vetletnikov. Skakali so po 
napihljivem gradu in brez-
mejno divjali. Jedli, piha-
li svečke in spet divjali. Z Blažem sva se včasih ujela z 
očmi in se nasmehnila. Kakšna živahna druščina, oči 
sva imela na pecljih, da so bili vsi pod nadzorom. Neli 
je skakljala kot zajčica, povsod jo je bilo dovolj. 

Eden izmed najlepših trenutkov pa je bil doma. Ko je 
prisopihala po skoraj peturnem rajanju z barvnimi, 
velikimi vrečkami daril in imela oči čisto jasne in si-
joče ter razstavila darila po dnevni sobi. Takrat so jo 
pri jemanju daril iz vrečk prehitele urne, male roki-
ce naše Line, ki je imela še bolj sijoče oči in je ustnice 
vihala v simpatični: »Vau!« 

Vsi smo obsedeli, še babi, ki je pazila Lino je občudo-
vala, kako skrbno izbrana darila je dobila. Dve knji-
gi je prebrala še isti večer in bingljala z dolgimi no-
gami s postelje. Mene je vse bolelo. Res. Od stanja, 
tekanja in organizacije sem bila hudo utrujena. Am-
pak zadovoljna. Ti rojstni dnevi v mestu so lahko ta-
kšni ali drugačni. Večkrat smo praznovali v žival-
skem vrtu, kjer lahko otroci s slavljenjcem obiščejo 
vse živali, jih celo hranijo, si nadenejo kačo okoli vra-
tu in božajo male miške. Pravo doživetje, ampak Neli 
je to, pravi, prerasla.   

Le redki praznujejo doma. Ker nas večina živi v blo-
kih, v stanovanjih, ki ne zmorejo otroškega tekanja 
in vrišča. Malo jih je, ki imajo hiše in vrtove, kjer lah-
ko otroci pijejo malinovec pod jablano in se igrajo 
skrivalnice, varno stran od ceste. 

Naše največje praznovanje je tako in tako vsako leto 
na Velikem Trnu, o čemer sem vam že pisala. Ta lju-
bljanska praznovanja zahtevajo kar nekaj prilaga-
janj in brskanja po spletu za najokusnejšo torto v 
obliki priljubljenih junakov, pa za trampolini, ani-
matorji, čarovniki in klovni, ki bi popestrili prazno-
vanja. Izvedela sem, da lahko na praznovanej pride-
jo celo ninja želve. Vse je mogoče. Za denar in dobro 
voljo.

Praznovanja so božanja srca in počastitev posebnega 
dne. Ne gre jih zanemariti. Niti odraslih ne. Za svoj 
rojstni dan že nekaj let vabim prijateljice na večerjo. 
Na klepet, na dobro hrano. Običajno se smejemo in si 
pripovedujemo zanimive zgodbe. O otrocih, delu, nas 
samih. Vedno mi je lepo pri srcu. Nimam veliko prija-
teljic. Jih pa poznam kot gumbe na moji posteljnini, 
ki jo imam že do študentskih let in je zaradi dolgih 
let in številnih pranj pridobila posebne gumbe, vsak 
je drugačen. Poznam njihove poteze obraza in kre-
tnje. Njihove okuse in hrepenenja. Kot seveda one do-
bre poznajo mene. Vedno mi podarijo tisto, kar imam 
rada. Letos sem dobila knjigo želja, ki jo izpolnim 
sama, pa nekaj nakita, kozmetike in lepo majico. In 
lip glos iz Amerike. Še diši po mestu čez lužo. 

Čeprav so priprave lahko naporne in nervozne, na 
samem praznovanju nastopi trenutek. The trenutek. 
Ko ti ljudje, ki si jih povabil, pobožajo tvoje ime. Tvo-
ja leta in tebe. Ko se nasmehneš čez mizo in dobiš po-
plavo prijaznih pogledov. Ko spoznaš, da so vsi prišli 
zaradi tebe. Dobili varstvo, prestavili obveznosti in 
izbrali darilo zate.

Rojstni dnevi niso le štetje let. So skrbno zvezena po-
steljnina, ki te pozimi greje, poleti pa prijetno hladi 
in ti v nos ščemi s prijetnim vonjem. Po vsem, kar ste 
in zaradi česar vas imajo radi. Vse najboljše, kadar-
koli že praznujete!

Piše:
Alenka�Mirt�Iskra

KOLUMNA

Piroški gasilci so društvo usta-
novili maja 1949, že jeseni is-
tega leta pa so nabavili prvo 
motorno brizgalno. V sedem-
desetih letih so zgradili ga-
silski dom, leta 1979 so do-
bili prvo orodno vozilo, ki so 
ga leta 1988 zamenjali z no-
vim. S pomočjo Ministrstva za 

obrambo so leta 1997 prišli do 
avtocisterne, leta 2007 pa še 
do novega gasilskega vozi-
la GVV1. Leta 1979 in 1999 
so gostili dan brežiških gasil-
cev, leta 1989 razvili društve-
ni prapor, seveda so pripravili 
tudi številne gasilske veseli-

Visok jubilej piroških gasilcev
DOLENJA PIROŠICA - Na nedeljo sv. Florijana, zavetnika gasilcev, je bilo slovesno na Dolenji Pirošici v KS 
Cerklje ob Krki, kjer je tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo praznovalo 60-letnico delovanja. Dru-
štvo šteje 42 članov, skrbi pa za požarno varnost v devetih vaseh cerkljanske krajevne skupnosti na de-
snem bregu Krke, poleg tega pa še za vasi Kraška vas, Čedem in Kamence. 

ce. Bogato zgodovino društva 
so popisali tudi v posebnem 
biltenu. Kot je na jubilejni 
prireditvi povedal predsednik 
PGD Dolenja Pirošica Marjan 
Štefanič, v društvu dobro so-
delujejo s sosednjimi dru-
štvi PGD Cerklje ob Krki, Kr-
ška vas in Skopice, na skupnih 

vajah pa tudi s poklicnimi ga-
silci bližnje Vojašnice Cerklje 
ob Krki. Redno se udeležujejo 
gasilskih izobraževanj in skr-
bijo za gasilski podmladek.

Prireditve ob 60-letnici so se 
udeležili tudi še živeči usta-

novni člani društva Ivan Go-
lob, Franc Lopatič, Ludvik 
Zakovšek, Stane Baznik in 
Slavko Budič, pa tudi njihov 
častni član Vlado Deržič. Naj-
zaslužnejšim članom društva v 
zadnjih letih so podelili zahva-
le, predsednik Gasilske zveze 
Brežice Mihael Boranič pa je 
priznanje GZ Brežice 3. sto-
pnje podelil Antonu Dorni-
ku, srebrno plaketo GZ Breži-
ce pa društvu - slavljencu, ki 
je prejelo tudi srebrno prizna-
nje Gasilske zveze Slovenije. 

Prireditev so z nastopi polep-
šali Koledniki in MoPZ Planina.
� P.�Pavlovič

Postroj�gasilk�in�gasilcev�na�prireditvi�ob�60-letnici�PGD�
Dolenja Pirošica

Boranič�podeljuje�priznanje�predsedniku�domačih�
gasilcev�Marjanu�Štefaniču,�v�ozadju�poveljnik�PGD�
Dolenja�Pirošica�Damjan�Kodrič.

Krvodajalska akcija

Območno združenje Rdečega križa Krško organizira prvo le-
tošnje redno darovanje krvi. V torek, 19. maja, bo poteka-
lo od 8. do 12. ure v OŠ Kostanjevica, v sredo, 20. maja, 
od 7. do 13. ure v OŠ Senovo, v četrtek, 21. maja, od 10. 
do 16. ure v OŠ Leskovec, v petek, 22. maja, pa od 7. do 
13. ure v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. Udeleženci naj 
imajo s sabo veljaven osebni dokument.

CERKLJE OB KRKI - V cerkljan-
ski vojašnici so od 23. aprila 
do 1. maja gostili 45 belgijskih 
padalcev, ki so prišli na usposa-
bljanje v skokih z ekstremnih 
višin. Njihov operativni spre-
mljevalec je bil stotnik Anton 
Hribernik. Pri izvajanju skokov 
so uporabljali letalo belgijskih 
oboroženih sil C-130 Hercu-
les, lokacije skokov pa so bile 
v krajih Cerklje ob Krki, Sev-
nica, Trebnje, Novo mesto, 
Šentjernej in Krško. Inštruktor 
Wilfried Van Ermen, ki ima za 
sabo že 1500 ekstremnih sko-
kov, je dejal, da se v Slovenijo 
radi vračajo, tokrat so bili pri 
nas že desetič. Komentiral pa je tudi sprejemljivo vreme, ki 
jih je spremljalo v času usposabljanja, pa vendar v času na-
šega obiska niso poleteli, ponoči pa so izvedli načrtovani noč-
ni skok.  M. K. M.

Leta 2003 so bile ob leskov-
škem pokopališču svojemu 
namenu predane nove poslo-
vilne vežice, a v njih ni bilo 
mogoče opravljati pogreb-
nih maš, zato so se priče-
le priprave na izgradnjo no-
vega sakralnega objekta. Ob 
robu starega dela pokopali-
šča je stala odslužena mrli-
ška vežica, ki bi jo bilo treba 
porušiti, pridobiti pa je bilo 
potrebno tudi nekaj zemlji-
šča, ki je bilo v občinski lasti. 
Zamenjavo parcel so opravi-
li ob preurejanju trga pred 
cerkvijo in širjenju pločnika 
proti šoli ter tako rešili pro-
stor na pokopališču, saj bo 
nov objekt stal izven poko-
pališkega prostora. Arhitek-
turno zasnovo in načrte je 
izdelal prof. dr. Jože Marin-
ko, projektno dokumentacijo 
so pripravili v podjetju Karlo-
všek, izvajalec del bo SL-in-
ženiring, investitor pa leskov-
ška župnija. Kapela Božjega 
usmiljenja bo postavljena na 
cca. 350 m² površine, v njej 
bo približno 100 sedežev in še 
toliko stojišč. Po predvideva-
njih bo zgrajena do jeseni, ko 
naj bi jo še pred dnevom mr-
tvih posvetil novomeški škof. 
Ob slovesnosti blagoslova te-
meljnega kamna so spomin-
sko listino podpisali leskovški 

Temelj za pokopališko kapelo 
LESKOVEC PRI KRŠKEM - S posebno slovesnostjo so 2. maja na leskovškem po-
kopališču blagoslovili temeljni kamen za novo pokopališko kapelo, ki se bo 
imenovala Kapela Božjega usmiljenja. Obred mašne daritve v župnijski cer-
kvi Žalostne Matere Božje je daroval jezuit pater Tomaž Podobnik, blagoslov 
temeljnega kamna pa so še kulturno obarvali. 

župnik Ludvik Žagar, pater 
Tomaž Podobnik, arhitekt 
Jože Marinko, v imenu izva-
jalcev pa Silvester Lopatič. 
Program je vodila Branka Je-

nžur, glasbeno sta ga pope-
strili Mateja Čepin in Jerne-
ja Žarn. 
 M.�Kalčič�M.�

Blagoslov�temeljnega�kamna�pokopališke�kapele.�(foto:�
J.�Macur)

Vreme pokvarilo načrte 
belgijskim padalcem

Anton�Hribernik�in�(desno)�
Wilfried�Van�Ermen.

VELIKE MALENCE - 4. maja 
je dopolnila 106 let breži-
ška občanka Antonija Ko-
močar z Velikih Malenc. Za 
častitljivo obletnico rojstva 
je najstarejši občanki česti-

tal tudi župan občine Breži-
ce Ivan Molan. Teti Tončki, 
kot ji pravijo domači in znan-
ci, je župan izročil šopek na-
geljev, njenih najljubših rož, 
in ji zaželel zdravja. Antoni-
ja Komočar se je rodila 4. 
maja 1903. leta kot druga od 
osmih otrok v skromni druži-
ni. Preživela je dve svetovni 
vojni, pet držav, bila izselje-
na v Nemčijo in kljub vsemu 
ohranila veder pogled na ži-
vljenje. Do upokojitve je de-
lala v lakirnici v Tovarni po-
hištva Brežice. Njen um je 
še vedno čil in bister, saj se 
rada spominja pomembnih 
dogodkov iz svojega življe-
nja. Njen spomin seže vse 
do zgodnjih osnovnošolskih 
dni, saj še danes zapoje pe-
smi, ki se jih je naučila v šoli. 
Rada spremlja tudi aktualne 
dogodke in o njih razpravlja 
s svojimi obiskovalci.

106. rojstni 
dan Antonije 
Komočar

Županovo�voščilo�
106-letnici

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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I. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upra-
vičeni do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote sredstev 4. osi Pro-
grama razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2010, s 
katero na ravni regije Posavje upravlja Lokalna akcijska skupina Po-
savje (LAS Posavje). 

Projekti morajo upoštevati načela LEADER in prispevati k uresničeva-
nju razvojne vizije, strateških ciljev, programov in ukrepov Lokal-
ne razvojne strategije 2007-2013 LAS Posavje za območje občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 
Sevnica (LRS LAS Posavje).

Ta je dosegljiva na spletni strani RRA Posavje, pod programskim po-
dročjem Razvoj podeželja, LAS Posavje. Posamezen projekt se lahko 
nanaša le na en strateški cilj in znotraj njega le na en program in 
ukrep LRS LAS Posavje.

Projekti morajo nadgrajevati cilje 1., 2. ali 3. osi in cilje ukrepov teh 
osi, kot jih določa Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Izbrani projekti bodo vključeni v t.i. Letni izvedbeni načrt LAS Po-
savje za leto 2010 (LIN za leto 2010), ki ga mora ta posredovati na 
MKGP v dokončno potrditev.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
projektov

LAS Posavje razpisuje okvirno višino sredstev LEADER za leto 2010 
v višini 208.000 EUR.

III. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji za prijavo na ta javni poziv so zainteresira-
ne fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali re-
gistriran sedež na upravičenem območju delovanja LAS Posav-
je, ki je območje celotne razvojne regije Posavje (občine Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica).

Poleg teh so upravičenci tudi druge javne in razvojne institucije 
ter nevladne organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju 
LAS Posavje, s svojo dejavnostjo pa pomembno vplivajo na razvoj 
tega območja. Do sofinanciranja pa bodo upravičeni samo pod po-
gojem, če se bo njihov projekt izvajal na območju LAS Posavje in/
ali bodo v načrtovane aktivnosti vključene pravne osebe s sedežem 
ali fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju LAS Posavje. 

IV. Upravičeni stroški projektov

Upravičenih stroški projektov so:
• stroški dela zaposlenih na projektu,
• stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta,
• stroški promocije projekta (vendar največ do 20 % skupne vre-

dnosti projekta),
• prispevek v naravi javnih ali zasebnih upravičencev (vendar naj-

več do 20 % skupne vrednosti projekta),
• ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo pro-

jekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stro-
ški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, 
patenti in licence (vendar največ do 20 % upravičenih stroškov).

V. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta je odvisna od 
vrste naložbe in tipa projekta, najmanj pa 2.000 EUR in največ 
70.000 EUR, za projekte sodelovanja pa ne manj kot 2.000 EUR in 
ne več kot 30.000 EUR.

PROFITNI TIPI PROJEKTA 

višina 
sofinanciranja 
upravičenih 

stroškov

naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30 %

naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40 %

promocija proizvodov in storitev do 40 %

podpora trženju proizvodov in storitev do 40 %

naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40 %

drugi profitni projekti do 50 %

NEPROFITNI TIPI PROJEKTA 

višina 
sofinanciranja 
upravičenih 

stroškov

usposabljanje, izobraževanje in animacija za 
pristop LEADER do 50 %

neprofitne naložbe do 50 %

drugo usposabljanje, animacija in 
izobraževanje do 60 %

drugi neprofitni projekti do 100 %

projekti sodelovanja med LAS* do 80 %

*Podpora se dodeli samo za izdatke, ki so nastali na območju Evropske skupnosti.

Neupravičene stroške in razliko do 100 % upravičenih stroškov kri-
je prijavitelj sam.

VI. Upravičeno obdobje trajanja projektov

Projekti se ne smejo pričeti izvajati pred datumom potrditve Le-
tnega izvedbenega načrta LAS Posavje za leto 2010 s strani MKGP 
in podpisom pogodbe med prijaviteljem in LAS Posavje. 

Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od datuma podpisa po-
godbe o sofinanciranju izvajanja projektov do 31.12. 2012. Kot 
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na ra-
čun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogod-
be, naročila materiala, opreme, storitve ali dela).

VII. Merila in kriteriji za oceno in izbor projektov

Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podla-
gi meril in kriterijev, določenih v Pravilniku o merilih in kriterijih 
za oceno in izbor projektov za vključitev v LIN ter o spremljanju 
in nadzoru teh projektov in so del Navodil prijaviteljem za prijavo 
projektov v LIN za leto 2010.

VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve

Odpiranje vlog za projektne predloge za leto 2010 ni javno in bo iz-
vedeno v torek 03. julija 2009 na sedežu Regionalne razvojne agen-
cije Posavje. Postopek za izbor projektnih predlogov v LIN 2010 bo 
potekal v dveh fazah:

1. Faza obravnave:

• Upravni odbor LAS Posavje bo imenoval ocenjevalno komisijo, 
ki odpira in obravnava vloge v skladu z merili in kriteriji za oce-
njevanje projektov.

• Najkasneje v osmih koledarskih dneh po odpiranju vlog LAS pi-
sno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je pet koledarskih dni od datu-
ma prejema poziva za dopolnitev.

• V primeru, da bodo v vlogi manjkali več kot trije (3) zahtevani 
obrazci in priloge, bo prijava izločena brez poziva k dopolnitvi. 

• Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolni-
jo, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo.

• Popolne vloge bo obravnavala ocenjevalna komisija na podlagi 
meril in kriterijev. Pri ocenjevanju projektnih predlogov po splo-
šnih kriterijih je največje število možnih točk 70. Projekt mora 
po splošnih kriterijih zbrati najmanj 50 točk.

• Poročilo ocenjevalne komisije obravnava Upravni odbor LAS Po-
savje in po predhodni obravnavi Nadzornega odbora LAS Posav-
je potrdi LIN 2010.

• Prijavitelji bodo izboru projektov obveščeni pisno najkasneje v 
60 dneh od zaključka javnega poziva. 

2. Faza obravnave:

• Upravni odbor LAS Posavje potrjen Letni izvedbeni načrt 2010 po-
sreduje v dokončno potrditev Leader pisarni na MKGP.

Po prejemu odločbe MKGP o potrditvi LIN za leto 2010 bo LAS Posav-
je z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta.

IX. Rok in naslov za predložitev vlog

Zainteresirani prijavitelji morajo vloge na ta javni poziv oddati naj-
kasneje do 30.06.2009. 

Vloga mora biti oddana s priporočeno pošiljko na naslov: Regio-
nalna razvojna agencija Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Kr-
ško, s pripisom: Ne odpiraj – vloga na 2. javni poziv LAS Posavje 
za LIN 2010«.

Na kuverti mora biti jasno razviden naziv in naslov pošiljatelja ter 
datum in ura oddaje vloge na pošto. 

X. Sprememba javnega poziva

V primeru spremembe javnega poziva, prijavnega obrazca ali navo-
dil prijaviteljem pred zaključkom javnega poziva bodo spremem-
be objavljene na spletnih straneh RRA Posavje, posavskih občin in 
lokalnih podjetniških centrov.

XI. Prijavni obrazci in navodila ter dodatne informacije

Prijavni obrazec skupaj z Navodili prijaviteljem za prijavo projek-
tov v LIN za leto 2010 in drugimi dokumenti, navedenimi v tem 
pozivu in navodilih je dosegljiv na spletnih straneh: RRA Posav-
je, www.rra-posavje.si, pod programskim področjem Razvoj po-
deželja, LAS Posavje, vseh posavskih občin in lokalnih podjetni-
ških centrov.  

Dodatne informacije dobite na naslovu Tehnične pisarne LAS Po-
savje, ki deluje v prostorih RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Kon-
taktna oseba je Kristina Ogorevc Račič, tel. 07 488 10 52, e-na-
slov: las.posavje@rra-posavje.si.

KRŠKO – Nuklearno elektrarno Krško so v noči iz 2. na 3. maj 
po enomesečnem remontu ponovno priključili v elektroe-
nergetsko omrežje. Med remontom, ki je zaradi obsega del 
trajal dva dni dlje, kot so načrtovali, so opravili vsa načr-
tovana dela: preverjanje stanja materialov primarne opre-
me, preventivno vzdrževanje opreme skladno s programom, 
menjava jedrskega goriva in tehnološka nadgradnja. V re-
aktorsko sredico so vložili 56 svežih gorivnih elementov. Na 

področju tehnološke nadgradnje so uvedli 32 novih rešitev, 
najpomembnejše med njimi so nov digitalni sistem za regula-
cijo in nadzor turbine, zamenjava relejne zaščite bloka gene-
rator-tranformator, posodobitev 110-kilovoltnega daljnovo-
dnega polja, nadgradnja seizmične zaščite polarnega dvigala, 
zamenjava in posodobitev sistema za radiološki nadzor. Na 
področju preventivnega vzdrževanja sta pomembna pregled 
in obnova sekundarnih cevovodov, stikalne opreme, črpalk, 
motornih pogonov in ventilov. Med remontom niso odkrili 
nepričakovanih posebnosti, stanje opreme je dobro, kar je  
skupaj s tehnološko nadgradnjo ustrezna osnova za stabilno 
obratovanje v prihodnje. Remont je bil zelo zahteven tako 
po obsegu del kot po vsebini. Pri opravljanju remontnih del 
je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 2000 zunanjih 
sodelavcev. Po zagotovilih odgovornih je NEK pripravljena na 
naslednji 18-mesečni gorivni ciklus do naslednjega remonta 
novembra 2010. P.P.

Remont v NEK uspešno 
zaljučen

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 73/08), Lokalne razvoj-
ne strategije LAS Posavje za obdobje 2007-2013, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) o dodelitvi sta-
tusa delujoče lokalne akcijske skupine z dne 14.01.2009, Pravilnika o merilih in kriterijih za oceno in izbor projektov za vključitev v 
LIN ter o spremljanju in nadzoru teh projektov ter sklepa Upravnega odbora LAS Posavje z dne 06.05.2010 o načinu nabora projek-
tov za leto 2010,   

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE OBJAVLJA 2. JAVNI POZIV ZA NABOR PROJEKTOV,
UPRAVIČENIH DO NEPOVRATNIH SREDSTEV LEADER IZ KVOTE ZA LETO 2010
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PROIZVODNJA – APRIL 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 

ter parna bloka  
TA1 in TA2

29.070 3 5

KRŠKO - V začetku maja je 
skupina raziskovalcev s Fa-
kultete za družbene vede 
Univerze v Ljubljani pričela 
z izvajanjem raziskave druž-
bene sprejemljivosti umešča-
nja odlagališča NSRAO v Kr-
škem. Na podlagi rezultatov 
bo mogoče oblikovati vsebin-
sko celovito, reprezentativ-
no in aktualno oceno družbe-
ne sprejemljivosti projekta.  

