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Župan Franc Bogovič je v na-
govoru dejal, da se sicer na-
hajamo v prelomnem času 
gospodarske krize, vendar 
pa slednja ni zaustavila ra-
zvoja občine Krško: „Kriza 
ne more biti tako močna, kot 
smo lahko močni mi. Smo ob-
čina, kjer številne gospodar-
ske družbe uspešno kljubuje-
jo nestabilnim razmeram na 
trgu. Ker smo v pravem času 
razmišljali prav. Večletno 

Osrednja prireditev ob prazniku občine Krško

Bogovič: „Misliti moramo 
tudi na tiste, ki jim bomo 
nekoč zapustili ta svet“
KRŠKO - Z osrednjo občinsko prireditvijo, slavnostno akademijo in podelitvijo priznanj posameznikom, 
ki so z svojim delom prispevali k razvoju, kakovosti življenja v občini in njeni prepoznavnosti, so ob-
čanke in občani 4. junija v krškem Kulturnem domu obeležili občinski praznik. 

vzpostavljanje dobre poslov-
ne klime v našem okolju, vla-
ganje v poslovno infrastruk-
turo, urejanje poslovnih con 
in financiranje štipendijskih 
shem so glavni temelj, ki kr-
ško gospodarstvo še vedno 
uvrščajo iznad slovenskega 
povprečja.“ 

V nadaljevanju je župan 
opozoril na pridobitve in na-
črtovane projekte, pa tudi 

aktualne dogodke zadnjih 
tednov: „Na našem dvori-
šču se poraja še eno odgo-
vorno vprašanje, ki zahteva 
povezanost namesto delitev, 
modrost in preudarnost na-
mesto merjenja moči. Reši-
tev trajnega odlaganja niz-
ko in srednje radioaktivnih 
odpadkov nas kliče na odgo-
vornost. Prišel je skrajni čas, 
da z ravnanji ne mislimo le 
nase, ampak tudi na tiste, ki 

jim bomo nekoč zapustili ta 
svet. Želja po pravičnih in-
dividualnih nadomestilih ob 
umestitvi odlagališča lahko 
nehote vodi k delitvi sose-
dov, naselij, krajevnih sku-
pnosti, vodi do tanke meje, 
na kateri se bo nekomu godi-
la krivica. Priložnosti, ki jih 
še imamo danes, se lahko hi-
tro spremenijo v nevarnosti 
in zamujene priložnosti. Naj 

nadaljevanje na str.2

nadaljevanje na str.2
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Poletna termalna riviera Terme Čatež (vhod pri kampu)
V primeru slabega vremena bo prireditev v večnamenski dvorani Hotela Toplice!
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Nagradna križanka 
z 297 nagradami 
Pivnice Apolon 
 str. 21

Poletna nagradna igra 
z vstopnicami za kon-
cert Tonyja Cetinske-
ga in muzikal Briljanti-
na ter poletni oddih v 
Termah Čatež
 str. 24

Žogica je zdaj v rokah 
upravnega sodišča
KRŠKO - Pobudniki svetovalnega referenduma o odlagališču NSRAO so zavrnili pobudo žu-
pana Franca Bogoviča za razširitev referendumskega območja na celotno občino Krško 
in vztrajajo pri zahtevi, da se ta razpiše le za območje štirih krajevnih skupnosti. Obe-
nem so zoper župana Bogoviča vložili tožbo na Upravno sodišče RS. Občinski svet bo z 
odločanjem o odlagališču tako najverjetneje počakal na odgovor omenjenega sodišča.

„Postavlja se vprašanje, ali 
ne bi občinski svet že na pod-
lagi podane pobude lahko po 
lastni presoji razpisal refe-
rendum za celotno območje 
občine ali za njen del,“ so po-
budniki referenduma zapisali 
v odgovoru na županov poziv k 
dopolnitvi referendumske po-
bude. Da bi pravilnost in ute-
meljenost županove zahteve 
za dopolnitev referendumske 
pobude tudi pravno preveri-
li, so na Upravno sodišče RS v 
Ljubljani 29. maja vložili tož-
bo, sodišče pa ima 30 dni časa 
za odgovor.

Ker predlagatelji niso dopol-
nili referendumske pobude, 

je župan 1. junija na podla-
gi 47. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ugotovil, da refe-
rendumska pobuda ni bila vlo-
žena ter o tem še istega dne 
obvestil pobudnike in občinski 
svet. Glede vložene tožbe zo-
per njega na Upravno sodišče 
pa je povedal, da je to „legi-
timna pravica pobudnikov, ki 
jo omogoča zakon.“ 

Pobudniki za referendum po-
udarjajo, da se „zavzemajo 
le za tisto, kar je bilo ljudem 
obljubljeno ob postavitvi te-
meljnega kamna za NEK“ in 
da je „potrebno popraviti kri-
vice iz preteklosti.“ Predlaga-
jo, da bi se t. i. individualna 

renta delila v treh pasovih: v 
1500-metrskem v obliki 95 % 
subvencije za komunalne sto-
ritve, električno energijo, in-
ternet in telefon, v 2500-me-
trskem pasu bi subvencija 
znašala 55 %, v 10.000-metr-
skem pasu pa 15 %, v ta na-
men pa naj bi porabili polo-
vico sredstev, ki jih občina 
Krško dobi kot nadomestilo 
za jedrske objekte.