Raziskovalci so najprej za-
čeli z osebnim anketiranjem 
v 1.500-metrskem pasu oko-
li predvidene lokacije, nada-
ljevali pa s telefonskim anke-
tiranjem na območju celotne 

občine. Rezultati, pridobljeni 
v štirih krajevnih skupnostih, 
ki mejijo na potencialno loka-
cijo, bodo posebej obdelani. 
Tako bo na podlagi rezultatov 
raziskave mogoča tudi primer-
java družbene sprejemljivosti 
odlagališča glede na oddalje-
nost od njegove potencialne 
lokacije.

 ARAO se je zaradi pomemb-
nosti projekta in občutljivosti 
problematike umeščanja odla-
gališča NSRAO odločil za teme-
ljito raziskavo družbene spre-
jemljivosti, s pomočjo katere 
bo oblikovana vsebinsko celo-
vita in natančna ocena, ali in 

kako je umeščanje odlagališča 
sprejemljivo v lokalnem oko-
lju. Kot poudarja vodja razi-
skovalne skupine dr. Klement 
Podnar s FDV, z raziskavo pre-
verjajo ne/strinjanje anketi-
ranih z nizom izjav, s katerim 
ugotavljajo različne dimenzije 
ne/sprejemljivosti projekta. 
Ne gre torej zgolj za iskanje 
odgovora na vprašanje, odla-
gališče »DA« ali »NE«, ampak 
za raziskovanje različnih de-
javnikov, ki vplivajo na druž-
beno sprejemljivost. Ti segajo 
od splošnih stališč do jedrske 
energije in NEK prek zaznanih 
tveganj in pričakovanih koristi 
v zvezi z odlagališčem do oce-
ne zaupanja v ključne akterje 
in zadovoljstva z dostopom do 
informacij in možnostjo sode-
lovanja v postopkih odločanja 
o projektu.

Seveda pa je ključnega po-
mena za kakovost rezultatov 
odzivnost in iskrenost anketi-
ranih. Pripravljenost za sode-
lovanje pri izvedbi ankete bo 
namreč bistveno pripomogla k 
temu, da bomo dobili vsebin-
sko natančno in reprezenta-
tivno oceno, ki ne bo odražala 
le mnenj skupine posamezni-
kov – navdušencev ali naspro-
tnikov projekta. Nasprotno, 
ocena bo odražala stališča 
reprezentativnega dela pre-
bivalk in prebivalcev celotne 
občine Krško; le taka ocena 
pa bo lahko v resno podporo 
občinskim svetnikom pri od-
govornem sprejemanju odlo-
čitve glede umestitve odla-
gališča.

L o k a L n o  p a r t n e r s t v o  k r š k o

Začelo se je raziskovanje družbene 
sprejemljivosti projekta odlagališča NSRAO

Več kot le DA ali NE odlagališču
Merjenje družbene sprejemljivosti, kot ga v Krškem v teh 
dneh izvaja raziskovalna skupina FDV, ne bo prineslo zgolj po-
zitivnega ali negativnega odgovora glede umestitve odlaga-
lišča NSRAO, ampak tudi analizo širšega konteksta: dejavni-
kov, ki vplivajo ne družbeno (ne)sprejemljivost. 

Med ključnimi dejavniki družbene sprejemljivosti, ki so za-
jeti v raziskavi, so:
• stališča posameznika do jedrske energije in NEK,
• zaznana tveganja v zvezi z odlagališčem, 
• pričakovane koristi oziroma pozitivne pridobitve (kot 

povračilo za resnično ali zaznano tveganje) ter želene 
spodbude oziroma eksplicitno izražene kompenzacije za 
zaznano tveganje, ki pripomorejo k spreminjanju spre-
jemljivosti,

• zaupanje v akterje oziroma v ključni instituciji, ki na-
stopata v odnosu do lokalnih prebivalcev (to sta ARAO 
in občina),

• zaznana legitimnost procesa odločanja o odlagališču ozi-
roma poštenosti njegove postopkovnosti,

• informiranost in stopnja vpletenosti ter možnost soodloča-
nja (oziroma ocena posameznikove možnosti posredne ali 
neposredne udeležbe pri procesih sprejemanja odločitev).

Pomladansko prebujanje narave 
pomeni za divje, prosto živeče ži-
vali eno najpomembnejših obdo-
bij za njen obstoj, saj je to čas, 
ko živali polegajo, valijo in vodi-
jo mladiče. V tem času so te živa-
li tudi najbolj ranljive in je to ob-
dobje najbolj neizprosnega boja 
za obstoj populacije. Razen vre-
mena, bolezni in poškodb v ta boj 
najbolj brezobzirno posega tudi 
človek, pa naj si bo to s kmetijski-
mi deli na travnikih in poljih ali po-
sredno z malomarnim odnosom do 
svojih psov in mačkov, ki jih spušča 
brez nadzora v naravo. V letu 2008 
so psi v Posavju pokončali 30 srn, 
pod kosilnico jih je življenje kon-
čalo 16, največji davek pa je bil na 
cestah, kjer je v prometnih nesre-
čah poginilo kar 304 srn, dva jele-
na in en divji prašič ter 121 oseb-

Ne spuščajmo psov prostih v naravo!
kov male divjadi. Skupaj je brez 
lova odšlo iz narave 604 osebkov 
divjadi.

V sedanjem času, ko je v Posav-
ju prisotna steklina in garje pri li-
sicah, je pomembno, da psov ne 
spuščamo brez nadzora v nara-
vo, saj ne samo da delajo škodo 
na prosto živečih živalih, ampak se 
lahko okužijo z boleznimi divjadi in 
s tem ogrožajo svoje lastnike. Zato 
lovci prosimo vse lastnike psov, da 
jih vodijo v naravo izključno na 
vrvici, vse  kmetovalce pa, da pri 
poljskih delih uporabljajo zaščitna 
sredstva za preganjanje živali pred 
kosilnicami in drugimi stroji, da ne 
pride do nepotrebnih poškodb na 
divjih živalih. Vsi, ki se sprehajajo 
ali hodijo v naravo, naj uporablja-
jo le poti, da po nepotrebnem ne 

vznemirjajo živali v njihovem ži-
vljenskem okolju. Vsem se za nji-
hovo vestno ravnanje že v naprej 
zahvaljujemo.

Vse lastnike psov obveščamo, da 
zakonodaja prepoveduje prosto 
spuščanje psov v naravo in je za 
tako ravnanje določena globa v 
višini 420 do 1200 evrov. V skla-
du z določili koncesijskih aktov 
so upravljavke lovišč dolžne izva-
jati lovsko čuvajsko službo in pri 
tem ugotavljati tudi kršitve v zve-
zi s spuščanjem psov v naravo in o 
tem obveščati pristojno inšpekci-
jo. Vsekakor lovci ne želimo, da bi 
lastniki svojih hišnih ljubljenčkov 
plačevali visoke globe, zaradi če-
sar svetujemo, da imate pse na vr-
vici ob gibanju v naravnem okolju.

Zveza�lovskih�družin�Posavja
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Kaj sploh špargelj je?

Špargelj (Asparagus offici-
nalis), nekateri jo poimenu-
jejo tudi beluš, vrtni beluš, 
gojena beluša, pojalnica, po-
janka, smrečica, je zelnata 
trajnica, ki jo najdemo pro-
storastočo tudi v naravi. Po 
najnovejši botanični razvr-
stitvi spada v družino belu-
ševk (Asparagaceae). Na is-
tem mestu jo lahko gojimo 
tudi 20 let. V Sloveniji raste-
jo štiri vrste beluša oziroma 
špargljam, in sicer: navadni 
špargelj, lasasti špargelj, ob-
morski špargelj in ostrolistni 
špargelj.

Pomembno za gojenje v ku-
linarične in zdravilne name-
ne je, da pred odganjanjem 
poganjkov zgodaj spomladi 
rastlino obsujemo z zemljo 
v tako imenovane grebene. 
Spomladi, nekje v drugi po-
lovici aprila, iz njih pobiramo 
beljene šparglje oz. beluše. 
Na ta način dobimo šparglje 
milejšega okusa, saj vsebu-
jejo tudi manj grenčin v pri-
merjavi z vijoličnim in zele-
nim špargljem, pri katerih pa 
pustimo mlade poganjke na 
svetlobi obarvati in jih pobe-
remo v velikosti 20 do 30 cm.

Ta zanimiva in vsestran-
sko zdravilna rastlina izvi-
ra iz Male in Vzhodne Azije 
ter je poznana že kakih 4000 
let. Kot tako so jo cenili sta-
ri Egipčani, Grki in Rimljani, 
prvič pa jo omenja kot zdrav-
ju koristno sam Hipokrat, že 
400 let pr. n. št. Znano je, da 
so nekateri narodi, med njimi 
še posebej Rimljani, šparglje 
zelo cenili oz. oboževali, pa 
čeprav je bila njihova cena 
tako visoka, da so jih bili de-
ležni le najpremožnejši.

Tudi kasneje v srednjem veku 
se po zaslugi Ludvika XIV. ku-
linarična in zdravilna vre-
dnost šparglja veča. Še ve-
dno pa je uživanje šparglja 
predstavljalo prestiž kraljev, 
knezov, duhovščine ter dru-
gih aristokratov. Od takrat 

dalje se ponaša špargelj z 
vzdevkom »kraljevska vrtni-
na«. Vendar pa se kljub vse-
mu počasi, a vztrajno prične 
gojiti na vrtovih premožnej-
ših meščanov, v posebnih gli-
nenih zvonovih, pod katerimi 
so pridelali zelo okusne belje-
ne šparglje.

Gojenje na večjih površinah 
se začne po letu 1800. Raz-
širjeno je po vsem svetu, naj-

več pa v vseh zmerno toplih 
območjih. Največje nasade 
lahko občudujemo v zahodni 
Evropi (Nemčija, Avstrija, Ita-
lija, Francija, Belgija, Nizo-
zemska…), ZDA ter Tajvanu.

Kako pridelovati šparglje?

Špargelj dobro uspeva na od-
cednih, lahkih tleh, bogatih 
z organsko snovjo, kjer je 
nivo talne vode vse leto pod 
enim metrom. Pred samo za-
snovo nasada je priporočljivo 
izvesti analizo tal, kar nam 
da podatek o potrebnosti za-
ložnega gnojenja, predno se 
lotimo potrebnega rigolanja 
do globine 70 cm.

Zelo pomembna je izbira sa-
dilnega materiala in kulti-
varja. Možnosti je več, tako 
lahko sadimo enoletne ko-
renike, sadike s koreninsko 
grudo ali pa s neposredno se-
tvijo, kar vpliva na začetek 
rodnosti šparglja. Največ je 
razširjeno sajenje enoletnih 
korenik v času jesenskega in 

spomladanskega mirovanja 
rastline, ko so tla ogreta na 
vsaj 12°C. Pri izbiri kultivar-
ja je veliko možnosti, naj-
več so razširjene selekcije 
v tipu Precoce d’Argenteull, 
ki se odlikujejo po visoki ro-
dnosti, zgodnosti ter izena-
čenosti pridelka.

Za sajenje izkopljemo jarke v 
smeri sever – jug, globine do 
25 cm, širina dna jarka znaša 

vsaj 25 cm, medtem ko raz-
mik med vrstami prilagodi-
mo strojni obdelavi tal (1,5 
m do 2,8 m). Zelo pomemben 
je razmik v vrsti, ki je za be-
ljene šparglje 35 do 40 cm, 
za zelene pa 28 do 35 cm. Sa-
dike enakomerno razporedi-
mo po dnu jarka, tako da so 
brsti na sadiki razporejeni v 
smeri vrste, in nasujemo 10 
cm plast fine strukturne ze-
mlje. Jarek dokončno zasuje-
mo pred zimo, ko tudi pore-
žemo nadzemne dele rastlin. 
Pomembna je okrba nasada 
prvi dve leti z odstranjeva-
njem plevela, namakanjem, 
dognojevanjem, zaščito pred 
boleznimi in škodljivci ter 
ozimovanjem korenik. 

V tretjem letu že pričakuje-
mo prve pridelke, zato je po-
trebno pri gojenju beljenih 
špargljev nasad nad vrsta-
mi ogrebsti, s čimer obliku-
jemo posebne grebene. Bolj 
ko smo natančni pri obliko-
vanju grebenov, večjo kako-
vost pridelka pričakujemo.

Pobiranje šparglja

Prepričana sem, da je prvo 
pobiranje špargljev radostno 
in sila zanimivo opravilo. V 
ta namen zemljo na grebe-
nu odgrnemo, opazimo obe-
ljene poganjke, nož zapiči-
mo tesno ob poganjku ter 
špargelj spodrežemo. Gre-
ben ponovno zagrnemo. Ze-
lene šparglje ne ogrebamo in 
jih režemo, ko so veliki 20 
do 30 cm pri tleh. Pobiranje 
špargljev naj poteka v zgo-
dnjih jutranjih urah ali po-
zno popoldne, saj čas pobi-
ranja in kakovostna priprava 
za prodajo bistveno vplivata 
na sam kakovostni razred in 
s tem višino prodajne cene.

Kako vemo, da je kupljen 
špargelj svež?

Pozorni smo na barvo, iz-
gled vršička, rezno ploskev, 
saj mora biti beljen špargelj 
enakomerno obeljen »od nog 
do glave«, povrhnjica pa ne 
sme biti nagubana. Poganjek 
kot tudi rezna ploskev mora-
ta biti sveža. Pri tem opra-
vimo preizkus tako, da s pr-
stoma stisnemo odrezan del 

šparglja ali pa vanj zareže-
mo z nohtom. Če se pri tem 
izcedi dišeč, aromatičen sok, 
pomeni, da je špargelj svež 
in je vreden našega nakupa. 
V šparglju je veliko pomemb-
nih snovi za naš organizem. 

Moj vrt v mesecu maju (2. del)

V drugi polovici meseca maja je čas, ko navadno ozaljša-
mo svoje balkone, okenske police, terase in vhode v naše 
domove in druge zunanje prostore z balkonskim cvetjem 
in drugimi rastlinami. 

Za izbor rastlin se navadno odločamo že v zimskem ali 
zgodnjem pomladanskem času. Kaj bomo izbrali, pa je 
navadno odvisno od naših izkušenj, okusa in priporočil 
prijateljev, sosedov. Rastline lahko vzgojimo doma ali pa 
jih kupimo na vrtnariji. Ker želimo, da bodo naše rastli-
ne lepe, tako po razrasti kot tudi v cvetju, že v osnovi 
izberemo močne in bujne sadike. Pri izbiri izločite vse, 
ki so slabe, tanke, ovenele in tiste, ki imajo slabo razvi-
te korenine. To lahko preverimo tako, da predhodno za-
lito rastlino previdno izlončimo (plastičen lonček rahlo 
stisnemo ali potolčemo z njim ob rob mize). Lepo raz-
vite in zdrave korenine so svetle barve, koreninska gru-
da pa je dobro preraščena, tako da substrat ne razpade. 
Dobro razvit koreninski sistem je znak za zdravo rastli-
no. Rastline, katerih korenine so prerasle lonček in kjer 
se množica korenin bori za hrano in vodo, da bi prehra-
nila nadzemni del, raje ne kupimo. Da se izognemo ka-
snejšim nevšečnostim izberimo rastline, ki so odporne na 
bolezni in škodljivce. 

Ko smo izbrali primerne rastline in substrat, pripravimo 
posodo, v katero jih bomo posadili. Posoda naj bo pri-
merno velika glede na kasnejšo razrast rastlin in naj se 
sklada z okolico (barva, struktura, materiali ipd). Zažele-
no je, da imajo posode drenažno luknjo, da voda ne za-
staja v posodi in s tem povzroči gnitja korenin. Z izbiro 
rastlin in posod lahko prostor poživimo ali umirimo, od-
visno od učinka, ki ga želimo doseči. Rastline pred saje-
njem izlončimo in rahlo zmehčamo koreninsko grudo, da 
se bodo korenine laže vrasle v substrat. Pazimo, da jih ne 
sadimo globlje, kot so bile posajene prej v lončku. Dobro 
jih vtisnemo v substrat in ga z rokami poravnamo. Manjša 
korita lahko rahlo potolčemo ob tla, da se substrat pose-
de. Substrat naj ne sega do zgornjega roba posode, saj 
bomo imeli kasneje težave pri zalivanju.

Potem ko smo sadike prinesli domov in jih posadili v ko-
rita, jih je priporočljivo »utrditi«, preden jih postavimo 
na mesto, kjer bodo ostale do jeseni. V času do 10. oz. 
15. maja jih postavimo na zaščiteno lego, kjer niso izpo-
stavljene sončni pripeki in močnejšemu prepihu, saj sa-
dike, ki so zrasle v rastlinjaku, plastenjaku ipd., še niso 
navajene na zunanje pogoje. Zato lahko ob prenosu na 
stalno mesto pri njih pride do ožigov zaradi sonca, listi 
ovenijo zaradi vetra, lahko pa jih poškodujejo pozne po-
mladanske slane. Zavedati se moramo, da sadike doživi-
jo šok pri presajanju in prenosu v drugo okolje, zato po-
skrbimo, da bo ta čim manjši. V večja in težja korita, ki 
jih ne moremo prestavljati, bomo raje sadili nekoliko ka-
sneje, ko nevarnost pozne pozebe že mine. Sadike pa le 
nabavimo prej in jih na enak način »utrdimo«.

Pri izbiri rastlin upoštevajte klimatske in geografske de-
javnike. Tako rastline, ki uspevajo v senčnih legah, ne 
postavljamo na sonce in obratno. Tako bomo uživali ob 
pogledu na fuksije, vodenke in druge sencoljube rastli-
ne, če jih bomo posadili na vzhodno ali severno lego. Pri 
izbiri rastlin za določeno lego lahko kmalu ugotovite, 
med katerimi rastlinami boste izbirali, kar bo skrčilo za-
četen izbor želenih rastlin. Vsekakor je pomembno, da 
se vprašamo, kaj želimo z zasaditvijo pravzaprav dose-
či. Sadimo lahko v skupinah (več manjših lončkov s po-
sameznimi rastlinami), več enakih korit z različno zasa-
ditvijo, manjše število posod z večjimi rastlinami ipd. Z 
različnimi zasaditvami lahko ustvarimo zaščito pred ve-
trom, zakriti nelep razgled, želimo prekriti dolgočasno 
in prazno steno ali polepšati vhod.

Odločitev o tem, kaj vam najbolj ustreza, prepuščam 
vam. Pazite, da ne boste zasadili preveč rastlin v poso-
de, saj njihova rast ne bo takšna, kot bi si želeli. Lahko 
se vam zgodi, da boste namesto užitka v bujni vegetaciji 
vaših ljubljenk, ki naj bi vas razveseljevale s svojo lepoto 
in uporabnostjo, doživeli poletje v nenehnem boju z za-
livanjem in skrbjo za vaše rastline. Kaj menite?

� Matjaž�Pustoslemšek,
� Šola�za�hortikulturo�in�vizualne�umetnosti�Celje

Čas špargljev je...

Svojo zdravilnost pa prispe-
vajo tudi vitamini A, B in C 
ter železo, fosfor, kalcij in 
mangan.

Tudi kulinarika nudi veliko 
domišljije, saj jih lahko pri-
pravimo kot hladne jedi in 
solate, juhe ter tople jedi.

Na koncu lahko ugotovimo, 
da si špargelj res zasluži 
vzdevek »kraljeva vrtnina«, 
saj naj bi bila nepogrešljiva 
vrtnina vsakega družinske-
ga vrta.
 Štefanija Kos Zidar
� Šola�za�hortikulturo�in�
 vizualne umetnosti Celje

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja,

Vse okoli nas že cveti in diši in ravno pravi čas je, da razmislite, ali bi svoj okrasni vrt ali svoje balkonske cve-
tlične ureditve prijavili na Izbor za najlepši vrt in balkon Posavja 2009!

V izbor se boste lahko prijavili, v kolikor živite v Posavju in če imate okoli ali ob hiši okrasni vrt ali pa vaš balkon 
krasi cvetje. Prijavili boste lahko tudi svoje prijatelje, sosede, sorodnike, za katere verjamete, da si zaslužijo 
pozornost širše okolice in lepe nagrade.

Ekipa, ki ureja vse potrebno za največji posavski cvetoči izbor, ravnokar sestavlja petčlansko komisijo. Komisija 
bo tista, ki si bo ogledala fotografije, ki jih boste pošiljali in prebrala vaše opise na prijavnicah, nato pa odloči-
la, kateri vrt in balkon si bo ogledala v živo in ga ocenila. Prijavnica bo objavljena v naslednji številki, 28. maja, 
z vsemi podrobnostmi. 

V nadaljevanju boste našli zanimiv in koristen prispevek o trenutnih kraljih zelenjave – špargljih, v zdaj že stalni 
svetovalni rubriki, ki jo prav tako pripravljamo s Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja, pa izvedeli, 
kaj in kako postoriti na vrtu v naslednjih dneh.

Vse prispevke, ki nastajajo v okviru izbora, po novem najdete tudi na spletu, in sicer na www.posavje.info pod 
rubriko „Uporabno“. Tam lahko preberete nadaljevanje članka o špargljih - z zanimivimi in okusnimi recepti in 
še vrsto ostalih zanimivosti iz prejšnjih objav.

Uživajte v lepih dnevih, fotografirajte svoje rožice, pokukajte malo k sosedom, sorodnikom, prijateljem, kaj in 
kako ustvarjajo – in nasvidenje naslednjič!
 Uredništvo 

Nasad�špargljev�v�četrtem�letu

Primer�pakiranja�šparglja



11Posavski obzornik - leto XIII, številka 10, četrtek, 14. 5. 2009 ENERGETIKA V POSAVJU

Kot je v uvodni predstavitvi 
povedal direktor posavske 
gospodarske zbornice Darko 
Gorišek, posavske energet-
ske družbe (Nuklearna elek-
trarna Krško, GEN energija, 
GEN-I, Termoelektrarna Bre-
stanica ter Hidroelektrarne 
na spodnji Savi, ki je zače-
la delovati letos) neposre-
dno zaposlujejo 750, podi-
zvajalska podjetja dodatnih 
300, na posameznih projek-
tih pa sodeluje še 200 lju-
di, kar skupaj pomeni vsaj 
13 % vseh zaposlitev v regiji. 
Omenjene družbe so v letu 
2007 ustvarile več kot 400 
milijonov evrov prihodkov, 
150 milijonov evrov prodaje 

Tematska priloga Posavskega obzornika, leto XIII, št. 10, četrtek, 14. 5. 09

Energetika
Energetika – posavska perspektiva
KRŠKO, POSAVJE - Posavsko gospodarstvo je tesno povezano z energetiko, ki neposredno ali posredno zaposluje veliko število ljudi in predstavlja pomemben delež 
v strukturi gospodarstva regije. Da bi našli odgovore na vprašanja, kako je energetika vpeta v gospodarstvo regije, kakšni so načrti energetskih družb, kakšen vpliv 
imajo obstoječe in načrtovane energetske investicije na razvoj regije, je GZS Območna zbornica Posavje, Krško 6. maja pripravila okroglo mizo na temo „Perspek-
tive razvoja energetike“, ki se jo je udeležilo nekaj deset predstavnikov podjetij in ustanov, povezanih z energetiko, ter nekaj krških občinskih svetnikov. 

na tujih trgih in 118 milijo-
nov evrov dodane vrednosti, 
vse našteto pa predstavlja 
več kot 30-odstotni delež v 
gospodarstvu regije, še višji 
pa je bil njihov delež celo-
tnega (45 mio evrov ali 52 %) 
in neto čistega dobička (35 
mio evrov ali 64 %). Ener-
getske družbe imajo v Po-
savju dve tretjini vsega ka-
pitala. Tudi plače zaposlenih 
v energetskih podjetjih so 
dvainpolkrat nad regijskim 
povprečjem, kar je tudi po-
sledica dejstva, da ta podje-
tja zaposlujejo pretežno viš-
je in visoko izobražen kader, 
je sprehod skozi številke za-
ključil Gorišek.

skoraj pet miLijard 
za investicije in dve 
milijardi „učinkov“
Direktor zbornice je izpo-
stavil tudi investicijski po-
tencial posavskih energet-
skih družb do leta 2020, ki 
je ocenjen kar na 4,7 mili-
jarde evrov. Pri tem so všte-
te investicije v plinohran 
Senovo (70 mio evrov), dru-
gi blok NEK (3,5 milijarde 
evrov), hidroelektrarne na 
spodnji Savi (890 mio evrov), 
daljnovod Krško – Beričevo 

Direktor�GZS�Območne�
zbornice�Posavje,�Krško�
Darko�Gorišek

Udeleženci�okrogle�mize�o�perspektivah�razvoja�energetike

opis
Posavje

gospodarske 
družbe

od tega 
energetika %

Število gospodarskih družb 986 4 (+1) 0,5

Povprečno število zaposlenih 9534
dir.: 750

(+ ind.: ~300)*
(+ pos.: ~200)*

8 (13)

Prihodki [mio €] 1.303 428 33

Prodaja na tujih trgih [mio €] 468 149 32

Neto dodana vrednost [mio €] 355 118 34

Celotni dobiček [mio €] 88 45 52

Neto čisti dobiček [mio €] 55 35 64

Kapital [mio €] 1.260 834 66

Vir: SKEP pri GZS
* ocena

opis
Posavje

gospodarske 
družbe

od tega 
energetika %

Prihodki / zaposlenega v [€]
(SLO =155.112; POSAVJE skupaj = 136.741)

217.174 3.830.130 1764

čisti dobiček / zaposlenega v [€] 9106 582.074 6392

neto dodana vrednost / zaposlenega v [€]
(SLO = 33.538; POSAVJE skupaj = 37.201; POSAVJE s.p.= 23.173 

SLO = 26.382)

39.009
26.529*

822.160 2108
79*

Povprečne plače na zaposlenega [€/leto]
(SLO =1.191; POSAVJE skupaj = 1.153)

11.900 31.479 265

Stroški dela na zaposlenega [€/leto] 16.804 45.219 269

Delež stroškov dela v odhodkih [%] 21,5 9,85 46

Delež stroškov dela v dodani vrednosti [%] 33 24 74

Celotna gospodarnost [prihodki/odhodki] povprečje 1,0645 1,1450 108

Vir: AJPES in SKEP pri GZS
* brez energetike

(105 mio evrov) ter odlaga-
lišče nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov (115 mio 
evrov). Te investicije lahko 
prinesejo 600 novih delov-
nih mest (samo drugi blok 
nukearke naj bi jih prinesel 
500), v času izgradnje druge-
ga bloka NEK pa še 2000 de-
lovnih mest. 

Po Goriškovih besedah ne gre 
prezreti niti socio-ekonom-
skih učinkov delovanja ener-
getskih družb, predvsem Nu-
klearne elektrarne Krško, za 

regijo. V obdobju 1974-1991 
so energetske družbe v obli-
ki plač, štipendij, sredstev 
za raziskave in razvoj, razvoj 
podjetništva in družbenih de-
javnosti ter neposrednih iz-
plačil posavski regiji prinesle 
120 milijonov evrov, v letih 
1992-2006 je ta prispevek 
znašal 305 milijonov evrov, do 
leta 2030 pa naj bi bilo teh 
učinkov kar za 1,5 milijarde 
evrov. V obdobju 1974-2030 je 
torej socio-ekonomski učinek 
energetike na regijo ocenjen 
na skoraj dve milijardi evrov.

Nuklearna�elektrarna�Krško�(foto:�J.�Macur)
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„Druga zadeva, ki zagoto-
vo determinira perspektive 
prihodnosti, je jedrska elek-
trarna jutri, zato temu vpra-
šanju dajemo veliko pozor-

nosti že zadnje desetletje, v 
zadnjem času pa z zelo kon-
kretnimi koraki uresniču-
jemo vizijo podaljšanja ži-
vljenjske dobe tega objekta. 
V letošnjem letu smo končali 
vse potrebne študije za vzpo-
stavitev programov, ki mora-
jo biti v funkciji uravnavanja 
življenjske dobe. Oddali smo 
tudi formalno vlogo na Upra-

vo za jedrsko varnost, ki bo 
v bistvu pomenila podaljša-
nje življenjske dobe do leta 
2043. To ne bo velik dogodek, 
to bo neopazen dogodek, kot 
so bili doslej vsi dvigi moči 
in zmogljivosti tega objekta. 
To bo strokovno-upravni po-
stopek, ki se bo predvidoma 
končal do konca tega leta. 
Politike opozarjam, da tu ni 
veliko prostora za njihov pri-
spevek,“ je povedal Rožman 
in dodal, da bodo nato vsa-
kih deset let preverjali, ali je 
elektrarna varna za nadalj-
nje obratovanje.

Rožmanu se zdi zelo po-
membno, da se doseže neko 
soglasje glede energetske po-
litike Slovenije. „Posavje kot 
regija seveda ne more kreira-
ti energetske politike Slove-
nije, lahko pa nanjo vpliva z 
zdravimi argumenti in aktiv-
no udeležbo. Pravi trenutek 
je sedaj, saj je v javni raz-
pravi t.i. zelena knjiga, ki bo 
osnova za revizijo Nacional-
nega energetskega progra-
ma,“ je poudaril Rožman in 
prisotne pozval, da se vklju-
čijo v to javno razpravo. „Pri-
poročali bomo, da se izdela 

ovrednoten energetski pro-
gram. Ni dovolj popis želja, 
kaj bi bilo lepo, da bi realizi-
rali v naslednjih 50 letih, tre-
ba je zapisati, kaj se lahko 
realno uresniči v naslednjih 
desetih letih.“ 

Naslednji dejavnik, ki deter-
minira energetske perspek-
tive, je organiziranost ener-
getskega sektorja v Sloveniji, 
meni Rožman. „Mi se bomo 
trudili po svojih močeh, da z 

argumenti pojasnimo, da je v 
Sloveniji treba ohraniti zdra-
ve principe ne glede na veli-
kost energetskega sektorja. 
To pa pomeni, da je treba 
ohraniti konkurenčnost ne 
samo energije, ampak kon-
kurenčnost idej in projek-
tov.“ Nadaljnji energetski 
razvoj regije si je po Rož-
manovem prepričanju težko 
predstavljati brez neke ener-
getske nadgradnje oz. ener-
getskega stebra.

Pomemben dejavnik je tudi 
iniciativnost lokalnega pro-
stora v širšem smislu  na 
področju energetike. „Ni 
dovolj, če energetiki razla-
gamo, kaj bi bilo pametno 
početi na področju energe-
tike, ampak potrebujemo 
neko širše zavezništvo, pred-
vsem pa bi morali vsi verje-
ti, da je energetika perspek-
tiva, ki obeta in daje, ki je 
generator finančnega po-
tenciala, kadrov in znanja. 
Želel bi, da posavska lokal-
na skupnost vidi te vredno-
te, ki jih energetika prina-
ša, da na njih gradi in skuša 
imeti pobudo, da gre korak 
naprej v procesu umeščanja 
teh objektov, da pokaže inte-
res za to, ne pa, da se obna-
ša kot žrtev, ki jo nekdo po-
siljuje z grozljivimi objekti, 
in da skuša kot žrtev kapita-
lizirati neke negativne učin-
ke. Ta platforma dolgoročno 
ne bo uspešna, danes živimo 
v času, ko je priložnosti malo 
in tisti, ki jih bo znal zgrabi-
ti in izkoristiti, bo v predno-
sti. Apeliram, da vsi pokaže-
mo iniciativnost na področju 
udejanjanja te energetske 
perspektive, samo po sebi 

pravi. „Neskončnih možnosti 
v Sloveniji ni. Analizirali smo, 
kaj slovenska energetika zmo-
re. Ob trenutni ceni električ-
ne energije, nam že za trenu-
tne obveznosti, torej tekoče 
investicije in odplačilo kre-
ditov, manjka 25 milijonov 
evrov,“ je opozoril Novšak. 

Izgradnja drugega bloka NEK 
ima po Novšakovem mne-
nju tako narodnogospodar-
ske  (trajnostni vir električne 

V načrtu imajo številne in-
vesticije, tako v posodobi-
tve obstoječih objektov kot 
v novogradnje. Med posodo-
bitvami obstoječih objektov 
so to vsakoletne posodobitve 
v NEK, predvsem v luči po-
daljšanja njene življenjske 
dobe, posodobitev HE Moste 
in TE Brestanica, med novo-
gradnjami pa gradnja dru-
gega bloka NEK, dokončanje 
verige hidroelektrarn na spo-
dnji Savi, plinohran Senovo, 
nova plinska postrojenja ter 
manjši obnovljivi viri energi-
je. „Jedrska elektrarna Krško 
2 je za nas najpomembnejši 
projekt. Mi se smatramo za 
nosilca jedrske opcije v Slo-
veniji, zato čutimo potrebo 
po investiranju na tem po-
dročju,“ je bil jasen Novšak 
ter dodal, da so samo v lan-
skem letu za investicije na-
menili 55 milijonov evrov, 
ob tem pa bistevno zmanj-
šali zadolženost.

Novšak je izpostavil tudi po-
men izhodišč, zapisanih v t. 
i. zeleni knjigi slovenske ener-
getike, ki je ta čas v javni raz-

Novšak: »Investicije na področju 
energetike so priložnost za ta prostor«
„Naša vizija je postati nosilec razvoja proizvodnje in celovite ponudbe električne energije na osnovi čistih, trajnostnih in obnovljivih virov ter tako prispeva-
ti k trajnostnemu razvoju Slovenije,“ je v svoji predstavitvi skupine GEN povedal direktor GEN energije Martin Novšak. Skupina GEN združuje 15 podjetij (po-
leg GEN energije še 50-odstotni delež NEK, 86,2-odstotni delež Savskih elektrarn Ljubljana in preko njih 65-odstotni delež Save in 25-odstotni delež HSE Investa, 
12,6-odstotni delež Hidroelektrarn na spodnji Savi, 100-odstotni delež Termoelektrarne Brestanica in preko nje še 2,8-odstotni delež HESS, 50-odstotni delež 
GEN-I ter sedem podružnic tega podjetja na Balkanu). „Praktično soobvladujemo polovico slovenske proizvodnje električne energije,“ je poudaril Novšak.

Direktor�GEN�energije�
Martin�Novšak

energije, reševanje proble-
matike CO2, domač vir pro-
izvodnje, najmanjši vpliv na 
okolje, izjemno konkurenčna 
cena) kot lokalne učinke (ne-
posredno preko plač zapo-
slenim in nadomestil lokalni 
skupnosti, posredno pa pre-
ko razvoja srednje tehnične 
šole in Fakultete za energeti-
ko, donacij društvom in kul-
turi, gostinskih storitev...). 
Ti prispevki so v primeru po-
daljšanja obratovalne dobe 
NEK ovrednoteni na 12 mili-
jard evrov, v primeru izgra-
dnje NEK 2 pa na 38 mili-
jard evrov. „To so priložnosti 
za ta prostor, za slovensko 
energetiko, pa tudi za šir-
šo energetiko sosednjih dr-
žav,“ je prepričan Novšak, ki 
je posebej izpostavil še po-
men izgradnje verige hidro-
elektrarn na spodnji Savi, ki 
predstavljajo prilagodljiv vir 
proizvodnje električne ener-
gije, poleg tega pa se v sklo-
pu gradnje urejata porečje 
in infrastruktura, odpirajo se 
nova visokokvalificirana de-
lovna mesta, v regiji se aku-
mulira znanje. 

Novšak je poudaril tudi pri-
spevek delovanja skupine 
GEN v širšem smislu sloven-
ske energetike. „Postali smo 
močan pozitiven dejavnik v 
slovenski energetiki,“ je pre-
pričan. „Naša vizija so obno-

vljivi in trajnostni viri ener-
gije, kot je jedrska energija. 
Pripravljeni smo sovlagati v 
vse dobre investicije, ki se 
bodo v Sloveniji razvile. Za 
nas je ključnega pomena tudi 
podpora lokalnega prostora, 

podpora ne samo izvajalcev 
del na teh objektih, ampak 
tudi tistih, ki delate v šol-
stvu, znanosti, svetovalnih 
organizacijah in nenazadnje 
lokalnega prebivalstva,“ je 
zaključil Novšak.

Rožman: »Bodimo pobudniki, ne žrtve 
energetskega razvoja«
„Energetika danes veliko daje temu prostoru v razvojnem smislu, vprašanje in dilema pa je, ali lahko energetika to vlogo ohrani tudi v bodoče,“ je svojo razpra-
vo začel predsednik uprave NEK Stane Rožman in nadaljeval: „Te perspektive danes in v prihodnje v veliki meri determinira obratovanje jedrske elektrarne Kr-
ško, ne samo v smislu obratovanja kot takega, ampak na kakšen način obratuje, s kakšnimi rezultati, s kakšno stabilnostjo, s kakšno sprejemljivostjo v javno-
sti, skratka, kakšna referenca je ta jedrska elektrarna danes in kakšna bo v prihodnje. Kar zadeva jedrsko elektrarno Krško danes, bi rekel, da se trudimo, da bi 
ta objekt deloval vzorno, da bi bil visoko razpoložljiv in predvsem varen za okolje, da bi izpolnjeval vse obveznosti in funkcioniral strogo po zakonodaji, da bi 
obratoval po najvišjih standardih, ki veljajo na področju jedrske operative. Po moji presoji ta cilj danes v veliki meri dosegamo in to konsistentno dokazujemo 
že vsaj deset let. Izjemno pomembno je, da tako tudi ostane, saj na teh atributih lahko gradimo energetsko perspektivo tudi v bodoče.“

Stane�Rožman�med�
nastopom�na�okrogli�mizi

se to pač ne bo zgodilo,“ je 
zbranim povedal prvi mož kr-
ške nuklearke in jih pozval, 
naj ne čakajo, kaj bo prine-
sla zakonodaja, ampak naj 
bodo sami pobudniki v pro-
cesu njenega nastajanja.

Rožman je izpostavil še po-
men generiranja novih ka-
drov v posavski energetiki in 
z zadovoljstvom ugotovil, da 
imamo v tem prostoru kvali-
tetno in sodobno opremlje-
no srednjo šolo ter Fakulte-
to za energetiko. „Jedrska 
elektrana Krško zadnja leta 
zaposli približno 35 ljudi le-
tno z visokošolsko in srednje-
šolsko izobrazbo. Ta proces 
se bo nadaljeval še nekaj let, 
dokler ne bo zamenjana cela 
generacija. Verjetno je prav, 
da prepoznamo tudi kvalite-
tno vrednost tega procesa.“

„Scenariji so tu, perspektive 
so tu, vendar je pred nami 
težka pot, da jih uresničimo. 
Brez pozitivnega pristopa 
vseh nas te perspektive pač 
ne bo tako enostavno uresni-
čiti,“ je svoj nastop zaključil 
Rožman.  
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Upoštevati dialog s krajani,
želja je konsenz

Občinski svetnik Jože Ha-
binc se je zavzel, naj se pri 
energetskem razvoju upo-
števa tudi dialog s krajani. 
„Meni je jasno, pa tudi kra-
janom, da je edina možna lo-
kacija za drugo nuklearko v 
Sloveniji v Krškem. Vendar 
pa stvar ni tako enostavna, 
kot izgleda iz Ljubljane. V 
tem okolju moramo napravi-
ti sintezo razvoja in kvalite-
te življenja, eno brez druge-
ga ne gre.“ 

Podžupanja Ana Somrak pa 
je spomnila na že štiri leta 
trajajoč postopek nastaja-
nja državnega prostorskega 
načrta za odlagališča NSRAO. 

let opravlja vzdrževalna in 
modifikacijska dela v NEK, 
evropskih in ameriških elek-
trarnah.

„Morda pogrešam malo več 
smelosti pri investicijah v 
nove tehnologije, v raziska-
ve in razvoj, mislim, da je 
tu dolgoročno največji po-
tencial,“ je menil direktor 

RRA Posavje Robert Ostre-
lič. Poudaril je tudi podporo 
agencije Fakulteti za ener-
getiko in se zavzel za večjo 
pozornost področju učinko-
vite rabe energije. Mag. Ve-
koslav Korošec, direktor 
Združenja za izvedbeni in-
ženiring pri GZS, je opozo-

ril na dolgotrajne postop-
ke vključevanja energetskih 
objektov za prostor, tudi pri 

Direktor Kostaka Krško Bo-
židar Resnik je poudaril de-
lež njihovega podjetja v po-
savski energetiki, predvsem 
kot podizvajalec v NEK, kjer 
imajo redno več kot 100 za-
poslenih, pa tudi pri gradnji 
spodnjesavskih hidroelek-
trarn. „Upam, da smo doka-
zali neko stopnjo kadrovske 
usposobljenosti in strokov-

nega znanja,“ je povedal 
Resnik, v podjetju pa želijo 
kot gradbinci sodelovati tudi 
pri načrtovanih energetskih 
projektih. Direktor Numi-
pa Stane Zorko pa je izpo-
stavil pomen gradnje druge-
ga bloka jedrske elektrarne 
za njihovo podjetje, ki že 15 

Smelost pri novih investicijah,
raznolikost energetskih virov
V razpravi so se oglasili tudi številni drugi udeleženci okrogle mize. Vsi so podprli načrte posavskih energetskih družb, so pa opozorili, da je potrebno pri 
umeščanju energetskih objektov v prostor upoštevati tudi dialog s krajani in poskrbeti za projektom primerno kvaliteto življenja v tem prostoru, opozori-
li pa so tudi na večji pomen obnovljivih virov energije ter na njihovo raznolikost, saj je to ključ do energetske samostojnosti Slovenije. Nekaj poudarkov iz 
razprave pa v nadaljevanju. 

načrtovani izgradnji 
daljnovoda Krško – Be-
ričevo, ki je po njego-
vem mnenju ključen 
za Posavje in za na-
črtovano NEK 2. „Slo-
venska energetika te-
melji na več temeljih, 
na jedrski elektrar-
ni Krško in na termo-
energetskih objektih, 
predvsem na Termo-
elektrarni Šoštanj 5. 
Zato moramo zagoto-
viti, da se načrtovani 
projekti v Posavju re-
alizirajo in tako dolgo-
ročno zagotovimo za-
nesljivo, kvalitetno in 
okolju prijazno ener-
gijo,“ je še menil Ko-
rošec. Dekan Fakulte-
te za energetiko prof. 
dr. Andrej Predin pa 
je povedal, da na fa-
kulteti podpirajo vse 
energetske projekte v 
Sloveniji, ki temeljijo 
na čistih, okolju pri-
jaznih tehnologijah. 
„Samo trajnostni ra-
zvoj na energetskem 
področju bo omogočil 
Sloveniji energetsko 
samostojnost, zato 
je izjemno pomemb-
na raznolikost ener-
getskih virov. Krizno 
obdobje je možno iz-
koristiti za nove inve-
sticije na energetskem 

področju in odpreti nove, 
dolgoročno perspektivne tr-
žne niše.“   

„Želja je, da ta DPN 
sprejmemo s 100-od-
stotnim konsenzom 
na občinskem svetu,“ 
je povedala Somrako-
va, svetniki pa naj bi 
o tem predvidoma od-
ločali 28. maja. Opo-
zorila je tudi, da ob-
čina Krško zaradi 31. 
marca potekle veljav-
nosti uredbe o nado-
mestilih mesečno iz-
gubi 250 tisoč evrov 
ter da ni več vprašanj 
o varnosti načrtova-
nega objekta, ampak 
le še vprašanja, „kaj 
zato dobimo“. Alen-
ka Avberšek, izvršna 
direktorica za zakono-

dajo in politike pri GZS, pa je 
povedala, da želi biti zborni-
ca most med gospodarstvom 
in politiko, zato bodo skušali 
pomagati, da bodo posavski 
energetski projekti umešče-
ni v primeren čas in prostor.

Darko Gorišek je ob koncu 
povzel najpomembnejše za-
ključke okrogle mize in jih 
strnil v stavek, da je „ener-
getika generator novih inve-
sticij in priložnosti“. Okrogla 
miza je izzvenela predvsem 
kot poziv (lokalni) politiki, 
naj prižge zeleno luč za na-
daljnji energetski razvoj re-
gije, v prvi vrsti seveda za 
izgradnjo odlagališča NSRAO 
v bližini obstoječe jedrske 
elektrarne v Vrbini.
� Peter�Pavlovič

Direktor�Kostaka�Božidar�Resnik�in�predsednik�uprave�
NEK�Stane�Rožman

Direktor�RRA�Posavje�Robert�
Ostrelič

Občinski�svetnik�Jože�Habinc

Podžupanja�občine�Krško�Ana�
Somrak

Gradbišče�HE�Krško�(foto:�J.�Macur) Termoelektrarna�Brestanica�(foto:�J.�Macur)
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SPODNJI STARI GRAD - Na za-
časnem poligonu v Spodnjem 
Starem Gradu je tehnično re-
ševalna enota Civilne zaščite  
družbe Kostak 8. maja prika-
zala vajo za primer reševanja 
ob potresu. Prikazali so pred-
vsem postopke za primer, ko 
ni možnega dostopa z uporabo 
večjih gradbenih strojev, kot 
je rezanje betona, lesa in že-
leza na težko dostopnem me-
stu v objektu ali ruševini. Vajo 
so opazovali člani občinskega 
štaba CZ Krško, predstavni-
ki brežiške izpostave Uprave 
za zaščito in reševanje, poli-
cijske postaje Krško, Zdravstvenega doma Krško, Občinskega 
gasilskega poveljstva Krško in kabineta župana, ki so si lahko 
ogledali še organizacijo cestne zapore ob intervencijah, dvig 
ponesrečencev iz gradbenih jam, dvig težkih betonskih ele-
mentov izpod ruševin, uporabo hidravličnih škarij in premično 
samohodni stroj za dvig s teleskopsko roko. Poveljnik CZ ob-
čine Krško Vlado Grahovac je čestital vodji reševalne enote 
Željku Horvatu za prikazano vajo, podžupanja Ana Somrak in 
predsednik uprave družbe Kostak Božo Resnik pa sta potrdila 
oceno o dobri pripravljenosti in obljubila zagotovitev potreb-
nih tehničnih in organizacijskih pogojev za stalni razvoj te eno-
te, ki je namenjena za delovanje na območju občine Krško in 
po potrebi v celotnem Posavju.   