Bogovič pa pravi, da so na 
Občini Krško na podlagi skle-
pov kolegija občinskega sveta 
oblikovali predlog za ustano-
vitev namenskega proračun-
skega sklada za individualno 
rabo nadomestil, ki bi začel z 
delovanjem 1. 1. 2010. Inšti-
tutu za javno upravo so naro-
čili, naj preveri možne pravne 
rešitve za uvedbo individual-
ne rabe nadomestil, odgovore 
pa pričakujejo najkasneje v 
petih mesecih. Za individual-
no rabo nadomestil naj bi kot 
merilo upoštevali 1500-me-
trski pas okoli NEK, obmo-
čje štirih krajevnih skupnosti 
ter območje celotne občine. 
Predlog predvideva tudi spre-
jem akta, s katerim bi na novo 
uredili financiranje krajevnih 
skupnosti, Občina Krško pa bi 
ponudila možnost odkupa ne-
premičnin v 1500-metrskem 
pasu, seveda tistim, ki bi to 
izrecno želeli.

P. Pavlovič 

Brežiška 
politika 
enotna glede 
ohranitve 
bolnišnice
BREŽICE - Na pobudo župana 
občine Brežice Ivana Molana 
so se 8. junija sestali predse-
dniki vseh političnih strank, 
ki delujejo v občini Brežice, 
in govorili o sistemskih spre-
membah, ki jih za Splošno 
bolnišnico Brežice predlaga 
minister za zdravje Borut Mi-
klavčič, pomenile pa naj bi 
ukinitev oz. selitev treh od-
delkov - ginekološkega, pe-
diatričnega in kirurškega - v 
novomeško bolnišnico ter 

Ob prazniku so v Krškem odprli Spominski park Jurija Dal-
matina, ki je  urejen po zasnovi ak. slikarja Vojka Poga-
čarja, v njem pa je troje obeležij - Primožu Trubarju ter 
Brestaničanu Adam Bohoriču in Krčanu Juriju Dalmatinu.
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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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča 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.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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 zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 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 (13/2009) bo izšla v 
sredo, 24. junija 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
17. junij.

Pod točko imenovanja so 
potrdili Janeza Avguština 
iz Malega Podloga, Simo-
no Lubšina iz Leskovca ter 
Valentino Vuk iz Krškega za 
predstavnike ustanovitelja v 
svet OŠ Leskovec pri Krškem, 
Janka Omerzoja iz Krškega 
za predstavnika lokalne sku-
pnosti v svet Srednje šole Kr-
ško ter Tino Simončič s Seno-
vega za predstavnico Občine 
Krško v svet javnega zavoda 
Kozjanski park.  Na predlog 
Sveta zavoda Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško 
so soglašali tudi o dodelitvi 
dela plače v višini 927,82 € 
bruto direktorju CPT Francu 
Češnovarju za delovno uspe-
šnost v letu 2008.

Strožje za zasebne vodovode
KRŠKO – Na nadaljevanju 31. redne seje se je 28. maja sestal krški občinski svet, ki je obravnaval še se-
dem točk dnevnega reda s podtočkami. Med drugim so sprejeli dopolnitve Pravilnika o načinu oddaja-
nja poslovnih prostorov v lasti Občine v najem, po katerem zaradi nastale gospodarske krize, kakor tudi 
iz razloga, da Občina odda prostore, ki so več let brez najemnika, znižuje mesečno najemnino za izva-
jalce predelovalne dejavnosti, trgovine in tudi društvom, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo. Te 
lokacije se nahajajo tako v mestu Krško kot tudi po krajevnih skupnostih. 