Vaja za primer potresa

Gradnja širokopasovnih pove-
zav v občini Krško sodi med 
večje projekte zadnjih let, s 
katerim želi Občina na obmo-
čjih belih lis, kjer ni komer-
cialnega interesa za gradnjo 
omrežja, omogočiti sodo-
ben dostop do informacijske 
tehnologije vsem gospodinj-
stvom. Z izbranim izvajalcem, 
družbo Kostak d.d., tako gra-
di optično omrežje v dolžini 
218 km. 

Vodja projekta Andrej Sluga 
pojasnjuje, da gradnja v tem 
času poteka na relaciji Bresta-
nica - Senovo in na območju 
Krajevne skupnosti Rožno – 
Presladol. Istočasno se na za-
črtani trasi polagajo tudi deli 
sekundarnega omrežja na ka-
tere se bodo kasneje navezo-
vali priključki do posameznih 
stanovanjskih hiš. V tej fazi 

Projekt celovite ureditve na-
selja Spodnji Stari Grad je 
potekal od avgusta lani in je 
vseboval izgradnjo nove ka-
nalizacije, obnovo obstoje-
če infrastrukture, kot je ele-
ktrična in telekomunikacijska 
napeljava ter omrežje kabel-
ske televizije. Posodobljeno 
je tudi vodovodno omrežje, 
javna razsvetljava in cesta 
ter položeni vodi za široko-
pasovne povezave. Pomemb-
nost investicije se po besedah 
Damijane Dušak, ki projekt 
vodi, torej odraža v ureditvi 
dotrajane prometne in okolj-
ske infrastrukture, ureditve 
pa bodo prispevale tudi k 
zmanjšanju obremenjevanja 
okolja s komunalnimi in pa-
davinskimi vodami ter zmanj-
šanju vodnih izgub na vodo-
vodnem omrežju. Projekt 
celovite ureditve Spodnje-
ga Starega Gradu je vreden 
1,5 mio evrov in sofinanciran 

Ogledali  so si notranjost naj-
višje predstavniške in zako-
nodajne institucije v državi 
ter se srečali tudi s pred-
sednikom Državnega sveta 
Blažem Kavčičem, pozdra-
vila pa sta jih je še lokalni 
državni svetnik Jože Slivšek 
in vodja poslanske skupi-
ne SLS Jakob Presečnik. Po 
ogledu parlamentarnega po-
slopja, ki ga je zasnoval ar-
hitekt Vinko Glanz, je gosti-
telj Franc Bogovič strnil še 
vtise po polovici leta, odkar 
opravlja funkcijo poslanca. 
Izpostavil je, da razpravam 
v Državnem zboru manjka 
obravnava političnih tem na 
čvrstejših temeljih, takšnih, 
ki bi bolj vplivali na dobrobit 

Minuli vikend se je društvo DKD Svoboda Senovo odzvalo po-
vabilu enega izmed treh slovenskih društev, ki deluje v Švi-
ci - društva »Slovenija«, s katerimi krepijo prijateljske vezi 
in jih prepletajo s kulturo obeh narodov. Goste, ki se jim je 
v imenu Občine Krško pridružila Metka Resnik, je v Zürichu  
sprejel predsednik društva Rober Leban in začasni odprav-

nik poslov na veleposlaništvu v Švici Branko Zupanc, sicer 
po rodu Sevničan. Z gledališkim eksperimentom Raymonda 
Queneaua Vaje v slogu in zabavnim glasbenim večerom z an-
samblom Brodniki so kulturniki s Senovega pripravili sloven-
ski večer in s svojo izvirnostjo ponovno navdušili vse zbrane. 
Predvsem pa so se vtisnili v srca  tam živečih Slovencev. Pri-
reditev jih je obiskalo kar 150. Med njimi številni zelo dobro 
obvladajo slovenščino in z veliko zavzetostjo ohranjajo ma-
terinski jezik ter skrbijo, da ga govorijo tudi njihovi otroci.  

Občina Krško pristopa k celovitemu načrtovanju stare-
ga mestnega jedra. V pripravo na projekt želimo vklju-
čiti tudi vso zainteresirano javnost ter pridobiti ideje in 
predloge za vsebinsko in oblikovno prenovo. 

Vabimo vas na predstavitev projekta
 »Urbanistična arhitekturna delavnica za staro 

mestno jedro Krško 2009«, 

v torek, 19. maja 2009, ob 18. uri,  
v Dvorani v parku v Krškem.

V želji, da skupaj sooblikujemo izhodišča za urbanistič-
no arhitekturno delavnico, ki bo potekala v poletnih me-
secih (junij, julij, avgust), vabimo k sodelovanju vse za-
interesirane (stanovalce, zaposlene, obiskovalce…), da  
podate svoje videnje in doživljanje starega mestnega je-
dra, tako danes kot v prihodnosti!

Svoje predloge lahko tudi zapišete ter pisno posredu-
jete do konca meseca maja 2009 na Občino Krško, Od-
delek za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Kr-
ško ali po elektronski pošti na naslov: stanislava.vodeb@
krsko.si.

Vabljeni!

Izgradnja širokopasovnih povezav 
v občini Krško v polnem teku
V občini Krško poteka gradnja širokopasovnih povezav, ki bodo omogočile sodoben dostop do interneta, te-
lefonije in televizijskega signala. Šest milijonov evrov vredna prva faza bo zgrajena s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi so se že začela overjanja služnostnih 
pogodb, tam, kjer so vsi lastniki zemljišč soglašali z izgradnjo, pa že poteka izvedba del na terenu.

že poteka tudi pridobivanje 
služnostnih pogodb v KS Se-
novo, ki je zatem načrtova-
no v KS Brestanica, KS Zdole 
in ostalih krajevnih skupno-
stih. Temu bo v primeru pod-
pisa vseh služnostnih pogodb 
po navedenem vrstnem redu 
sledila tudi gradnja. 

Ker je sofinanciranje omo-
gočeno le za naselja, ki niso 
pokrita s kabelsko televizijo, 
bo Občina v naslednjih dveh 
letih za-
gotovila 
dodatnih 
5 mio 
evrov in 

tako s širokopasovnim dosto-
pom pokrila še preostali del 
območja občine. Izgradnjo 
širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij bo 
Občina Krško predvidoma do 
vseh 15 krajevnih skupnosti 
zgradila do aprila 2010.

Širokopasovna omrežja so 
na področju sodobnih teh-
nologij eden večjih izzivov 
v prihodnosti. Z novimi mo-
žnostmi, ki jih nudi, se bo iz-
boljšalo delovanje vseh su-
bjektov v našem okolju in se 
pospešilo ter olajšalo pred-
vsem delo, ki poteka na 
elek tronski način. 

Andrej�Sluga�in�Rafko�Županc�z�Občine�Krško�pri�ogledu�
del na terenu

Celovita ureditev naselja Spodnji 
Stari Grad v zaključni fazi 
Občina Krško v teh dneh zaključuje s celovitim urejanjem naselja Spodnji Stari Grad. V tem času pote-
ka asfaltiranje ceste skozi naselje, medtem ko je že zgrajena kanalizacija in obnovljena celotna komu-
nalna infrastruktura, ki jo je zagotovil ta pol drugi milijon evrov vreden projekt. 

s sredstvi Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Gre za 
nadgradnjo izgradnje kanali-
zacijskega omrežja Krško, ki 
bo prav tako predan v upora-
bo v poletnih mesecih. 

Sofinanciranje hišnih pri-
ključkov in malih čistilnih 
naprav za komunalne od-
padne vode
Istočasno v Spodnjem Sta-
rem Gradu poteka tudi iz-

gradnja individualnih hišnih 
priključkov za komunalne 
odpadne vode, ki jih Občina 
Krško posameznemu gospo-
dinjstvu v omenjenem nase-
lju sofinancira v višini 95 % 
upravičenih stroškov. Viši-
na sofinanciranja je vezana 
na bližino jedrskega objek-
ta. Tako je za naselja Spo-
dnji Stari Grad, Spodnja Lib-
na, Stara vas in Žadovinek, 
ki se nahajajo v 1500-metr-

skem pasu, omogočeno 95 % 
sofinanciranja. Za krajevne 
skupnosti v 2500-metrskem 
pasu Občina Krško sofinanci-
ra 82 % upravičenih stroškov 
investicije, za vse ostale kra-
jevne skupnosti pa višina so-
financiranja individualnih hi-
šnih priključkov znaša 70 %. 
Omenjeni razpis je obja-
vljen v Uradnem listu 21/09, 
na spletni strani www.krsko.
si in pri Centru za podjetni-
štvo in turizem Krško. V tem 
letu je za ta namen predvi-
denih 245.000 evrov. 

S tem projektom želi Obči-
na spodbuditi takojšnjo pri-
ključitev na novo zgrajene 
kanalizacijske sisteme. Ob 
tem je pristopila tudi k so-
financiranju izgradnje malih 
čistilnih naprav za območja, 
kjer javnega kanalizacijske-
ga omrežja zaradi premajh-
ne gostote prebivalstva ni. 

Spodnji Stari Grad

Občinska uprava v parlamentu
Na povabilo župana občine Krško in poslanca v Državnem zboru RS Franca Bogoviča so prejšnji teden sodelav-
ci  občinske uprave Občine Krško obiskali parlament in poslanca na njegovem delovnem mestu v Ljubljani. 

vseh državljanov, namesto ti-
stih, kjer gre pretežno zgolj 
za preštevanje glasov. 
Občinska uprava Občine Kr-
ško je svoj obisk nadaljeva-
la na Inštitutu za hidravlične 
raziskave, kjer so si ogleda-
li fizični model, ki služi za 

določanje pogojev pri pro-
jektiranju hidroelektrarn na 
spodnji Savi in ostale pripa-
dajoče infrastrukture. Mo-
del je posnetek reliefa nara-
ve in je hidravlično podoben 
realnemu stanju, kar pome-
ni, da se voda, ki jo spustijo 

po strugi modela, odziva na 
enak način kot v naravi. S to-
vrstnimi raziskavami se pred-
videvajo možnosti umestitve 
različnih objektov, med njimi 
je tudi bodoči bazen na pred-
videni lokaciji v bližini stadi-
ona Matije Gubca.

Skupinska�v�parlamentu

Senovčani v Švici
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V razpredelnici v nadaljevanju je podan pregled ključnih posledic odločitve glede umestitve odlagališča v Krškem.

Posledice odločitve 
glede odlagališča 
NSRAO:

POZITIVNO MNENJE K PREDLOGU DPN  
ZA ODLAGALIŠČE NSRAO 

NEGATIVNO MNENJE K PREDLOGU DPN  
ZA ODLAGALIŠČE NSRAO 

Postopkovne

Postopki za izgradnjo odlagališča se nadalju-
jejo: 

• na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora 
k predlogu DPN se izdela usklajeni predlog 
DPN in pripravi gradivo za Vlado; 

• sledi sprejem uredbe o DPN na Vladi RS in 
objava v Uradnem listu.

Postopki za umestitev odlagališča na lokaciji 
Vrbina v Krškem se zaključijo.

Ureditev odlaganja 
RAO – splošno

• Trajna ureditev odlaganja in ravnanja z niz-
ko in srednje radioaktivnimi odpadki v obči-
ni Krško.  

• Omogočanje optimalnega obratovanja NEK v 
načrtovani življenjski dobi.

Odpadki ostanejo do nadaljnjega skladiščeni v 
občini Krško (začasno skladišče v NEK).

Nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora

Občina Krško obdrži nadomestilo v višini 7,2 
mio EUR, ki ga pridobiva na podlagi Uredbe o 
merilih za določitev višine nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na območju jedr-
skega objekta.

Občini Krško ostane nadomestilo v višini 3,8 
mio EUR, ki ga pridobiva na podlagi Uredbe.

Občina Krško bo v okviru delovne skupine za 
opredelitev do zahtev prebivalcev in rabe na-
domestil  nadaljevala dogovore o individualni 
rabi nadomestil, kot so plačila obveznosti, da-
jatev in storitev ali oprostitev določenih pla-
čil posameznikom ter druge ugodnosti (razpi-
si za gospodinjstva itd.).

Ni sredstev za individualno rabo nadomestil. 

Sredstva iz naslova nadomestil zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta 
omogočajo občini Krško koriščenje finančnih 
spodbud iz EU, iz katerih se financirajo neka-
teri pomembni projekti v Občini Krško, kot so: 

• celovita ureditev starega mestnega jedra, 
• umestitev nove knjižnice,
• obnova Valvasorjevega kompleksa, 
• spominski park Jurija Dalmatina, 
• most za pešce Videm-Krško,
• investicije v šolstvo, v mladinsko in športno 

infrastrukturo itd.

Realizacija teh projektov je umeščena v ob-
dobje 2009-2013.

Zmanjšanje sredstev iz naslova nadomestil za 
omejeno rabo prostora zaradi prisotnosti je-
drskih objektov bo onemogočalo uresničitev 
teh projektov do leta 2013. Do 31.3.2009 je 
Občina Krško prejemala 5,8 mio EUR, trenu-
tno prejema 4,1 mio EUR.

Zmanjšanje sredstev bo prispevalo tudi k 
zmanjšanju absorbcijske sposobnosti črpanja 
sredstev EU.

Protokoli med Občino 
Krško in državo

Uresničevanje protokola o informiranju javno-
sti in zagotavljanju sredstev za izgradnjo širo-
kopasovnih omrežij v občini Krško zaradi ume-
ščanja odlagališča NSRAO. 

Protokol ne stopi v veljavo. 

Uresničevanje protokola o ureditvi medseboj-
nih odnosov pri nameravani izgradnji nove ce-
stne povezave Krško – Brežice. 

Protokol ne stopi v veljavo. 

Uresničevanje protokola o medsebojnem so-
delovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v 
prostor in o zagotavljanju sredstev iz prora-
čuna RS za sofinanciranje projektov ureditve 
komunalne infrastrukture na območju obči-
ne Krško.

Protokol ne vstopi v veljavo. 

Uresničevanje protokola o sofinanciranju iz-
gradnje obvoznice Krško. Protokol ne stopi v veljavo. 

Uresničevanje protokola o financiranju obno-
ve gradu Leskovec (Šrajbarski turn). Protokol ne stopi v veljavo.

Uresničevanje protokola o zagotavljanju sred-
stev proračuna RS in ESRR za izvedbo projek-
tov v občini Krško zaradi umeščanja odlaga-
lišča NSRAO. 

Protokol ne stopi v veljavo. 

Prihodnost: razvoj 
občine in regije

Nadaljnje vzpostavljanje in uresničevanje in-
vesticijskega ter razvojnega potenciala na po-
dročju energetike v Posavju, nova delovna me-
sta, razvoj kadrov v okviru fakultete itd.

Nerešeno vprašanje trajne ureditve ravnanja 
z NSRAO otežuje razpravo o investicijskih in 
razvojnih energetskih vprašanjih. 

Posledice odločitve glede 
umeščanja odlagališča
Občinski svet Občine Krško bo s pozitivnim ali negativnim mnenjem k predlogu državnega prostorske-
ga načrta (DPN) za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem konec maja odločil o nadaljnji uso-
di umeščanja odlagališča: s pozitivnim mnenjem se bo projekt nadaljeval, z negativnim pa zaključil. Po-
sledice pozitivne ali negativne odločitve pa so za občino še mnogo širše. 

Prav zato je župan Občine 
Krško Franc Bogovič prepri-
čan, da je sedaj napočil čas, 
ko bo treba prevzeti odgo-
vornost in podati pozitivno 
mnenje k umestitvi odlaga-
lišča NSRAO v Vrbini: »Odlo-
čitev občinskega sveta pri-
naša s seboj niz posledic za 

občino. Poleg že omenjenih 
formalnosti v primeru na-
daljevanja ali zaustavitve 
projekta in s tem poveza-
ne končne ureditve odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov, 
ki so sedaj začasno skladi-
ščeni v NEK, je treba upo-
števati tudi posredne posle-

dice«, pravi župan Bogovič 
in dodaja: »Odločitev bo po-
membno vplivala tudi na viši-
no nadomestil, ki jih lokalna 
skupnost prejema iz naslo-
va omejene rabe prostora 
zaradi prisotnosti jedrskega 
objekta ter na uresničevanje 
protokolov, podpisanih med 

Občino Krško in državo ozi-
roma njenimi posameznimi 
ministrstvi. V širšem smislu 
pa pomeni DA ali NE odlaga-
lišču tudi pomemben mejnik 
pri odločanju o nadaljnjih in-
vesticijskih in razvojnih pro-
jektih na območju občine in 
širše regije«.

TUDI V POSAVJU VARNO 
Z MOTORJEM

AMD Brežice v sodelovanju z SPV Občine Brežice in SPV 
Občine Krško, Policijsko upravo Krško, podjetjem Brebus 
Brežice, podjetjem YAMAHA DELTA TEAM, ob začetku mo-
toristične sezone organiziraa preventivno akcijo »TUDI V 
POSAVJU VARNO Z MOTORJEM«.

Prireditev bo 
v soboto dne 16.5.2009 

med 9. in 16. uro 
v Parku tehnične kulture »Race Land« v Krškem.

Program prireditve: 

• 9.00: zbor in razdelitev v skupine
• predavanje o tehniki varne vožnje v učilnici 
• ogled vozil in opreme policije
• ogled motornih koles in zaščitne motoristične opreme za 

leto 2009 podjetja Yamaha Delta Team iz Krškega
• preizkus vožnje s simulatorjem vožnje motornega kolesa 
• prikaz vožnje učitelja varne vožnje  na motornem kole-

su in kolesu z motorjem

Po teoretičnem delu in praktičnem prikazu vožnje ter ogle-
du opreme se lahko udeleženci pod nadzorom učiteljev var-
ne vožnje, s svojimi motornimi kolesi ali motornimi kole-
si podjetja Yamaha Delta Team Krško preizkusijo v vožnji 
na poligonu.

V času poteka prireditve so možni brezplačni preventiv-
ni tehnični pregledi motornih koles in koles z motorjev na 
tehničnih pregledih podjetja Brebus Brežice.

Na prireditev so vabljeni učenci višjih razredov osnovnih 
šol, dijaki, člani motorističnih klubov, novinarji, avtošole  
in vsi ostali, ki vozijo motorna kolesa in imajo željo obno-
viti svoja znanja.

Namen prireditve je seznanitev udeležencev v cestnem 
prometu s praktičnim in teoretičnem znanjem vožnje mo-
tornih koles pred začetkom in v času turistične sezone. 

� Koordinator�Ivan�Plohl�SPV�Brežice,�
� Silvo�Iljaš�SPV�Krško.

KRŠKO�-�Na�največjem�mednarodnem�tekmovanju�ma-
rimbistov�v�Luxemburgu�je�sodeloval�v�duetu�s�Simonom�
Klavžarjem�nekdanji�učenec�in�sedanji�štipendist�Glas-
bene�šole�Krško�Jože�Bogolin,�ki�je�član�tudi�Pihalnega�
orkestra�Senovo.��Dosegla�sta�absolutno�zmago,�drugo�
nagrado�in�prvo�nagrado�občinstva.�M.�K.�M.�

POSAVJE, MARIBOR – 5. maja je bila v Mariboru zaključna pri-
reditev Evropa v šoli. Nanjo je po besedah regijske koordina-
torice Vide Ban v organizaciji krške Zveze prijateljev mladine 
odšlo tudi 63 mladih posavskih ustvarjalcev in njihovih men-
torjev, ki so posegli tudi po priznanjih in nagradah. Za sodelo-
vanje na literarnem natečaju se je na 1. mesto uvrstila Anja 
Žniderič iz OŠ Blanca, njena mentorica je bila Damjana Ašič, 
2. mesto sta osvojili Andreja Kolman in Lucija Jazbec iz OŠ  
Sava Kladnika Sevnica z mentorico Jožico Mlakar,  3. mesto v 
kategoriji srednjih šol pa je pripadlo Gregorju Kužniku iz Stro-
kovne gimnazije Krško, kot mentorica se je podpisala Jožica 
Černelč. Za 3. mesto likovnega natečaja so prejele priznanje 
in nagrado Janja Mirt, Maruša Rimc in Tinka Gerjevič, men-
torstvo je vodila Metka Štih, v raziskovalnem natečaju pa so 
1. mesto osvojili Xhejni Nasufi in Andreja Turk z mentorico 
Andrejo Budna, vsi iz OŠ Jurija Dalmatina Krško.  M. K. M. 

Zaključek Evrope v šoli

LESKOVEC - Na OŠ Leskovec je v torek potekalo občinsko tek-
movanje Kaj veš o prometu za osnovne in srednje šole. Po bese-
dah predsednika krškega Sveta za preventivo in vzgojo v prome-
tu Cvetka Sršena je letos tekmovalo 51 tekmovalcev iz osnovnih 
šol Podbočje, Leskovec pri Krškem, Raka, Senovo, Koprivnica, Kr-
ško in iz Srednje šole Krškov v kategorijah kolo, kolo z motorjem 
in letos prvič tudi skuter. Po odpisanih testih so se tekmovalci v 
14 ekipah preizkusili v vožnji na poligonu na igrišču ter v cestni 
vožnji. Med kolesarji se je najbolj izkazal Jure Bevc pred Luko 
Bevcem in Borisom Klenovškom (vsi OŠ Leskovec), tako na ko-
lesu z motorjem kot na skuterju pa je bil najboljši Klemen Pe-
telin (ŠC Krško), prvič pred Davorinom Škrabarjem (OŠ Lesko-
vec) in Tomijem Šoškom (ŠC Krško), drugič pa pred Kristjanom 
Revinškom in Borisom Meničem (oba ŠC Krško).   B.M.

Skuter – nova disciplina
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Na predvečer praznika dela so se krajani Gornjega Lenar-
ta zbrali na prireditvi ob svečanem odprtju modernizirane 
ceste. Predajo ceste v namen je popestrila zanimiva povor-
ka – krajani Gornjega Lenarta so se po novi cesti popeljali s 
konjskimi vpregami, gasilskimi vozili, starodobnim avtomo-
bilom in motorjem. Druženje so krajani nadaljevali s posta-
vljanjem mlaja in kresovanjem. 

Prireditve se je udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan Mo-
lan. Župan je skupaj s pred-
stavnikom vaške skupnosti,  
predsednikom KS Šentlenart 
Stanetom Radanovičem in 
predsednikom Lokalnega par-
tnerstva Stanetom Preskar-
jem prerezal trak in simbo-
lično predal cesto v uporabo 
krajanom. Ob tem jim je za-
želel predvsem varno vožnjo.   

Tudi letos so v Gornjem Le-
nartu s skupnimi močmi posta-
vili mlaj, v večernih urah pa 
so se krajani zbrali ob kresu 
in skupaj praznovali 1. maj, 
mednarodni praznik dela. 

Kaj se v projektu dogaja?
32 prostovoljcev Društva upo-
kojencev Brežice obiskuje 
starejše nad 69 let na obmo-
čju, ki ga pokriva DU Brežice. 
Namen dela anketarjev je, da 
v razgovoru z vsemi starejšimi 
krajani, ne glede na to, ali so 
člani društev upokojence ali 
ne, ugotovijo, ali potrebuje-
jo kakšno obliko pomoči in to 
pomoč tudi nudijo, kolikor je 
to mogoče.

Kdo izvaja projekt?
Zveze društev upokojencev 
Slovenije in prostovoljci Dru-
štva upokojencev Brežice.

Komu je projekt namenjen?
Vsem starejšim, ki so starej-
ši od 69. let in živijo sami ali 
s sorodniki. 

Katere podatke zbiramo?
Prostovoljec obišče osebe, 
starejše od 69. let in z njiho-
vo pomočjo izpolni anketni 
vprašalnik. Podatki o staro-
stniku so tajni in so upora-
bljeni samo za namen raz-
iskave. Podatki kot so npr.  
koliko ljudi živi v lastnih hi-

Z ljudskimi pesmimi so večer 
glasbeno obogatile Ljudske 
pevke Žejno. Številne udele-
žence je pozdravil župan ob-
čine Brežice Ivan Molan, ki 
je predsedniku društva Dar-
ku Šoncu ob tej priložnosti 
izročil sliko Brežic.

Nekaj zanimivosti o Kulturno-
prosvetnem društvo Slovenski 
dom: je najstarejše društvo Slo-
vencev v Evropi, ki nepretrgano 
deluje že od leta 1929.  Za roj-
stni dan društva se šteje 9. no-
vember leta 1929, ko je pravila 
Narodne knjižnice in čitalnice 
potrdil «Veliki župan zagrebške 
oblasti». Ustanovitelj društva, 
ki se je takrat imenovalo Naro-
dna knjižnica in čitalnica, je bil 
dr. Fran Zavrnik.
  
V času med prvo in drugo 
svetovno vojno je bilo de-

Projekt Starejši za starejše 
– za višjo kakovost življenja doma
Društvo upokojencev Brežice sodeluje pri projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE – ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJE-
NJA DOMA, ki se izvaja v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije. Namen projekta je nuditi pomoč 
vsem starejšim, ki živijo v svojih gospodinjstvih ali skupaj z otroci, da bi bilo življenje v starosti lažje 
in lepše. Projekt je za starejše brezplačen. 

šah, koliko v stanovanju, ko-
liko starostnikov ima kopalni-
co in podobno. 

Kaj je namen zbiranja po-
datkov z anketo?
Namen ankete je ugotoviti, 
kaj starejši potrebujejo in 
česa si želijo. To so npr. po-
datki o potrebah po dnevnem 
varstvu, pomoči na domu, do-
movih za starostnike. 
Prebivalstvo se stara, zato je 
pomembno, da se prisluhne 
starejšim, le tako bo družba 
lahko zagotovila ugodne po-
goje tudi za tiste, ki bodo sta-
rostniki v kasnejših letih. 

Podatki so varovani z izjavo 
o zaupnosti
Vsak prostovoljec - anketar 
podpiše izjavo o varovanju 
podatkov preden gre na te-
ren, zato je strah pred posre-
dovanjem osebnih podatkov 
povsem odveč. Tudi sam ra-
čunalniški program ne navaja 
osebnih podatkov v poročilih, 
pač pa le številke. 

Težave, s katerimi se prosto-
voljci srečujejo

Kljub nenehnemu iskanju se-
znamov starostnikov nad 69 
let, le-teh še do sedaj nismo 
prejeli, čeravno imamo po-
trdilo, da opravljamo huma-
nitarno delo v okviru projek-
ta in ob takšnih problemih se 
vsekakor soočamo z nelogič-
nimi ukrepi birokracije. Delo 
v projektu je povsem na pro-
stovoljni bazi, brez nadome-
stil, vendar ga večina prosto-
voljcev- anketarjev  opravlja 
zavzeto in požrtvovalno, ne-
kateri pa so od tega dela od-
stopili, zato v svoje vrste va-
bimo tudi druge z mislijo, da 
bomo nudili pomoč drugim, 
dokler lahko in tako lažje pri-
čakovali pomoč takrat, ko jo 
bomo potrebovali.

Za uspeh projekta potrebu-
jemo vaše sodelovanje
Projekt niza še druge uspe-
šne aktivnosti, zato poziva-
mo tiste, ki vas bodo obiskali 
prostovoljci anketarji, da jih 
sprejmete in se z njim oz. njo 
pogovorite o tem, kako živite 
in ali kaj potrebujete, pogre-
šate, da bi se kvaliteta vašega 
življenja izboljšala, istočasno 

pa bo ugotovljeno stanje, ka-
kšno je življenje starostnikov.

Možnost obveščanja ostalih 
pristojnih služb
S soglasjem starostnika lahko 
prostovoljci o potrebi po po-
moči opozorijo tudi druge pri-
stojne organe za nudenje po-
moči, kot so Zdravstveni dom 
in Patronažna služba, Center 
za socialno delo, druge jav-
ne zavode, humanitarna dru-
štva….ali pa pomoč organizi-
ramo v lastnih vrstah.

O projektu
Projekt se je začel leta 2004, 
Društvo upokojencev pa je v 
projekt pristopilo leta 2008 in  
do sedaj so anketirali okrog 
400 starostnikov. Anketiranje 
pa seveda poteka še naprej.

� Koordinatorka�projekta�
v�občini�Brežice:�Ida�Križanec�
Predsednica:�Helena�Vogrinec�

Projekt STAREJŠI ZA STAREJŠE 
–  ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJE-
NJA DOMA podpira tudi obči-
na Brežice. 

Otvoritev modernizirane ceste 
v Gornjem Lenartu

Slavnostna otvoritev ceste

Postavljanje mlaja

Predstavitev knjig 
v Slovenskem domu v Zagrebu

lovanje društva zelo plodno 
in je povezalo skoraj vse za-
grebške Slovence in njihove 
prijatelje. Med drugo sve-
tovno vojno, ko je delovanje 
društva prepovedala tedanja 
oblast Neodvisne države Hr-
vaške, društveni duh ni pov-
sem ugasnil, saj so zagrebški 
Slovenci v društvenih prosto-
rih pomagali rojakom, ki so 
bili izgnani iz Slovenije. 

Društvo danes: po razpa-
du SFRJ ter nastanku Repu-
blike Slovenije in Republike 
Hrvaške je društvo svoje de-
lovanje usmerilo k uresniči-
tvi ideje, da bi Slovenski dom 
postal dom vseh Slovencev v 
Zagrebu in vseh tistih, ki se 
radi družijo z nami. Ta ideja 
je močno živa v srcih članov 
in njihovih prijateljev. 

S�predstavitve�knjig�v�Zagrebu

Jože�Pacek

Zadnji teden v aprilu je Kulturno-prosvetno društvo 
Slovenski dom Zagreb v sodelovanju z Jožico Stezi-
nar, dolgoletno članico društva, pripravilo kulturni 
večer, kjer se je s svojimi knjigami predstavil pisa-
telj Jože Pacek, župnik iz Čateža ob Savi. 

Vabilo

Kulturno društvo 
Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi

prijazno vabi na

promenadni koncert  
in skupni nastop pihalnih orkestrov, 

ki bo v soboto, 23. maja 2009, ob 19. uri
v Dobovi.

Nastopili bodo:
Društvo pihalni orkester Šentjanž Kograd Igem,

Schlosskapelle Neuhaus – Suha (Avstrija),
Gradska limena glaszba Daruvar (Hrvaška),

KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi.

Na prvo majsko soboto sta poročne zaobljube obnovila zlatopo-
ročenca Veronika in Ivan Glogušek iz Mihalovca. Župan obči-
ne Brežice Ivan Molan je v nagovoru  opisal življenjsko pot zla-
toporočencev in jima ob jubileju poleg izrečenih čestitk izročil 
tudi darilo občine Brežice, ki bo zlatoporočenca spominjalo na ta 
dan. Obred obnovitve zaobljub ob zlatem jubileju, ki je potekal 
v dobovski cerkvi, sta za svoja starša organizirala hči Marija in 
sin Robert. Slavljenca sta del življenja preživela daleč na seve-
ru, na Švedskem, kamor ju je odpeljalo delo. Želja po ustvarja-
nju, medsebojna ljubezen in spoštovanje ter vera v Boga, pa so 
Veroniki in Ivanu dajali moč, da sta vztrajala pri delu daleč od 
doma in družine. Svoji družini sta zgradila topel dom in zaživeli 
so skupaj, kakor sta si več čas želela. Danes se veselita druženja 
s svojima otrokoma in družbe obeh vnukov – Petre in Andreja.

Zlatoporočenca Glogušek

Z�obreda�zlate�poroke

Spoštovani! 
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki bol-
nikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic in pre-
prečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem 
zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je 
torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdravstva, dnev-
no potrebujemo 400 krvodajalcev. Za odvzem krvi morate izpol-
njevati osnovne pogoje za krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če 
ste zdravi, stari od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. 
Ženske lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z Dru-
štvom študentov Brežice organizira krvodajalsko akcijo v

ponedeljek, 25. maja 2009  od 10.00-15.00 ure in
torek, 26. maja 2009 od 8.00-12.00 ure

v Mladinskem centru Brežice.

Vljudno vabljeni!
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Župan Srečko Ocvirk, predstavniki Rdečega križa Sevnica 
ter predstavniki Krajevne skupnosti Tržišče so v Domu upo-
kojencev v Sevnici ob njenem 90. rojstnem dnevu obiskali 

Marijo Mesojedec. V družbi domačih je z veseljem prisluh-
nila programu, ki so ga posebej za njo pripravili učenci iz OŠ 
Tržišče. Polna vedrine in dobre volje se kljub svojim letom 
še vedno veseli vsakega dneva, dobre želje in čestitke vseh 
prisotnih pa so ji še posebej polepšale dan.

90-letna�Marija�Mesojedec�v�družbi�svojih�treh�hčera,�
sestre,�vodje�sevniške�enote�Doma�upokojencev�in�
oskrbovancev�Franje�Svažič�in�sevniškega�župana�
Srečka�Ocvirka.�(foto:�S.�Radi)

Planinsko dru-
štvo Sevnica 
je v sodelova-
nju s Turistično 
zvezo Občine 
Sevnica in šte-
vilnimi drugimi 
soorganizator-
ji organiziralo 
dan pohodni-
štva v občini 
Sevnica. Dan 
pohodništva 
je namenjen 
rekreaciji, spoznavanju in opazovanju narave, spoznavanju ob-
čine na obeh straneh Save in druženju. Pohodi so bili organizirani 
na različnih izhodiščih in odsekih Poti Lojzeta Motoreta, povsod 
pa so pohodnike spremljali strokovno usposobljeni vodniki, ki so 
letos posebno pozornost posvetili predvsem živalstvu. Pri osnov-
ni šoli Sava Kladnika Sevnica je bil ob tej priložnosti kratek uvo-
dni program, kjer je zbrane nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk.

Investicijski projekti na 
cestnem omrežju
Občina Sevnica je investitor 
oziroma soinvestitor več in-
vesticijskih projektov na ce-
stnem omrežju na območju 
Krmelja. Tako je bila konec 
lanskega leta dokončana ce-
lovita obnova regionalne ce-
ste od Mercatorja do stare 
šole, v letošnjem letu pa se 
dokončuje še razširitev ovin-
ka na koncu naselja v smeri 
proti Šentjanžu. Na lokalnih 
cestah je trenutno v izva-
janju širši investicijski pro-
jekt »Omrežje cest«, ki za-
jema štiri pododseke na tem 

območju, od teh je bil odsek 
proti Gabrijelam dokončan že 
lani, v teku so dela na odseku 
od odcepa za Brezje do Hinjc, 
kmalu pa naj bi se začela iz-
vajati tudi celovita ureditev 
zgornjega pododseka lokalne 
ceste od Hinjc proti Krmelju. 
Direkcija Republike Sloveni-
je za ceste pa trenutno izvaja 
javni razpis za izbor izvajalca 
za ureditev križišča pri Bar-
bari, ki naj bi se ravno tako 
začela v letošnjem letu. Prav 
na temo sodelovanja pri iz-
vedbi navedenih investicij je 

tekla tudi beseda na sestan-
ku župana Srečka Ocvirka s 
strokovnimi službami Občine 
in predsednico Krajevne sku-
pnosti Slavico Mirt. Ugoto-
vljeno je bilo, da je vse more-
bitne pobude, ki se pojavljajo 
ob izvajanju del, smiselno ne-
posredno terensko reševati z 
izvajalcem, gradbenim nad-
zorom in predstavnikom in-
vestitorja, s tem, da se je 
potrebno dobro zavedati 
omejenosti virov za financi-
ranje potrebnih ureditev. V 
nadaljevanju je bilo govora 
tudi o možnostih za sodelo-
vanje Krajevne skupnosti pri 
financiranju predvidenih ure-
ditev okolice rondoja pri Bar-
bari, predvsem v smislu po-
večanega obsega parkirnih 
površin na novem parkirišču 
pred objektom Krmelj 34. Žu-
pan pa se je skupaj s sode-
lavci glede izvajanja projek-
tov sestal tudi s predstavniki 
Krajevne skupnosti Šentjanž 
in Boštanj.

Na Občini Sevnica v pisarni 
župana Srečka Ocvirka je 
potekal sestanek s predstav-
nikom podjetja Gratel d.o.o. 
Dragom Štrafelo, direktor-
jem podjetja, na temo, dela 
in investicije v optične ka-
nalizacije v občini Sevnica. 
Nadzor oziroma koordinator 
s strani Občine Sevnica Bo-
jan Kostevc je opozoril na 
pomanjkljivosti in neorgani-
ziranost izvajalca, prepoča-
sna in premalo aktivna dela 
na omenjenem območju. 
Predvsem so bile kritike pri 
nezadostnem vključevanju in 
povezovanju v že druge pro-
jekte, ki potekajo na obmo-
čju mesta Sevnice. Zahte-
van je natančen terminski 
plan izvajalca in vključeva-
nje v gradbene projekte, ki 
že potekajo v Sevnici. Župan 
jih je opozoril na doslednost 
in izvrševanje obveznosti po 
pogodbi, katera je bila pod-
pisana v mesecu decembru 
2008, saj v nasprotnem pri-
meru lahko sledi preklic vseh 
služnostnih pravic, ki jih je 
izdala Občina Sevnica. 

Sestanek 
z Gratelom

Sestanek na temo izgradnje 
CČN Sevnica in HE Blanca
Na Občini Sevnica je potekal redni mesečni usklajevalni se-
stanek med projektoma Centralna čistilna naprava in kana-
lizacijski sistem Sevnica ter izgradnja akumulacijskega baze-
na HE Blanca. Sestanka so se poleg župana Srečka Ocvirka in 
vodje projekta Mateje Cvetkovič udeležili še predsednik od-
bora za izgradnjo HE na spodnji Savi Niko Galeša, predstav-
nika izvajalca, predstavnika nadzornega inženirja in pred-
stavnik HSE Investa. Tema sestanka je bil predvsem pregled 
poteka izvedenih del med stičnimi točkami na obeh projek-
tih, dogovor o izvedbi internega pregleda izvedenih del na 
projektu centralna čistilna naprava Sevnica, ki je predviden 
konec meseca maja in bo omogočil dvig vode v akumulacij-
skem bazenu do nazivne kote 174,20 metrov nadmorske vi-
šine  in reševanje tekoče finančne problematike na projek-
tu centralne čistilne naprave.

Sestanek s prof. dr. Janezom 
Bogatajem
Predstavniki Občine Sevnica in Zavoda za kulturo, šport, turi-
zem in mladinske dejavnosti Sevnica so se na sevniškem gra-
du sestali s prof. dr. Janezom Bogatajem, priznanim sloven-
skim etnologom. Pogovarjali so se o zbirki starih predmetov, 
ki jih je Občina Sevnica v lanskem letu odkupila od domače-
ga zbiratelja. Predmeti so že popisani, trenutno pa se naha-
jajo v lepo ohranjeni grajski kašči. Upravitelji gradu imajo 
željo, da se uredijo v etnološko zbirko, ki bi popestrila po-
nudbo na gradu. Svoje strokovno mnenje je podal tudi dr. Bo-
gataj, o nadaljnji usodi predmetov in same grajske kašče pa 
se bo odločalo v prihodnosti. Sicer pa si obiskovalci na gra-
du sedaj med drugim lahko ogledajo konferenčno dvorano, 
poročno dvorano in stolp s freskami, grajsko kapelo ter več 
muzejskih zbirk in galerij.

Asfaltacija Drožanjske ceste
S prvim tednom v mesecu maju, se je pričela asfaltacija Dro-
žanjske ceste. Ta je bila zaradi urejanja Drožanjskega potoka 
in obnove komunalnih in energetskih vodov neprevozna. Izva-
jalec del CGP d.d. Novo mesto, bo izvajal zaključna gradbe-

na dela v popolni zapori do 15.05.2009. V nadaljevanju pa bo 
cesta zaradi namestitve ograje ob potoku in asfaltacije ploč-
nikov sproščena za izmenični enosmerni promet. Razširitev 
cestišča s hodnikom za pešce predstavlja za občino Sevnica 
pomembno izboljšanje cestne infrastrukture, ki se uporablja 
tako za osebne kot tudi za poslovne in turistične namene.

Asfaltacija�Drožanjske�ceste�(vir:�foto�arhiv�Občine)

Vodovod Velika Hubajnica – 
Osredek
Na odseku Velika Hubajnica – Osredek se zaključuje izgradnja 
vodovodnega odseka v dolžini 1.460 m. Z vodo se bo oskrbo-
valo dodatnih osem gospodinjstev. Na omenjeni lokaciji do 

sedaj ni bilo vode. Na osnovi vizualnega pregleda terena je 
zaključiti, da je glavnina izkopov potekla v terenu 4. in 5. 
kategorije kar pomeni oteženo delo. Dela so potekala v me-
secu aprilu in maju in bodo v tem mesecu tudi zaključena. 
Ocena investicije je 35.000 evrov.

Dela�na�vodovodnem�sistemu�Velika�Hubajnica�–�
Osredek�(vir:�foto�arhiv�Občine)

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 9. in 
37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – 
uradno prečiščeno besedilo) in po sklepu župana Občine Sev-
nica, št. 3505-0003/2006 z dne 28.04.2009, bo organizirana

Javna razgrnitev 
in javna obravnava dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj

Javna razgrnitev bo potekala v času od
petka, 15.05.2009 do ponedeljka, 15.06.2009:

• v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290  Sevnica v času uradnih ur;

• v prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, Boštanj 30, 8294 
Boštanj, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v 
sredo, 10. junija ob 18.00 uri 

v dvorani športnega doma TVD Partizan,
Boštanj 31, 8294 Boštanj.

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko na do-
polnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zain-
teresirani organi, organizacije in posamezniki. 

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obli-
ki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in 
predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka jav-
ne razgrnitve.
� OBČINA�SEVNICA
� Oddelek�za�okolje�in�prostor

Javni razpis za prosto delovno mesto 
direktorja KŠTM
Občina Sevnica je dne 12.5.2009 na Zavodu RS za zaposlo-
vanje, spletni strani in oglasni deski Občine Sevnica objavi-
la javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega 
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica. Podrobnejši pogoji razpisa so objavljeni na sple-
tni strani Občine Sevnica – www.obcina-sevnica.si. Kandi-
dati lahko vložijo prijavo do vključno 20.5.2009.

90 let Marije Mesojedec

Dan za čisto Mirno
Ribiška družina Sevnica organizira v soboto, 16. 5., ekološko 
akcijo, katero so poimenovali »Dan za čisto Mirno«. Akcija 
bo potekala v okviru vsakoletnega pomladanskega zbiranja 
kosovnega odpada, ki ga organizira Občina Sevnica. Odvisno 
od števila udeležencev bodo »prečesali« obrežja reke Mirne 
od žage v Boštanju in gorvodno do Jelovca. Ribičem se bodo 
pridružili tudi lovci LD Boštanj, ekipa policistov iz PP Sevni-
ca ter »ekološki razred« iz Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica. Vabijo tudi vse ostale, ki jim je mar za okolje, v kate-
rem živimo, da se jim pridružite. Zbrali se bodo ob 8. uri pri 
ribogojnici Laze, nasproti odcepa z glavne ceste za Zapuže. 
Naj bo naša lepotica Mirna, ki je ravno v tem odseku svoje-
ga toka še vedno ohranila svojo prvobitnost, vsem nam v po-
nos in ne v sramoto!

Dan pohodništva

Pohodnike�je�nagovoril�tudi�župan�Srečko�
Ocvirk�(foto:�Pavel�Perc)
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BREŽICE – V organizaciji JSKD – Območne izpostave Brežice 
se je na odru Prosvetnega doma predstavilo šest otroških fol-
klornih skupin z Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so iz 
območnih srečanj kot najboljši priplesali na regijsko sreča-
nje. Zaplesali so: skupina KD Stari trg ob Kolpi z odrsko posta-

vitvijo »Gregorjevo«, vodji Veronika Starc in Brigita Kapš; 
starejša OFS Folklornega društva Kres iz Novega mesta s po-
stavitvijo »Ta zgornji al’ ta spodnji«, vodja Majda Nemanič; 
skupina Kresnice OŠ Brežice s postavitvijo »Lepo mi poje črni 
kos«, vodja Zdenka Dušič; mlajša FS Dragatuš s postavitvijo 
»Žetev«, vodji Katja Kocjan Plut in Anita Matkovič; iz Ar-
tič se je predstavila skupina KUD Oton Župančič s postavitvi-
jo »Jakec, kje si?«, vodja Vesna Bogovič; in mlajša FS KUD 
Božo Račič Adlešiči z odrsko postavitvijo »Bodimo veseli ve-
selega srca«, vodji Petra Atanasov in Nataša Tina Prijanovič. 
Skupine je strokovno spremljala Malči Možina, priznanja za 
sodelovanje je nastopajočim podelila vodja sklada Simona 
Rožman Strnad, prireditev pa povezovala Janja Rostohar.
� N.J.S.