Najdlje pa se je 22 svetnic 
in svetnikov zadržalo pri 
sprejemanju Odloka o oskr-
bi s pitno vodo v občini Kr-
ško. Ta prinaša veliko večje 
obveznosti za lastnike za-
sebnih vaških vodovodov, saj 
bodo z njimi lahko upravlja-
li, vendar pod pogojem, da 
imajo, v kolikor zagotavlja-
jo uporabnikom več kot 10 
m3 vode dnevno ali več kot 
50 osebam, zaposleno osebo, 
ki bo morala imeti najmanj 
visoko strokovno izobraz-
bo naravoslovne, tehnične 
ali zdravstvene smeri. Ta-
kšnih vodovodnih sistemov 
je v občini Krško kar 21, in 
sicer Ardro pri Raki, Anže, 
Črešnjice, Dolenja vas, Go-

renji Leskovec – Ložice, Gor-
nje Pijavško, Jevša – Šedem, 
Kališevec – Brezje – Dolenji 
Leskovec, Lomno, Mali Ka-
men – Reštanj, Mali Kamen 
– Okrog, Nova Gora, Presla-
dol, Presladol – Kozmus, Rav-
ni, Rožno – Hruševje, Rožno – 
Kocjan, Slom – Ilovce, Šapole 
- Kostanjek, Veliki Kamen in 
Veternik – Mrčna sela.

Navedeni  upravljavci za-
sebnih vodovodov bodo mo-
rali vodooskrbo izvajati pod 
enakimi pogoji, kot jo izva-
ja javna služba, kar pomeni, 
da bodo morali redno vzdr-
ževati, obnavljati vodovo-
dne objekte in opremo, hi-
drantno omrežje, preverjati 

ustreznost pitne vode, mo-
nitoring kemijskega stanja 
pitne vode, med drugim se 
bodo morali obvezno udele-
ževati izobraževanj, meriti 
količino dobavljene vode in 
skleniti z vsemi uporabniki 
vaških vodovodnih sistemov 
pogodbe, ki bodo služile za 
obračun storitev itd. Vseka-
kor gre za zelo veliko obve-
znost in odgovornost lastni-
kov teh sistemov, ki pa se po 
drugi strani ne bodo mogli po 
enostavnem postopku odpo-
vedati lastništvu in ga brez-
plačno prenesti v last obči-
ne in posledično upravljanje 
javne službe. 

 Bojana Mavsar 

nas torej vodi modrost, da se 
bomo odločili tako, da bomo 
pridobili vsi. Naj naših odlo-
čitev ne uravnava le groba 
sila močnejšega in ga ne do-
ločajo le interesi. Odgovor je 
v naših rokah.“

Slavnostna govornica Vlasta 
Nussdorfer, višja državna 
tožilka in generalna sekre-
tarka Društva Beli obroč, je 
poudarila pomen medčlove-
ških odnosov: „Razmišljam 
tudi o tem, da ekološkim 
katastrofam ni moč ubeža-
ti. Prihajajo vetrovi, ki ruši-
jo domove, poplave odnaša-
jo prigarano imetje, in nikoli 
ne veš več, če bo sploh še 
normalen tisti dež, ki je vča-
sih tako mirno padal in smo 
se ga celo veselili. Bojimo 
se poletja, ki mu sploh več 
ni podobno, pomladi, ki je 

pogosto celo prevroča. In če 
naravnim ujmam, katastro-
fam ni moč ubežati, če smo 
kaj zavozili ali zamudili, za-
kaj ne bi zmanjšali vsaj na-
silja?“ 

Nussdorferjeva je tudi de-
jala, da sami odločamo o 
tem, kako bomo živeli, in tu 
se da marsikaj spremeniti. 

Spremeniti je potrebno od-
nose, utrjevati vrednote, kot 
so prijaznost, spoštovanje, 
ljubezen, strpnost. Od nas 
je odvisno tudi, kako bodo 
živeli prihodnji rodovi.

Kulturni program so tokrat 
izvedli senovski amaterski 
gledališčniki z uprizoritvi-
jo komedije Vaje v slogu, 
nato je sledila tudi slovesna 
podelitev enajstih letošnjih 
priznanj. Najvišje prizna-
nje - veliki znak Občine Kr-
ško - sta prejela Ivan Kozole 
in Danijel Mižigoj. Kozole za 
prispevek k razvoju občine in 
življenjsko delo pri razvoju 
sadjarstva, Mižigoj pa za 40- 
letna prizadevanja za zago-
tavljanje enakih možnosti in 
skrb za ljudi s posebnimi po-
trebami. Znak občine Krško 
so prejeli: Alojz Lekše s Se-
nuš, Anton Petrovič s Seno-
vega in Branimir Vodopivc iz 
Dolenje vasi, s priznanji pa 
so se zahvalili za ustvarjalno 
delo na različnih področjih 
družbenega in kulturnega ži-
vljenja Darji Hrastelj, Aniki 
Antolič Miler, Jožetu Arhu, 
vsi trije iz Leskovca pri Kr-
škem, Vidki Kuselj iz Krške-

ga ter Minki Zalokar iz Bre-
stanice. Župan pa je letos 
podelil tudi zlato plaketo kot 
posebno občinsko priznanje, 
ki jo je prejel novinar Goran 
Rovan za pogumno dejanje 
pri reševanju ponesrečencev 
ob nesreči na reki Savi v lan-
skem letu ter za vse dosežke 
in ustvarjalno delo.