Najboljši na regijskem 
srečanju

Otroška�folklorna�skupina�KUD�Oton�Župančič�Artiče

V rubriki objavljamo zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, 
beležimo pomembnejše prireditve ob verskih praznikih in slove-
sne dogodke. Vabimo vas k sodelovanju!

Šmarnične pobožnosti
Mesec maj je v katoliški cerkvi že nekaj stoletij povezan s 
čaščenjem Marije. Slovenci smo pričeli posebne majniške po-
božnosti obhajati sredi 19. stoletja, uvedel jih je Anton Mar-
tin Slomšek. V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so se 
pričela t. i. šmarnična branja, ki jih izdajajo tudi v knjižni 
obliki. Letošnje leto je zaznamovano s pripravami na evha-
ristični kongres, zato imajo tudi šmarnice evharistične pou-
darke ter so povezane z evharističnim svetnikom, arškim žu-
pnikom Janezom Vianejem.

V župniji Sveti Križ - Podbočje so posebej dobro obiskane ne-
deljske šmarnice, ki potekajo ob raznih križih znamenjih ali 
kapelicah. Minulo nedeljo so bile šmarnice, obred je opravil 
domači župnik France Novak, pri daleč naokoli vidnem kri-
žu na Starem Gradu (na fotografiji, foto: P.P.), ob katerem 
se je zbralo več deset ljudi. Mnogi med njimi so se tja po-
dali peš, saj gre za kratek in ne pretežak vzpon, kot nalašč 
tudi za sproščujoči popoldanski sprehod.

Srečanje sevniških jubilantov
Že tradicionalno so tudi letos v sevniški župniji pripravili sre-
čanje zakonskih parov (na fotografiji, foto: arhiv župnije). 
„Slavnostni dogodek smo obeležili na predvečer nedelje Do-
brega pastirja, kjer je pri  mašni slovesnosti sodelovalo okoli 
40 parov, ki so skupaj prehodili od pet do 60 let,“ je povedal 
domači žu-
pnik Vinko 
Štrucel j . 
Med sve-
to mašo je 
jubilantov 
spregovoril 
Ivan Turk. 
„Po obnovi-
tvi obljube 
z ve s t obe 
in ljubezni 
so slavljenci poleg blagoslova prejeli še spominsko knjiži-
co, nato pa smo v župnijskih učilnicah ob pogostitvi in zve-
nu harmonike nadaljevali prijetno druženje,“ je zaključil 
misel Štrucelj. 

Birmovanja po posavskih župnijah 
Spomladanski čas je v krščanski veri zaznamovan tudi z za-
kramentom svete birme, ko birmovalec ob prisotnosti bir-
manskega botra 
birmancu s poseb-
nim obredom po-
deli svetega Duha. 
Prvi letošnji obred 
birme v celjski ško-
fiji med posavskimi 
župnijami je bil v 
brestaniški bazi-
liki (na fotografi-
ji, foto: M. Kukovi-
čič), ko je k birmi pristopilo 60 birmancev in birmank 8. in 
9. razreda veroukarjev v tem šolskem letu. 

Obnova kapelskega pokopališča
Betonirane poti med grobovi na kapelskem pokopališču je do-
dobra načel zob časa, zato so se v Krajevni skupnosti Kapele 
odločili, da financirajo obnovitvena dela. Kot je dejal pred-
sednik kapelske Krajevne skupnosti Tone Cerjak, večina del 
opravijo ročno, saj je med grobovi težko upravljati gradbe-
ne stroje. Sanacija bo znašala približno 14.000 evrov, dela 
pa bodo zaključena do poletja. 

Pokopališka kapela v Leskovcu
O d s l u ž e n o 
mrliško ve-
žico (na fo-
tografiji) na 
leskovškem 
pokopališču 
bo do jese-
ni zamenjala 
nova pokopa-
liška kapela, v 
kateri bo pri-
bližno 100 se-

dežev in še toliko stojišč, v njej pa bodo opravljali pogreb-
ne mašne obrede. � Pripravlja:�Marija�Kalčič
� marija.kalcic@posavje.info

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

SENOVO - 23. aprila je na Se-
novem potekala predstavi-
tev pesniške zbirke Bele če-
šnje, dolgoletnega senovskega 
kulturnega ustvarjalca Ivana 
Umeka. Prvo pesniško zbir-
ko z naslovom Jekleni hrast je 
Umek izdal že pred leti pri Do-
lenjski založbi, tako prvo, ka-
kor tudi novo zbirko, v kateri 
je kar 99 pesmi, pa je s spre-
mno besedo pospremil na pot  
Franc Šali. Slednji poudar-
ja, da je Umekova poezija tu 
in tam resda nekoliko okorna 
in ne dovolj izbrušena, a pre-
prosta in nenarejena. Umek je 
namreč zajel v pesniško zbir-
ko tako rekoč vse življenjske 
cikluse in občutja, mladostno 
fantovsko prebujanje, ljube-
zenska doživljanja, družinsko 
življenje, veselje in žalost, iz 
pesmi je  moč razbrati njego-
vo zavedanje kmečkih korenin, 
trpko življenje rudarjev in ko-
vinarjev, pri tem pa je tako so-
cialna kot ljubezenska občutja 
tesno prepletel z naravo. Zbir-
ko Bele češnje je Umek izdal v 
samozaložbi v nakladi 400 izvo-
dov, likovno pa jo je opremila 
hčerka Nina Umek.  B.M.

BREŽICE – Da je vredno počakati na maj, si je vzela za izho-
dišče Tatjana Kaplan, ki je povezovala letni koncertni pro-
gram vokalne skupine Solzice Glasbene šole Brežice v Vite-
ški dvorani Posavskega muzeja. Med koncertnim programom 
je nizala dosežke, priznanja in nenazadnje široko priljublje-
nost Solzic, kajti da so pevke še kako vredne spremljanja in 
pozornosti, so dokazali poslušalci, ki so popolnoma napolni-

li dvorano, uživali v petju, Solzice pa nagrajevali z aplavzi. 
K zvonkemu koncertnemu programu so Solzicam v posame-
znih točkah prispevali še Tinka Budič z igranjem na citre, s 
spremljavo na klavirju Pierina Mršić Cavaliere in solist Ma-
tjaž Predanič. In – če ne bi bilo takšnih pevk, če ne bi bilo 
takšne dirigentke, kot je prof. Marjetka Podgoršek Horžen, 
in če ne bi bilo takšnega ravnatelja, kot je prof. Dragutin 
Križanić, tudi ne bi bilo takšnih Solzic, ki se v maju sicer na 
tradicionalen, a že iz leta v leto na nov ter glasbeno izviren, 
dovršen način zahvalijo svojim poslušalcem.� N.J.S.

DOLENJA VAS - V cerkvi svete Marije v Dolenji vasi je bilo 10. 
maja srečanje ljudskih pevcev, ki so ga poimenovali Sva peva-
la, sva vriskala, pripravili pa so ga  dolenjevaški Ljudski pevci 
Ajda, vodi jih Irena Stergar. V programu so nastopile še Ljud-

ske pevke s Telč pod vodstvom Zvonke Mrgole, na citrah je za-
igrala Julija Laznik, venček narodnih je med obiskovalce po-
nesel na flavti David Laznik, predstavili so se tudi Podgorjanski 
prijatelji z vodjem Janezom Kastelicem. Zapeli so tudi Bratje 
Bogovič, na harmoniko pa je zaigral še Jože Sotelšek. Za za-
ključek prireditve, ki sta jo povezovala Vesna Kodrič in Nejc 
Kovačič, pa je sledil še skupen nastop s pesmijo Spet kliče nas 
venčani maj.  M. K. M. 

SEVNICA, KRŠKO, BREŽICE 
– Letošnja Območna revija 
odraslih pevskih zasedb  Pe-
sem Posavja 2009 se je zače-
la v Sevnici, kjer so nastopili 
MePZ Lisca Sevnica z zboro-
vodjem Jožetom Pfeifer-
jem, MePZ Planina Cerklje 
ob Krki pod vodstvom  Mihe 
Halerja, ŽePZ KD Orlica Piše-
ce in MePZ Sromlje, oba vodi 
zborovodja Vinko Žerjav, 
MePZ Studenec z zborovod-
jem Andrejem Resnikom, 
MoPZ Slavček Velika Dolina 
pod vodstvom Ignaca Slako-
nje, zborovodkinja Simona 
Rožman Strnad pa je vodila 
MePZ Viva Brežice. Program 
je povezoval Vili Zupančič.

Pevska karavana se je nato 
preselila v Krško, kjer je na-
stopil pod vodstvom Dragu-
tina Križanića MePZ KUD 
Brežice, zapel je tudi MoPZ 
Bizeljsko, zborovodja je Vin-
ko Žerjav, pod taktirko Miha 
Halerja je zapel MePZ KUD 
Oton Župančič Artiče, MoPZ 
Društva upokojencev Breži-
ce je nastopil pod vodstvom 
Ignaca Slakonje, predstavil 
se je tudi MePZ Lisca Sev-
nica, zborovodja je Jože 

Posavje je trikrat pelo
Pfeifer, zapeli so še pev-
ci Lovskega pevskega zbora 
Globoko, zborovodja Franc 
Kene, na koncu pa še MePZ 
Primož Trubar iz Loke pri Zi-

danem Mostu z zborovodki-
njo Marjeto Kozmus. Pro-
gram je povezovala Mirjana 
Marinčič. 

V nedeljo pa so pevsko revijo 
zaključili v Brežicah, kjer so 
se predstavili MePZ KD Franc 
Bogovič Dobova, zborovod-
kinja Andreja Barič, ŽePZ  
Prepelice Dolenja vas pri Kr-
škem, zborovodkinja Mira 
Dernač Hajtnik, MePZ KUD 

Anton Kreč Čatež ob Savi, 
zborovodja Ignac Slakonja, 
MoPZ Kapele, zborovodja 
Miha Haler, MePZ Koprivni-
ca, zborovodkinja Anja Rad-

kovič, MoPZ Svoboda Bre-
stanica, zborovodja Janko 
Avsenak, in Vokalna skupina 
Solzice Glasbena šola Breži-
ce, zborovodkinja Marjetka 
Podgoršek Horžen. Program 
je povezovala Janja Rosto-
har. Nastope vseh zborov je 
strokovno spremljal Tomaž 
Habe, organizirale pa so jih 
posavske Območne izposta-
ve JSKD. 
� S.�R.,�M.�K.�M.,�N.�J.�S.

MePZ�KUD�Oton�Župančič�Artiče�med�nastopom�v�
Krškem

Ena pesem 
manj kot sto 
Ivana Umeka

Vredno je počakati na maj…

Vokalna�skupina�Solzice�(foto:�Danica�Rožman)

Sva pevala, sva vriskala

Ljudski�pevci�Ajda�med�nastopom

Razstava  

 

 

 

 

Prijazno vabljeni!

Razstava bo na ogled v mesecu maju v obratovalnem  
času knjižnice, vsak torek in četrtek od 12. do 18. ure.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenskega 
učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja." 

izdelkov, ki so jih ustvarile udeleženke krožka ročnih del 
v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje na 
Točki vseživljenjskega učenja v Kostanjevici na Krki

Otvoritev bo 
v petek, 15. maja, 2009 ob 19. uri

v knjižnici v Kostanjevici
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JU-JITSU - Tekmovalci DBV 
Ippon Rucanor iz Sevnice so na 
mednarodnem turnirju v ju-jitsu 
borbah v Šempetru osvojili šest 
medalj. Alen Kozole je bil raz-
glašen za najboljšega tekmoval-
ca med dečki, saj je štiri bor-
be zmagal s popolnim ipponom. 
Zmagala sta tudi Domen Božič in 
Mario Klenovšek, druga je bila 

Janja Vavtar, tretja pa Severin 
Stegenšek in Matjaž Simončič.

PLAVANJE - Plavalci krškega Ce-
lulozarja so si na mednarodnem 
tekmovanju v Bratislavi med 
več kot 550 tekmovalci iz deve-
tih držav priplavali dve meda-
lji in kopico izvrstnih uvrstitev. 
Obe medalji je priplavala 10-le-
tna Lara Jambriško, ki je zma-
gala na 100 m prosto in bila dru-

ga na pol krajši razdalji, na 50 m 
delfin pa je bila četrta. Pri de-
klicah do 14 let je bila Ana Bog-
danovič na 100 m prsno četrta, 
na 50 m prsno peta in na 200 
m prsno šesta, Tjaša Mijokovič 
pa je bila v istih disciplinah dva-
krat šesta in sedma. Med dese-
terico se je v vseh nastopih uvr-
stila tudi Nika Bizjak.

TRIATLON – Krški triatlonci so 

nastopili na mednarodnem ptuj-
skem triatlonu. Nina Mandl je 
zmagala v sprint triatlonu med 
mladinkami in vodi v razvrsti-
tvi mladinskega slovenskega 
triatlonskega pokala. Jaroslav 
Kovačič je dosegel svojo prvo 
triatlonsko zmago na slovenskih 
tleh v absolutni konkurenci, na 
zmagovalni oder pa je stopil tudi 
Matjaž Merhar, ki je v svoji ka-
tegoriji dosegel tretje, absolutno 

pa 16. mesto.

KOLESARSTVO – Mednarodno ul-
tramaratonsko kolesarsko pre-
izkušnjo Dirka okoli Sloveni-
je – DOS Extreme 2009 v skupni 
dolžini 1182,3 km je med 56 tek-
movalci kot edini Posavec skušal 
prevoziti tudi 32-letni Sebastjan 
Omerzo iz Dečnih sel, vendar je 
po dobrih sedmih urah kolesar-
jenja odstopil.

Kratke športne

OREHOVO - Na praznik dela 
je potekal v organizaciji Špor-
tnega društva Berglauf Lisca 
že tradicionalni 18. gorski 
tek na Lisco. Zbirno mesto 
za vse ljubitelje teka je bilo 
Orehovo pri Sevnici. Na štar-
tnem mestu se je zbralo 113 
tekmovalk in tekmovalcev iz 
mnogih slovenskih krajev; en 
tekmovalec je prišel celo s 
Hrvaške in tekmovalka iz Av-
strije. 8,3 kilometre dolgo 
progo, na kateri je bilo po-
trebno premagati 830 metrov 
višinske razlike, je najhitre-
je pretekel Boštjan Kozan iz 
društva Marathon Novo me-
sto, ki je postavil tudi nov re-
kord proge s časom 41 minut 
in 43 sekund. V ženski kon-
kurenci je slavila članica AK 
Portovald Novo mesto Mate-

SEVNICA - Na Sportmaster turnirju Sevnica 2009 v namiznem 
hokeju, ki je 2. maja potekal v organizaciji Salezijanskega 
mladinskega centra Sevnica, je slavil Kranjčan Uroš Mata-
novič, ki je v finalu s 3:2 v zmagah premagal prvega favori-
ta turnija, Čeha Vaclava Pikla. Tretje mesto je osvojil Ber-
nard Rjavec, četrto pa Nejc Sklep, oba iz Kranja. Razočarali 
so Madžari, saj je bil njihov najboljši tekmovalec Laszlo Alt-
mann šele sedmi. Najmlajši tekmovalec je bil osemletni Le-
nart Traven iz Sevnice. V SMC Sevnica sicer vsak mesec po-
tekajo klubski turnirji v namiznem hokeju, ki štejejo tudi za 
svetovno lestvico najboljših igralcev na svetu. Za Matjaža 
Travna, vodjo tega projekta v Sevnici, ta igra predstavlja iz-
ziv, ki se ga je lotil z veliko vnemo in z željo, da bi bilo ude-
ležencev iz leta v leto več.  (Foto:�Matjaž�Traven)

Tek na Lisco drugi najmočnejši 
gorski tek v Sloveniji

ja Šuštaršič. Na Lisci so imeli 
tri krajše teke (500 m, 1000 
m in 2000 m) še mlajši te-
kači in tekačice, kjer je po-

kazal odlično tekaško formo 
na 2000-metrski progi 14-le-
tni Klemen Lendaro, član AK 
Sevnica, ki je osvojil 1. me-

sto. Dve leti mlajši lanskole-
tni zmagovalec Martin Ško-
berne iz Brestanice je bil 
tokrat drugi. Članica AK Sev-
nica Maja Medved je slavila 
med deklicami. Aljaž Ren-
ko iz AK Radeče je  zmagal z 
veliko prednostjo v teku na 1 
kilometer. Vseh mlajših tek-
movalcev je bilo 55. Organi-
zator gorskega teka na Lisco 
in predsednik ŠD Berglauf Li-
sca Pavle Drobne, v preteklo-
sti eden najboljših sevniških 
tekačev na daljše proge, je 
bil nad udeležbo in nad vre-
menom navdušen. »Gorski 
tek na Lisco je drugi najmoč-
nejši gorski tek; prvi je tek 
na Šmarno goro,« je še dodal. 
18. gorski tek na Lisco je štel 
za pokal Dolenjske in Sloveni-
ja teče za zdravje.  S.R.

18.�gorskega�teka�na�Lisco�se�je�udeležilo�113�
tekmovalcev,�krajšega�teka�na�Lisci�pa�še�55�mlajših�
tekmovalcev.

POSAVJE – 10. maj, svetovni dan gibanja, je bil letos posve-
čen ne le športnim in rekreativnim aktivnostim, ki so ključ-
nega pomena za ohranitev dobre telesne kondicije, zdravja 
in posledično daljše življenjske dobe, temveč tudi druženju 
treh generacij. V ta namen so 9. maja na osnovnih šolah Do-

bova, Kapele, Leskovec pri Krškem, Raka, Senovo in Kosta-
njevica na Krki  izvedli vrsto aktivnosti, katerim je bil sku-
pen imenovalec pohod babic, dedkov, očetov, mamic, sinov, 
hčera, vnukov in vnukinj izpred šol na določene pohodniške 
točke, zatem pa so bodisi na teh lokacijah ali pa v okolici 
matičnih šol svetovni dan gibanja obeležili še s kulturnim in 
razvedrilnim ter družabnim programom. Vzporedno so na teh 
točkah za udeležence izvedli tudi  zdravstveno promocijske 
in preventivne storitve, kot so meritve krvnega pritiska, srč-
nega utripa, deleža maščob, mišic in hidracije v telesu, krv-
nega sladkorja in holesterola, predstavitev preventivnih pro-
gramov ipd.   B.M.

Dan gibanja in druženja treh 
generacij

Dobro�razpoloženi�pohodniki�na�Senovem�(foto:�J.�Macur)

KAPELE�-�Lovska�družina�Kapele�deluje�že�35�let�in�
šteje�prav�toliko�članov.�Minulo�nedeljo�so�organizirali�
že�34.�tekmovanje�v�športnem�streljanju�na�glinaste�
golobe.���Lepo�število�strelcev�iz�posavskih�lovskih�
družin�se�je�med�posamezniki�od�prvega�do�desetega�
mesta�razvrstilo�po�naslednjem�vrstnem�redu:�Krkač,�
Zalokar,�Fuks,�Geč�Bojan,�Štarkl,�Jurkas,�Geč�Branko,�
Maček,�Suša�in�Urek.�Ekipno�pa�so�si�zmagovalno�
lovoriko�pristreljali�gostitelji,�drugo�mesto�so�odnesli�
v�Artiče,�tretji�pa�so�bili�lovci�iz�Kunšperka.�M.�K.�M.,�
foto:�Jure�Urek

Z Mariborčani za zmago v ligi
KRŠKO - Ekipa RK Krško se je z gostovanja v Radečah vrnila 
z zmago s 27:22 (14:10) in tako v spomladanskem delu pr-
venstva, krog pred koncem, ostaja edina ekipa, ki ni oddala 
še niti točke. Med varovanci Oskarja Kovača sta največ go-
lov zabila Savič (5) in Šoba (4), med Radečani pa Ošlovnik 
(6) in Leskovšek (5). Krčani in njihovi navijači sicer nestr-
pno pričakujejo sobotno tekmo (dvorana SŠ Krško ob 19.00) 
z ekipo Klima Petek Maribor, ki odloča o prvaku letošnje 1.B 
slovenske rokometne lige.
V Ivančni Gorici pa se je odvijal zaključni turnir kadetov za 
razvrstitev od 5. do 8. mesta, kjer so poleg Krčanov nasto-
pili še igralci iz Dola, Ribnice in domačini. V prvi tekmi so 
Krčani remizirali z Ribničani z rezultatom 22:22, v drugi in 
tretji tekmi pa so Krčani zaigrali na vso moč in deklasirali 
igralce Dola (29:18), v tekmi za peto mesto pa še domačine 
z 31:18. Največ golov na turnirju so za Krčane dosegli Ceh-
te (18), Kučič in Troha (po 11).

Zmagali Radeški gamsi in 
Akcija
SEVNICA - V Sevnici je 9. maja potekal že 7. mednarodni ve-
teranski rokometni turnir, na katerem je nastopilo 9 moških 
in 6 ženskih ekip iz Slovenije in Hrvaške. Pri moških so zma-
gali igralci Radeških gamsov, ki so premagali vse ekipe, drugi 
so bili Dolani in tretji igralci Trebnjega. Odlično so igrale tudi 
domače oldPUNCE in v napeti tekmi za 3. mesto izgubile pro-
ti ekipi Izole ter zasedle končno 4. mesto. Zmagala je ekipa 
Akcija iz Ljubljane, ki je v finalu premagala Dupljanske žabi-
ce. Turnir se je zaključil v prijetnem ambientu na sevniškem 
bazenu, kjer so najboljši igralci in igralke prejeli nagrade.

Rovan še brez 
norme za SP
BREŽICE, RADEČE - Brežiški 
atleti so nastopili na kvalifi-
kacijski tekmi za atletski po-
kal Slovenije. Jure Rovan, 
ki je nekaj dni prej v avstrij-
skem Leibnitzu preskočil 551 
cm, je zopet naskakoval nor-
mo za člansko SP v Berlinu 
(5,55 m), vendar ni bil uspe-
šen, kljub temu pa zmagal. 
Na tekmovanju je zelo uspe-
šno nastopila tudi mladinska 
reprezentantka iz AK Rade-
če Patricija Plazar, ki je v 
teku na 800 m osvojila dru-
go, v teku na 400 m pa tre-
tje mesto. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 7. maja so vzgojiteljice in pomočnice 
Vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem na tamkajšnjih igriščih pri-
pravile in izvedle projekt Žogarija, športno in zabavno prire-
ditev za otroke in njihove starše. Po besedah vodje projekta 
„Bolj vzdržljiv otrok = bolj zdrav otrok“ Tine Macur, želijo 

na ta način povečati gibalne sposobnosti in spretnosti otrok, 
ob tem pa tudi dvigniti vzdržljivost in zdravstveno stabilnost 
otrok Preko sto udeleženih malih športnikov v skupinah Mali 
princ, Korenjaki, Sončki, Sončnice, Smrkci, Žogice, Gumb-
ki, Škratki in Palčki, ki obiskujejo centralni leskovški vrtec 
in njegovi enoti v Nakupovalnem centru Krško in v Velikem 

Podlogu, je izvedlo različne 
spretnostne vaje z žogo, kot 
je kotaljenje različno veli-
kih žog okoli ovir in po raz-
ličnih površinah, metanjem 
v koš in skozi obroče, podi-
ranje kegljev iz plastenk, ci-
ljanje iz škatel zloženih tarč, 
vožnjo s tricikli, skiroji in po-
ganjalčki, skakanje v vrečah, 
preskakovanje ovir in pleza-
nje skozi tunele, med drugim 
pa so se pomerili tudi v vleki 
vrvi, kotalili žogo po velikem 
platnu, metali obročke ipd.  
 B.M.

Bolj vzdržljiv otrok = bolj 
zdrav otrok

Vožnja�s�tricikli,�skiroji�in�poganjalčki�je�bila�ena�od�
športnih�aktivnosti�na�žogariji.
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KAVARNA ATRIJ BREŽICE
Delovni čas:

ponedeljek – petek: od 8. do 15. ure
sobota: od 8. do 13. ure 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21.5.2009, 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 

Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, 8270 KRŠKO

Nagrajenci 08/09 številke:
1. Zlatka Dimc, Bohoričeva 17, 8270 Krško
2. Marko Savič, Opekarska 10, 8250 Brežice
3. Ivanka Koritnik, Orehovo 49, 8290 Sevnica

Geslo 09/2009 številke: NAJBOLJŠI PROSTOR ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE
Nagrade:
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebe

S Posavskim obzornikom
na srbsko komedijo!
Nagrajenci nagradne igre Posavskega obzornika so:

Žibert Rozalija, Brezje 12, Leskovec pri Krškem
Zupančič Davor, Mali Obrež 2, Dobova
Femec Vida, Ilije Gregoriča 21, Krško
Račič Martina, Mali vrh 21 d, Globoko
Gajšek Anton, Artiče 52b, Artiče
Deželak Drago, Pot na Zajčjo goro 15, Sevnica
Rep Verica, Brezje 12a, Leskovec pri Krškem
Valenčak Marija, Črnc 41, Brežice
Turšič Tilka, Župeča vas 54, Cerklje ob Krki
Bezjak Katja, Naselje heroja Maroka 20, Sevnica

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

1.  OBJAVLJA PROSTA DELOVNA MESTA:
a.  INŽENIR ASISTENT PROIZVODNJE:
 - več delavcev
b. INŽENIR ASISTENT VZDRŽEVANJA
 - več delavcev
c. INŽENIR ASISTENT INŽENIRINGA
 - več delavcev
d. INŽENIR ASISTENT KVALITETE IN 

OCENJEVANJA JEDRSKE VARNOSTI - 
 - več delavcev
e. TEHNIK ASISTENT PROIZVODNJE
 - več delavcev
f. TEHNIK VZDRŽEVANJA
 - več delavcev

2.  RAZPISUJE 8 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Pogoji:
pod 1.a, b, c, d.: - univerzitetni diplomirani 
inženir tehnične oz. naravoslovne smeri,
pod 1.e, f.: - tehnik strojne, elektro ali kemijske 
smeri.
 
Za vse kandidate se zahteva znanje angleškega 
jezika.
 
Delovno razmerje se sklene za določen čas, 12 
mesecev, v katerem se bodo kandidati usposa-
bljali za delo v procesu proizvodnje, vzdrževanju 
energetske opreme in inženirski podpori. 
Če kandidat uspešno konča usposabljanje, se z 
njem sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen 
čas.
 
Pod 2.: - študent drugega ali višjih letnikov 
univerzitetnega programa strojništva, 
elektrotehnike, fizike, kemije ali računalništva.
 
Kandidati za zaposlitev naj ponudbe s fotokopijo 
dokazil o izobrazbi, usposobljenosti in 
življenjepisom, kandidati za štipendije pa 
prošnje s potrdili o vpisu in opravljenih izpitih 
pošljejo do 23.05.2009 na naslov: 

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., 
Vrbina 12, KRŠKO

Za organizacijo dobrodelne nogometne tekme se zahvalju-
jemo Nebihu Zeneliju, Cirilu Kolešniku, županu Ivanu Mola-
nu, Marjanu Vebletu in vsem nogometašem NK Brežice in NK 
Olimpija, pa tudi vsem gledalcem, ki so prišli na tekmo in 
pomagali z denarnimi prispevki.� Branko�Veble

Minil je dober mesec, odkar nam je požar uničil podtrešno 
stanovanje.V nesreči, ki je zadela našo družino, smo spo-
znali izjemno solidarnost in dobroto ljudi, ki so nam pri-
skočili na pomoč pri obnovi našega doma. Želimo se zahva-
liti vsem: gasilcem iz PGD Cerina, Skopice, Sobenja vas, 
Krška vas, Brežice okolica; sorodnikom, prijateljem, znan-
cem, vaščanom Čateža in Mrzlave vas ter Gaden, Rdečemu 
križu, Socialdem. stranki, Obrtni zbornici in obrtnikom ter 
poslovnim partnerjem, skratka vsem, ki ste nam pomaga-
li finančno, materialno, z delom ali s spodbudno besedo.
� Družina�Mohor�s�Čateža�ob�Savi

Zahvalo in spomin namenjam spoštovani gospe TONČKI 
UREK iz KAPEL 31, ki ste mi pred 40 leti še kot aktivna me-
dicinska sestra po težki prometni nesreči nudili nesebično 
človeško in strokovno prvo pomoč. Le vam se imam zahva-
liti za življenje, za kar vam bom hvaležen do konca svo-
jega življenja. Želim, da bi vam bila dobrota poplačana z 
zdravjem, srečo in dolgim življenjem. Z iskrenim spošto-
vanjem in hvaležnostjo,
� Boris�Krejačič

PREJELI SMO

SEVNICA - V sevniški knjižnici je 8. maja potekala otvoritev 
fotografske razstave z naslovom Irak – Kurdistan Sevničana 
Mateja Leskovška, ki se je v letih 2006 in 2007 z novinarskim 
kolegom Erikom Valenčičem nekaj tednov mudil na severu 
Iraka, kjer živijo Kurdi – nemuslimanski narod, ki hoče ime-
ti svojo državo, svoj mir. Severni del Iraka, širše znan tudi 

kot Kurdistan, je avtonomna regija že od leta 1991 in velja 
za državo v državi, kjer je varnost ena izmed pomembnej-
ših vprašanj kljub nižji stopnji nasilja in terorizma, kot ga je 
mogoče zaslediti v preostalih delih Iraka. 

Kot je na otvoritvi 17 črno-belih fotografij dejal mladi in am-
biciozni sevniški fotograf, ki se je s fotografijo začel »spo-
gledovati« že kot srednješolec, je življenje v Kurdistanu, ki 
je tudi stičišče dveh religij – krščanske in muslimanske, re-
lativno mirno, vendar je zanj uporabil metaforo »sod smo-
dnika z mnogimi vžigalnimi vrvicami«, saj meni, da je odprt 
spopad med Kurdi in Arabci precej verjeten.
� S.R.,�foto:�L.M.�

Fotografije iz Kurdistana

Fotograf�Matej�Leskovšek�
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po dogovoru. Tel.: 031 815 236

Prodam mlin za koruzo ter frezo 
Tomo Vinkovič, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 7705 (po 18. uri)

Prodam kosilnico buherco z Mag 
motorjem, v dobrem delovnem sta-
nju. Tel.: 07 497 7095

Prodam visokotlačni aparat, topla 
voda, lavor – Jukon, cena 450 €. 
Tel.: 07 492 1407

Prodam kozolec toplar 9x6 metrov, 
višina 7 metrov. Tel.: 031 306 044

Prodam sončne kolektorje, 3 kosi, ra-
bljeni, zelo ugodno. Tel.: 041 514 129

Prodam masivno izdelano balkon-
sko ograjo (bor), dolžina okoli 15 m, 
cena po dogovoru. Tel.: 051 423 839

Prodam nahrbtno kosilnico Kawasa-
ki, v garanciji, tip KR 540, rabljena 
samo preizkusno. Tel.: 041 621 285

Prodam namizno krožno žago, za 
razrez železa, aluminija, bakra, 
tudi pod kotom, nova, cena po do-
govoru. Tel.: 031 554 098 

Prodam cisterno za kurilno olje, 
200 l, po simbolični ceni. 
Tel.: 031 497 705

Prodam varilni aparat CO2, MIG, 
MAG, 315A, 210A, 170A, nov, cena 

Ko mene več ne bo, bo pekel in bo raj;
bo vse tako kot zdaj ko mene več ne bo.
in zemlja in nebo, (Eroika.)

Umrla je

SILVA GOLOUH 
upokojena učiteljica

Na zadnjo pot smo jo pospremili  
v petek, 8. maja 2009,  
na ljubljanskih Žalah. 

Spoštovano učiteljico in sodelavko  
bomo ohranili v lepem spominu.

Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

Spomini�so�kot�iskre,�ki�pod�pepelom�tlijo,
a�ko�jih�razgrneš�vedno�znova�zažarijo.

(J.W.Goethe)

Od nas se je poslovil dragi mož,  
oče in stari oče

ANTON JANKOVIČ
iz Anž 19 pri Brestanici

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh 
težkih trenutkih slovesa. Nam izrazili sožalje, podarili cvetje 
in sveče ter darovali za svete maše. Hvala vsem sosedom, 
sorodnikom, njegovim dobrim prijateljem – bivšim sodelavcem, ki 
ste ga spoštljivo pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se kolektivom TEB, HEBO in HEBL, Grieshaber logistika, Tuš ter 
Vrtec Krško. Urški Volarič in njenemu prijatelju za ganljivo 
izvedbo na flavti in zaigrano Tišino. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in praporščakom.
Hvala vsem, ki ste z njim delili poti življenja, bili njegovi 
prijatelji in ga v tolikšnem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Dragi Senovčani!
Hvala za prisrčno in dostojno slovo od pokojne 

SILVE GOLOUH 
na vašem pokopališču, dne 3.5.2009. 

Posebno se zahvaljujemo prijateljicam: Stani, Meti, 
Asti, njunim družinam, družini Grilc, gospe Tinčki 
Ribič, kolegicam upokojenkam, posebej Ireni Gmajner 
za ganljive besede, Ivi Dernač za Vrbo, Medi za pesem, 
Bojanu za Tišino, dr. Ladu Mlinariču, vsem njenim 
nekdanjim učencem, fantom in dekletom, krajanom, 
policistoma, gospodu Kovačiču, Cvetličarni Irena, 
Pokopališki in pogrebni dejavnosti Kostak, kolektivu OŠ 
XIV. divizije Senovo, g. ravnatelju, gospe Boži Ojsteršek 
za vse, in za rože v senovški zemlji, ki bodo krasile njen 
grob v Ljubljani. 

Sestra Maruša in sorodniki 

ZAHVALA
Prodam Seat Ibizo 1.4, bele barve, 
reg. do 24.10.2009, dobro ohranjen, 
letnik 2007, cena 600 €. 
Tel.: 031 413 426

Prodam Opel Tigra avtomatik, le-
tnik 1995, garažiran, centralno da-
ljinsko zakl., klima, lepo ohranjen, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 900 824

Prodam zelo lepo ohranjen Golf 
1.9 dizel, letnik 2002, in zasteklje-
na okna in vrata. Tel.: 031 302 355

Prodam Mercedes Benz, tip 124, le-
tnik 1990, bencin, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 419 894

Prodam Seat Ibiza 1.4, letnik 1997, 
registriran do 10.9., bele barve, do-
bro ohranjen, cena 800 €. 
Tel.: 031 413 426

Prodam Kia Pride 1.3, letnik 2000, 
modre barve, kljuka, zimske in nove 
letne pnevmatike, reg. do 07/09, 
cena 690 €. Tel.: 07 496 1211 (po 
17. uri)

Prodam BMW 320 dizel, letnik 2000, 
prev. 180.000 km, lepo ohranjen, 
metalik sive barve, servisna knjiga, 
ugodno. Tel.: 041 436 788

Prodam Golf III 1.9 DCL, letnik 
1996, koruzo v zrnju, ječmen, trak-
torsko prikolico, nova, domača iz-
delava. Tel.: 031 312 651

Prodam Passat 1.8 T, letnik 1998, 
siva metalik, ugodno, in ječmen. 
Tel.: 040 713 384

Prodam Golf dizel 1.6, letnik 1990, 
zelo ohranjen, garažiran, prev. 
203.000 km. Tel.: 041 359 516

Prodam R 19 GTD, metalik, reg. do 
13.9.09, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 802 547

Prodam Renault Clio, letnik 1999, 
5 vrat, prev. 115.000 km, el. paket, 
redno servisiran, bele barve, dobro 
ohranjen, cena 2.200 €. 
Tel.: 031 376 165

Prodam štiri kolesne obroče za Re-
nault 5 in dve gumi, malo rabljeni, 
13x145x70, cena 100 €. 
Tel.: 031 211 320

Prodam original luči za Opel Corso. 
Tel.: 041 959 287 

Prodam trisobno stanovanje v Kr-
škem na Vidmu v izmeri 75 m2, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 482 822

Prodam stanovanje v izmeri 46 
m2, atrij 19 m2, garažni prostor in 
shrambo, letnik 2007, cena po do-
govoru, Škalerjeva ulica v Brežicah. 
Tel.: 041 652 433

Prodam hišo v Dobovi, 77 m2, gara-
ža posebej opremljena, vseljivo ta-
koj. Tel.: 041 634 025

Prodam hišo v Mostecu, 63 m2, kom-
pletno obnovljeno, zraven samo-
stojna nova garaža, urejena oko-
lica, možno odplačilo na obroke. 
Tel.: 041 698 919

Prodam hišo v Cerkljah ob Krki, 250 
m2, obnovljena v celoti, v račun 
vzamem stanovanje, nudim ugoden 
način plačila. Tel.: 041 784 232

Prodam garsonjero v Krmelju v iz-
meri 19 m2, 4. nadstropje, ugodno. 
Tel.: 031 301 014

Prodam trisobno stanovanje v izme-
ri 126 m2, v Krškem na Vidmu, v blo-
ku samo 4 stanovanja, cena okoli 
90.000 €. Tel.: 031 841 986 

Prodam trisobno stanovanje 68 m2 v 
centru Brežic ali zamenjam za hišo 
v okolici mesta. Tel.: 049 64 188

Prodam trisobno opremljeno stano-
vanje v izmeri 89 m2, Kostanjevica 
na Krki, grajeno 1980, obnovljeno 
2002, cena 1.200 €/ m2. 
Tel.: 031 552 797

Prodam enosobno stanovanje v Za-
grebu. Tel.: 07 498 7306

Prodam parcelo, zazidljivo, 2041 
m2, v Sobenji vasi, 4 km od Čate-
ških toplic. Tel.: 031 804 231

Prodam zazidljive parcele, zida-
nica, vinograd s priključki, okolica 
Trebelnega. Tel.: 041 503 669

Prodam Renault Laguna Break 1.9 
dizel, letnik 1998, dobro ohranjen, 
klima, 2x airbag, reg. do 19.2.2010, 
bele barve, cena 2.300 €. 
Tel.: 041 356 959 

Prodam lita platišča za Audi A3, Golf 
IV, pet krakov, z letnimi skoraj no-
vimi Michelinkami 205x55x16, vija-
ki 5x100, odlična. Tel.: 051 306 294

Prodam prtljažnik za avto Renault 
Thalia. Tel.: 041 538 930 

Prodam 2 okni od Industrogradnje, 
1,10x1,10 m. Tel.: 040 227 590 

Prodam 4 jeklena platišča z dvema 
dobrima gumama 165/65/14, cena 70 
€ oz. po dogovoru, in leseno okno 140 
x 140, cena 40 €. Tel.: 031 298 906

Prodam Yamaha 600 FZR, komplet 
za dele ali nadaljnjo vožnjo, cena 
po dogovoru in ogledu, ugodno. 
Tel.: 051 892 675
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moško in žensko obutev ročne izde-
lave, cena ugodna. Tel.: 07 496 2020

Prodam generalno obnovljen pral-
ni stroj Gorenje, mini motokros in 
otroško čelado. Tel.: 051 457 759

Prodam sobno kolo, malo rabljeno. 
Tel.: 041 385 736

Prodam kolo Pony, zložljivo, žensko 
kolo, pralni stroj Gorenje in pomi-
valno korito. Tel.: 051 813 561

Prodam okroglo in raztegljivo mizo 
za jedilnico, 120 cm, in 6 stolov, vse 
v beli barvi, ter Orbitrek Mag Pro 
Hammer Tel.: 041 695 542 

Prodam škornje za narodno nošo, 
št. 41-42, cena 130 €, akustično ki-
taro Yamaha C-40, cena 110 €. 
Tel.: 041 500 575 

Prodam ekonom lonec Lagostina, 
7-litrski, kot nov, brezhiben, star 3 
leta. Tel.: 041 697 770

Prodam trajnožareči štedilnik Ku-
perbusch ITPP, nov, neuporabljen, še 
zapakiran, Ribnica. Tel.: 01 895 2357

Prodam počitnice v Španiji, 8 dni, 
Costa Brava, avtobus, cena 300 €. 
Tel.: 041 583 175

Prodam bon za 8 dni počitnic v Špani-
ji, Costa Brava, po ugodni ceni ali za-
stonj za eno osebo. Tel.: 051 382 118

Prodam bon za počitnice v Špani-
ji, Costa Brava, 8 dni, cena 200 €. 
Tel.: 051 601 964

Prodam bon za počitnice v Španiji, 
Costa Brava, 8 dni za ceno 300 €, 
lahko po dogovoru. Tel.: 040 294 994

Prodam bon za počitnice v Španiji, 8 
dni, Costa Brava, v vrednosti 740 €, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 491 3282

Prodam globok moder otroški vozi-
ček ter gugalnik in lupinico, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 322 721

Prodam dekliško kolo, rolerje, ko-
lesarsko čelado, začetne tenis lo-
parje, vse za 50 % trgovinske cene. 
Tel.: 041 349 936

Prodam vrtno garnituro, miza 160x100 
cm in 6 stolov. Tel.: 07 492 1407

Prodam trikolesni otroški voziček 
Comptine, zelo malo rabljen, kot 
nov, cena 100 €, ter ženske kotal-
ke, cena 50 €. Tel.: 041 724 064

Prodam otroški voziček Mura-Maxi-
cosi s košaro, lupinico, zimsko vre-
čo, torbo za voziček, dežnik, prevle-
ko za dež, za punčko, lepo ohranjen, 
cena 500 €. Tel.: 031 334 069

Prodam otroški voziček, previjal-
no mizo, kolo do 3 let in fantovska 
oblačila do 6 let, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 356 999

Prodam otroško kolo 16 col, zraven 
so tudi pomožna kolesa za učenje, 
primeren od 3 let naprej, cena 35 
€. Tel.: 031 582 012

Prodam otroško prenosno posteljico, 
stol za hranjenje in stolček za no-
šenje otroka (lupinico), vse je zelo 
dobro ohranjeno. Tel.: 040 128 313

Prodam otroški avtosedež, lupini-
co, ležalnik, jahač, bukovo poste-
ljico, ugodno, Brestanica. 
Tel.: 07 497 0133

Prodam masažno blazino Lanaform 
z AC-DC adaptorjem in daljinskim 
nastavljanjem ter ovalno mizo. 
Tel.: 040 619 668 

Prodam LCD monitor Samsung, 17“, 
cena 70 €, ter klasični monitor Sam-
sung, cena 25 €. Tel.: 031 582 012

Prodam letno ali zimsko teraso, 
ugodna in enostavna montaža, kva-
liteten material. Tel.: 07 496 1298

Prodam traktorsko škropilnico, 
Agromehanika 340 l, dobro ohra-
njeno. Tel.: 051 305 520

Prodam obračalnik Ksota za kosil-
nico BCS, cena 100 €, in električ-
ni pisalni stroj, cena 30 €, Sevnica. 
Tel.: 051 672 584

Prodam kosilnico BCS - Acme motor 
z vozičkom in trofazni kovinski cirku-
lar na kolesih, oboje v dobrem stanju 
in malo rabljeno. Tel.: 041 552 915

Prodam traktorsko kosilnico BCS 
404, 4 diske. Tel.: 031 511 189

Prodam vhodna vrata ter nova in ra-
bljena polkna, več dimenzij. 
Tel.: 040 464 458

Prodam rabljeno kosilnico Figaro D 
z vozičkom. Tel.: 07 495 6406 

Prodam kosilnico SIP 135, samona-
kladalko Mengele 21 m3 in mešana 
drva. Tel.: 031 780 779

Prodam nove aže ali 7 sat, mace-
snove elemente za balkonsko ograjo 
ter nov, lesen čoln. Tel.: 031 501 801

Prodam tehtnico, samostoječo, 
cena 100 €, ter alu platišča z gu-
mami 5x112,5, cena 100 €. 
Tel.: 040 202 256

Prodam profile CD za gips plošče, 
dolžina komada 3 m, 38 komadov 
114 m, redna cena 136 €, prodam 
za 100 €. Tel.: 031 858 096

Prodam trosilec za hlevski gnoj 4T, 
cisterno za gnoj 5000 l tamdem hi-
dravlični izpust in prikolico za okro-
gle bale. Tel.: 040 713 384

Prodam nov mešalec za mešanje te-
sta ali mesa, 75 litrov, cel nerjaveč, 
na prekuc, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam porodni boks za svinje, pra-
šiče, odojke ter breje svinje. 
Tel.: 07 495 6009

Prodam sejalnico za koruzo OLT in 
telico simentalko, staro 9 mesecev, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam motokultivator Goldoni 
green 14D, el. vžig s pogonsko pri-
kolico in priključki, rabljen pribli-
žno 8 ur. Tel.: 07 492 7299

Prodam gumi voz 16 col (platonar), 
dimenzije 380 x145 cm, cena 200 €. 
Tel.: 040 724 608

Prodam traktorski pršilnik – Agro-
mehanika 220 l, letnik 1999, novo 
testiran, dobro ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 651 588

Prodam traktor Zetor 35-11, kabi-
na, registriran, v odličnem stanju, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 764 027

Prodam Zetor 69-11, prva hidravli-
ka, registriran, odlično ohranjen, 
možna menjava, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 559 543

Prodam balirko za oglate bale (koc-
ka) znamke Deutzfahr, tip 360, v 
tehnično brezhibnem stanju. 
Tel.: 07 492 7904 (zvečer)

Prodam palme, cena 15 €. 
Tel.: 041 453 803

Prodam otroško usnjeno obutev ter 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

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 fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

številki praviloma le po en oglas. Za 
ponovno objavo mora naročnik ponov-
no poslati naročilo, vendar bomo oglas 
z isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

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

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V pri-
meru, da bo mali oglas daljši od 20 be-
sed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si 
pravico spremembe vsebine in zavr-

Perutnina Rostohar obvešča 
cenjene stranke, da si lahko 

vsak dan
 v večernem času priskrbijo bele 

kilogramske piščance.
Razprodaja enoletnih rjavih kokoši 

v soboto, 20. junija. 

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E Prodam skoraj nov Playstation 3, z 
vsemi priključki, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 827 910

Prodam motoristični ženski kombe-
nizon, črne barve, št. 38, dvodelni, 
usnjen. Tel.: 031 618 924

Prodam novo tuš kabino in bano 
90x90, kotno, vse zapakirano, cena 
300 €. Tel.: 031 403 767

Prodam bariton kvant + kovček, kot 
nov, še v garanciji, ima 4 rotacijske 
ventile in poln zvok, zelo lepo ohra-
njen, cena 490 €. Tel.: 040 399 492

Prodam CD avtoradio znamke Phi-
lips, digital, in original avtoradio 
Audi, zelo ugodno. Tel.: 041 279 213

Prodam novo diatonično harmoni-
ko C-F-B in barvni televizor Gore-
nje, star 3 leta, brezhiben, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam masivno jedilnico – oreh, 
regal, miza, 5 stolov, omarica, črn 
usnjen kavč. Tel.: 040 281 813

Prodam dnevno sobo, kuhinjo, ma-
sivno jedilnico (oreh), 2x kavč, 
omara, nočna omarica, zavese, ugo-
dno. Tel.: 051 703 603

Prodam otroško kolo 14, 16 in 20 
col, malo rabljeno. 
Tel.: 041 620 219

Prodam meso doma vzrejenih pi-
ščancev in zajcev za zakol ali na-
daljno rejo. Tel.: 031 827 482

Prodam prašiča, težkega okoli 140 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 7658

Prodam žrebico posavko, staro 13 
mesecev, težko 370 kg. 
Tel.: 07 496 7169

Prodam teličko simentalko, staro 3 
mesece. Tel.: 07 818 9010

Prodam kravo LS CK, brejo 7 mese-
cev, pašna, 3 teleta in 2 telički, stari 
9 mesecev, LS, CK. Tel.: 041 468 384

Prodam prašiče, stare 1 leto, bika 
BBP, zajce za zakol ali nadaljno 
rejo, predsetvenik 2,20 m in hra-
stove plohe. Tel.: 051 271 464

Prodam odojke, črno bele, krmljene 
z doma pridelano hrano, lahko za za-
kol ali nadaljno rejo. Tel.: 07 497 8297

Prodam prašiča, po dogovoru lah-
ko tudi polovica, in dobro domače 
žganje - sadjevec, cena 5 €/liter. 
Tel.: 051 306 556 

Prodam teličko limuzin, staro 4 me-
sece, in stojalo za rezanje parkljev. 
Tel.: 031 283 913

Prodam mlado osličko, cena po do-
govoru. Tel.: 07 496 1057

Prodam kravo, pasmo charole, za 

nadaljno rejo ali za zakol. 
Tel.: 041 736 012

Prodam bikca sivca, starega 3 me-
sece in pol. Tel.: 07 818 8063

Prodam teličko simentalko, staro 
10 dni. Tel.: 031 486 076

Prodam svinjo, težko 260 kg, in dva 
prašiča, težka po 40 kg. 
Tel.: 040 389 015

Prodam kravo, staro 3 leta, in bik-
ca starega 2 meseca, oba simental-
ca. Tel.: 041 521 203

Prodam teličko, težko okoli 130 kg. 
Tel.: 041 227 198

Prodam telico simentalko, breja, 
pašna, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 9044

Prodam odojke in 5 prašičev, težke 
okoli 100 do 120 kg, ali menjam za 
drva. Tel.: 041 678 215

Prodam žrebico, lepo in mirno, pa-
sma norik, stara 11 mesecev. 
Tel.: 041 377 870

Prodam prašiča, težkega okoli 140 
kg. Tel.: 07 496 7658

Prodam kravo simentalko, stara 6 let 
in breja 9 mesecev. Tel.: 07 496 7447

Prodam tele, staro 4 tedne, sive pa-
sme, moško. Tel.: 070 848 863

Prodam domačo slivovko, cena 5 €/
liter in domači sadjevec, cena 4 €/
liter. Tel.: 040 432 332

Prodam vino, cena 0,90 €/l, koruzo 
v zrnju, cena 0,15 €/kg in ječmen, 
cena 0,2 €/kg, možna menjava za 
drva. Tel.: 041 254 509

Prodam vino, belo in rdeče, cena 1 
€/liter, večje količine pripeljem na 
dom. Tel.: 041 720 308

Prodam vino belo in rdeče iz Sromelj, 
cena 1 €/liter. Tel.: 040 387 774

Prodam cviček, cena 0,9 €/liter, ali 
menjam za prašiča. Tel.: 031 603 985

Prodam vino modra frankinja in me-
šano rdeče, zelo kvalitetno, možna 
tudi dostava in menjava za odojke. 
Tel.: 031 308 187

Prodam kvalitetno rdeče vino cvi-
ček. Tel.: 031 447 603 

Prodam belo in rdeče kvalitetno 
vino, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 765 662

Prodam zelo kvalitetno črno in belo 
vino, cena 0,9 €/liter, žganje, cena 
4 €/liter in jabolka, cena 0,4 €/kg. 
Tel.: 031 510 839

Prodam belo in rdeče vino, bizelj-
sko sremiški okoliš. 
Tel.: 07 495 1577

Prodam seno in pšenično slamo, ba-
lirano v kockah. Tel.: 041 726 086

Prodam kvalitetno vino cviček, vi-
norodni okoliš Šentjernej. 
Tel.: 041 524 292

Prodam belo in rdeče vino, okolica 
Bizeljskega, cena 1 €/liter, količin-
ski popust. Tel.: 041 813 074

Prodam vino frankinjo in mešano 
rdeče, po zelo ugodni ceni, ali me-
njam za drva. Tel.: 041 599 630

Prodam vino cviček in domači sad-
jevec. Tel.: 041 635 484

Prodam smrekov žagan les. 
Tel.: 07 814 3077

Prodam okoli 1000 kg ječmena. 
Tel.: 07 497 6092

Prodam koruzo, naravno sušeno v 
koruznjaku, ugodno. 
Tel.: 07 496 7337 (zvečer)

Prodam koruzo v zrnju, naravno su-
šeno. Tel.: 07 496 7236

Prodam koruzo in ječmen v zrnju. 
Tel.: 07 497 4048

Prodam slamo v kockah in ječmen. 
Tel.: 051 869 010

Prodam koruzo v zrnju in vino, me-
šano belo, rizling, plavec, sauvi-
gnon. Tel.: 031 466 504

Prodam koruzo v zrnju, oddam v 
najem halo 400 m2 za skladišče. 
Tel.: 041 581 488

Oddam v najem prostor za pisarno, 
14 m2 + wc, mejni prehod Obrežje, 
dnevna uporaba, telefon, internet. 
Tel.: 030 911 534

Oddam košnjo, prvo in drugo, na 
travniku, površine 57 arov, brez-
plačno. Tel.: 03 573 9201

Oddam novo luksuzno opremlje-
no enosobno stanovanje s teraso, v 
Krškem, v starem mestnem jedru. 
Tel.: 041 625 626

Oddam v najem poslovni prostor 26 
m2 v centru Brežic (tudi možnost na-
jema skladišča 13 m2). 
Tel.: 041 726 094

Oddam lokal v velikosti 85 m2, v Kr-
škem v starem mestnem jedru. 
Tel.: 051 625 626

Oddam v najem sobo s 3 do 6 ležišči 
v Brežicah. Tel.: 041 503 767

Oddam opremljeno stanovanje, 71 
m2, v starem delu Krškega. 
Tel.: 041 620 981

Oddam zimska in letna oblačila, kon-
fekcijska št. 38/40. Tel.: 041 453 803

Oddam sadni vrt v polovičen najem, 
okoli 100 dreves različnih vrst, v 

okolici Rake. Tel.: 041 545 563

Oddam dvosobno stanovanje na 
Vidmu v Krškem, opremljeno, vse-
ljivo s 1.7.2009. Tel.: 040 333 939

Kupim 4 m3 suhih razžaganih buko-
vih drv za štedilnik ali menjam za 
rdeče vino, prodam kvalitetno rde-
če vino. Tel.: 031 202 097

Kupim molzni stroj Virovitica, v 
okvari ali samo motor z reduktor-
jem. Tel.: 041 581 602

Kupim transportni trak za koruzo v 
storžih. Tel.: 031 843 282

Kupim kosilnico BCS dizel in traktor 
IMT 539. Tel.: 051 655 514

Kupim peč na olje, sobno, novo. 
Tel.: 070 265 924

Kupim traktor Same Universal, IMT 
ali Zetor, pogon 4x4. Tel.: 051 813 034

Kupim enofazni ali trofazni kovin-
ski cirkular in kosilnico BCS z Acme 
motorjem, po možnosti mala kole-
sa. Tel.: 03 580 6131

Kupim hrastove deske, debeline 3,5 
cm in dolžine 4 m. Tel.: 031 656 167

Prosim dobre ljudi, če mi podarijo 
večjo ohranjeno vrtno garnituro in 
senčnik, tridelno garderobno oma-
ro in opremo za kopalnico, omarice, 
solidno ohranjeno. Tel.: 07 620 9064 

Menjam dvosobno stanovanje v Bre-
žicah, privatno lastništvo, neobre-
menjeno, v 4. nadstropju, za manj-
še stanovanje. Tel.: 051 218 612

Menjam cviček za drva, integrirana 
pridelava. Tel.: 031 206 874

Podarim psičko mešanko, staro 2 
meseca. Tel.: 07 491 3120

Ponujam sensko in otavno košnjo v 
izmeri 90 arov, parcela ob asfaltu 
nad gostilno Hrvatič, Velike Malen-
ce. Tel.: 07 496 4690

Iščem kitarista/ko, basista/ko in 
pevko ali pevca, starost do 20 let. 
Tel.: 040 287 256

Stiki: ostal sem sam z otrokom, po-
trebujem dekle za vodenje gospo-
dinjstva, vzgojo otroka, ki se lahko 
preseli. Tel.: 031 807 376

Stiki: 60-letnik s podeželja išče žen-
sko, ki bi prišla živeti na moj dom, 
da si urediva lepo prihodnost. 
Tel.: 031 426 620

Stiki: 57-letni vdovec išče gospo za 
skupno življenje od 55 do 62 let. 
Tel.: 031 289 319

Stiki: sam z otrokom in bolno ma-
terjo sem ostal, preprosto punco, 
lahko brez službe in stanovanja, bi 
rad spoznal, ljubezen svojo bi ji dal. 
Tel.: 041 229 649
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TRŠKA GORA - V poznem popoldanskem času se je zadnjega apri-
la na Trški gori nad Krškim pričelo tradicionalno, že 31. kresova-
nje, ki ga je poskušal kvariti dež, a kljub temu ni pregnal množice 
obiskovalcev, ki se je povzpela na ploščad pred lovskim domom. 
Za prijetno vzdušje je igrala krška godba, v programu pa so na-
stopili še senovski folkloristi. 

Zbrane je nagovoril župan krške občine Franc Bogovič, ki je de-
jal, da je prvi maj pomemben delavski praznik, ki se je v nas usi-
dral skozi stoletja, postal je simbol tovarištva in pravice do dela. 
Predsednica KS mesta Krško Jožica Mikulanc pa je spregovorila 
o vrednotah, ki vedno bolj prihajajo v ospredje. „To so vredno-
te kapitala, ko ljudje niso pomembni, a med nami jih veliko živi 
v revščini, boleče je občutiti, da so nekateri pahnjeni na rob in 
nimajo dela. V ospredje moramo postaviti druge vrednote, tudi 
vrednoto dela, saj daje delo človeku tisti poln občutek, da lah-
ko skrbi zase.“ Starešina Lovske družine Krško Jože Brodnik pa 
je izrazil zadovoljstvo, da se ohranja in nadaljuje tradicija kre-
sovanja, vsem prisotnim pa je tudi on zaželel prijetno druženje. 
V nadaljevanju večera so za prijetno razpoloženje skrbeli člani 
Ansambla Majolka.  M.�Kalčič�M.

PLANINA - Tradicionalnega prvomajskega srečanja na Plani-
ni nad Podbočjem, ki je potekalo  v organizaciji KS Podbo-
čje in Cerklje ob Krki, Športno turističnega društva Šutna ter 
nekaterih veteranskih in častniških organizacij, se je znova 
udeležilo na stotine obiskovalcev od blizu in daleč, med nji-
mi tudi številni pohodniki, ki so na pot iz doline krenili že v 
zgodnjih jutranjih urah. Slavnostni govornik, igralec Roman 
Končar, je s svojim doživetim in udarnim govorom navdušil 
obiskovalce. Poudaril je, da smo prišli v čas, ko se bodo mo-
rali delavci znova boriti za pravico do dela in do poštenega 
plačila zanj. Kulturni program prireditve so oblikovali Pihalni 
orkester Videm Krško, Trio Planike, Moški pevski zbor Plani-
na iz Cerkelj ob Krki, domači harmonikarji Planinski orli ter 
mladi recitatorki iz OŠ Podbočje.  P.P.

LISCA�-�Tradicionalno�prvomajsko�srečanje�v�organiza-
ciji�Zveze�svobodnih�sindikatov�Slovenije�je�potekalo�
tudi�na�Lisci�nad�Sevnico.�Udeležili�so�se�je�številni�obi-
skovalci,�tisti,�ki�so�prišli�peš,�pa�so�dobili�rdeč�nagelj.�
Slavnostni�govornik�je�bil�sevniški�župan�Srečko�Ocvirk�
(na�fotografiji�s�predstavnikom�območnega�sindika-
ta�Igorjem�Iljašem),�prvomajsko�budnico�pa�je�zaigrala�
Godba Sevnica.

Na Planini znova množično

Roman�Končar�je�po�svojem�govoru�z�navdušenjem�
spremljal�kulturni�program.

Kres prižgali z baklami

Kres�so�prižgali�z�baklami.

1. maj v Posavju KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 14. in 27. majem
Četrtek, 14. 5.
• od 8.00 do 12.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: TVU 2009 – 

računalniške delavnice za starejše „Z miško v svet“
• od 8.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 – brez-

plačno učenje osnov računalništva, razstava likovnih in lite-
rarnih del mladih iz Posavja „Imam idejo“, razstava likovnih 
del udeležencev programa Osnovna šola za odrasle „Ustvar-
jalnost brez meja“, od 9.00 do 12.00: predstavitev oblik po-
moči za uspešnejše iskanje zaposlitve 

• ob 16.00 v sejni sobi RRA Posavje Krško: TVU 2009 – delavni-
ca Kulturne posebnosti Posavja v turistični ponudbi

• ob 17.00 v MC Brežice: otroška predstava „Čebelica Maja 
in pajek“

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: TVU 2009 - potopisno predava-

nje Irene Mrak „Ekvador in Galapagoško otočje“
• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev razstave Rudija 

Stoparja „Izidi preizkušnje“, program: Špela Troha - klavir

Petek, 15. 5.
• od 8.00 do 13.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 – od-

prti telefon, informiranje in svetovanje pri izbiri primernega 
izobraževanja, od 8.00 do 17.00: razstava likovnih in lite-
rarnih del mladih iz Posavja „Imam idejo“, razstava likovnih 
del udeležencev programa Osnovna šola za odrasle „Ustvar-
jalnost brez meja“

• ob 12.00 na parkirišču nasproti OŠ Sava Kladnika Sevnica: 
TVU 2009 – festival ulične četvorke

• ob 12.00 na Trgu Matije Gubca v Krškem: ulična četvorka
• od 16.00 do 18.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na 

Krki: ustvarjalnica za otroke ob mednarodnem dnevu mu-
zejev

• ob 18.00 v MC Brežice: Pleš night 09 – plesni nastopi in tek-
movanje

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
• ob 19.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: otvoritev razsta-

ve ročnih del
• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 16. 5.
• od 8.00 do 12.00 v OŠ Brežice: TVU 2009 – sobotna delavni-

ca „Zemlja kliče na pomoč“
• od 8.30 do 17.00 pred Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica 

na Krki: prvi spomladanski mestni sejem, ob 10.00: štart 4. 
rekreativnega kolesarskega maratona 

• od 9.00 do 16.00 v Parku tehnične kulture „Raceland“ v Kr-
škem: preventivna akcija „Tudi v Posavju varno z motorjem“

• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – okraševanje kovinskih škatlic
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – izdelava nakita
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja z 

Urošem Srpčičem
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• od 10.30 do 17.30 v Krškem: delavnica Projektno vodenje s 

predstavitvami dobrih praks (www.prstan.eu)
• od 14.00 do 18.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: ma-

vrični živ-žav za otroke
• od 15.00 dalje v SMC Sevnica: TVU 2009 – Veselo popoldne, 

program za otroke
• ob 16.00 v MC Krško: Linux dan in predstavitev mikrokon-

trolerjev
• ob 19.00 na štadionu Matije Gubca v Krškem: speedway dir-

ka za svetovno prvenstvo mladincev
• ob 20.00 na Velikem Trnu: praznik cvička pod velikim šoto-

rom s kulturnim programom in ansamblom bratov Poljanšek, 
ob 18.00 izpred kleti Alojza Pirca na Ravneh: parada kmeč-
kih voz, vinogradniške opreme, konjenikov, gasilcev...

• ob 20.00 v cerkvi sv. Jožefa na Trški gori: koncert MePZ Ko-
privnica

• ob 21.00 v MC Brežice: koncert Pangea Alternative in Last 
of the Wild

• ob 21.30 v MC Krško: stand-up – Komikaze

Nedelja, 17. 5.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica za 
maj 2009

• od 14.00 dalje v SMC Sevnica: TVU 2009 – turnir v hokeju na 
rolerjih

• ob 15.00 na Ključevškovi domačiji na Počakovem: osre-
dnja prireditev ob tednu vseživljenjskega učenja s kultur-
nim programom

• ob 16.00 na Sromeljski pešpoti na Rucman vrhu: otvoritev in 
blagoslov kapelice

• ob 18.00 v Prosvetnem domu Artiče: jubilejni koncert ob 
25-letnici Mešanega pevskega zbora KUD Oton Župančič Artiče 

Ponedeljek, 18. 5.
• ob 19.00 v Hramu Vrbovega Loga na Brezovski Gori: TVU 

2009 – prvo srečanje študijskega krožka Ljudske sadjarske 
šege in prakse

Torek, 19. 5.
• ob 15.00 v Zdravstvenem domu Brežice: delavnica Šola 

hujšanja
• ob 16.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: TVU 2009 – de-

lavnica Kulturne posebnosti Posavja v turistični ponudbi
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

nihitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica za 
maj 2009

• ob 19.00 v KD Krško: predstavitev pesniške zbirke Neže Ma-
urer „Na tvojo kožo pišem svoje verze“

• ob 19.30 v avli OŠ Leskovec: koncert skupine Icengelo iz 
Zambije

Sreda, 20. 5.
• od 8.00 do 12.00 na Obrtni zbornici Krško: TVU 2009 – 

računalniško usposabljanje za pridobitev spričevala ECDL
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica

Četrtek, 21. 5.
• od 9.00 do 12.30 v Kulturni dvorani Sevnica: TVU 2009 – 

zaključek bralne značke
• ob 16.00 v sejni sobi RRA Posavje Krško: TVU 2009 – delav-

nica Kulturne posebnosti Posavja v turistični ponudbi
• ob 18.00 v Domu Svobode Brestanica: dobrodelna priredi-

tev OŠ Brestanica „Za sodobnejšo šolo, zame – zate - za nas“
• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: praznovanje 40-letnice 

ustanovitve Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško

Petek, 22. 5.
• od 8.00 do 12.00 v OŠ Brežice: TVU 2009 – delavnice za 

učence prve triade in njihove starše „Čutne poti“, delav-
nice za učence 4. in 5. razredov OŠ in starše „Team buil-
ding“, od 8.00 do 13.00: delavnice za učence 6., 7. in 8. 
razredov „Živeti zdravo“ 

• ob 16.00 v Brežicah: regionalni posvet o problemih aktu-
alnega Zakona o društvih (www.prstan.eu)

• ob 16.30 v Prosvetnem domu Brežice: TVU 2009 – kultur-
na prireditev Mednarodno sodelovanje OŠ Brežice s šola-
mi iz Češke in Hrvaške

• ob 19.30 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: kon-
cert ameriškega zbora University of Utah singers

Sobota, 23. 5.
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – le kaj bo zraslo?
• ob 19.00 na dvorišču brežiškega gradu: TVU 2009 – koncert 

nekdanjih učencev OŠ Brežice
• ob 19.00 v Dobovi: promenadni koncert in skupni nastop 

pihalnih orkestrov
• ob 20.00 v športni dvorani OŠ Raka: letni koncert vokalne 

skupine Srake z Rake in pevske skupine Lavrencij z naslo-
vom „Dekle moje, pojdi z menoj“

Nedelja, 24. 5.
• na gradu Sevnica: dan odprtih vrat, vodeni ogledi ob 13.00, 

14.30 in 16.00
• ob 10.00, 13.00 in 15.00 na relaciji Impoljca – Studenec: 

avtomobilska dirka Petrol Sevnica 

Ponedeljek, 25. 5.
• od 8.00 do 15.00 v VDC Leskovec pri Krškem: dnevi odpr-

tih vrat VDC Leskovec s prodajno razstavo izdelkov lastne-
ga programa (do petka, 29. 5.)

Sreda, 27. 5.
• ob 20.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Člo-

vek na žici

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

BREŽICE -Tudi v brežiški občini so različni organizatorji pripravili 
vrsto kresovanj in drugih dogodkov, na praznično jutro pa sta se 
na pot po krajih in vaseh odpravili pihalni godbi iz Kapel in Loč. 
V organizaciji ZSS Slovenije in Občine Brežice je 1. maja na Šent-
vidu nad Čatežem potekalo tradicionalno praznovanje, na kate-
rem so za dobro razpoloženje poskrbeli Trebeški drotarji. Župan 
Ivan Molan je dejal, da delavci 1. maj že desetletja praznujejo 
s simbolnim pomenom borbe za delavske pravice. V preteklosti 
je to pomenilo boj za krajši delovni čas, danes pa gre predvsem 
za to, da bo manj treba gledati na dobiček in kapitaliste in bolj 
na to, da bodo delavci imeli delo in da se bo lokalno okolje lah-
ko razvijalo. Za praznično razpoloženje so poskrbeli še člani Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče.  S.M.

Prvi maj v Brežicah