Uradni del slovesnosti je s 
krško himno Hej, Krčani za-
ključil Moški pevski zbor iz 
Brestanice, zatem pa je na 
ploščadi pred domom sledi-
lo še družabno srečanje ob-
čank in občanov, na katerem 
so se z domačimi dobrotami 
in posebnostmi krajev pred-
stavile vse krajevne skupno-
sti, za glasbene takte pa je 
poskrbel ansambel Brodniki. 
Več o prireditvi si lahko ogle-
date v fotogaleriji na www.
posavje.info.

Bojana Mavsar

Bogovič: „Misliti moramo tudi na tiste, 
ki jim bomo nekoč zapustili ta svet“

nadaljevanje s 1.strani

nadaljevanje s 1.strani

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj v družbi Vlaste Nussdorfer in župana Bogoviča.

Za družabno srečanje po slovesni akademiji so poskrbele 
krajevne skupnosti. Na sliki dobrote iz KS Veliki Trn.

Več kot le učbenik o jedrski 
tehniki
KRŠKO - Posavska založba Neviodunum je 29. maja v Sre-
dnji šoli Krško predstavila novo knjigo oziroma učbenik 
„Temeljna znanja iz jedrske tehnike«, delo ravnatelja kr-
ške srednje šole Roberta Rožmana. Učbenik je namenjen 
predvsem dijakom, ki si bodo lahko že v naslednjem šol-
skem letu izbrali istoimenski izbirni predmet, pa tudi osta-
lim, ki jih zanima jedrska tehnologija.

„Po dosedanjih izdanih naslovih s področja izvirne poezije in 
proze, zgodovinskih oziroma domoznanskih del ter knjigah o 
športu segamo tokrat na področje izobraževalnega založništva, 
vendar gre ponovno za delo domačega avtorja,” je uvodoma 
povedal urednik založbe Neviodunum Silvester Mavsar, sicer 
avtor knjige Ključ za nukle-
arko (izšla leta 1992), prve-
ga dela o JE Krško pri nas. 

Robert Rožman, domačin z 
Anovca pri Zdolah, se je z 
jedrsko tehnologijo ukvar-
jal že v svojem diplomskem 
delu. Rožmanovo delo je 
bilo sprva načrtovano kot 
skripta za interno uporabo, 
nato pa je preraslo v učbe-
nik, katerega namen je tudi 
obveščanje širše javnosti o 
jedrski tehnologiji, o kate-
ri ljudje še vedno premalo 
vedo, poudarja Rožman. V 
šoli želijo v naslednjih letih oblikovati tudi samostojen pro-
gram jedrski tehnik. Knjiga je razdeljena na pet vsebinskih 
sklopov ter opremljena s preko 50 fotografijami, grafi in tabe-
lami, izšla pa je v nakladi 500 izvodov. Uredila jo je dr. Metka 
Kralj z Agencije za radioaktivne odpadke, med recenzenti pa 
so poleg nje še Vinko Planinc, Matjaž Žvar in Rudi Erman.

Projekt je podprla Agencija za radioaktivne odpadke, saj je 
del njenega poslanstva tudi širjenje vedenja o jedrski tehno-
logiji, je na predstavitvi povedala predstavnica agencije Ire-
na Daris, Mavsar pa je izpostavil pomen sodelovanja jedrske 
elektrarne z okoljem, saj bodo v simulatorju elektrarne po-
tekale vaje pri predmetu Temeljna znanja iz jedrske tehnike.

P. Pavlovič

Avtor knjige Robert Rožman

Najbolj 
domač časopis za

43.000 
bralk in bralcev v 

422 
naseljih v Posavju

tel.: 07 49 05780 
marketing@posavje.info

 že od 15. decembra 1997

Planinsko društvo 
VIDEM vabi v sredo,

 24. junija, 
ob 20. uri

na tradicionalno 
prireditev

KRESNA NOČ 
NA LIBNI

in proslavo ob dnevu 
državnosti.

Brežiška politika enotna 
glede ohranitve bolnišnice

preoblikovanje Splošne bolnišnice Brežice v negovalno bol-
nišnico. Bili so enotnega mnenja, da mora bolnišnica osta-
ti v neokrnjeni obliki, „ker le takšna zagotavlja kakovost ži-
vljenja v kraju in pokrajini, ki jo država pogosto pozablja“. 
Zato bodo na vlado naslovili zahtevo, da se SB Brežice razvi-
ja naprej kot splošna bolnišnica z regijskim pomenom in da 
se v njej ohranijo vsi oddelki, Svet regije Posavje pa bodo 
pozvali, naj organizira javno razpravo na to temo in nanjo 
povabijo ministra za zdravje, hkrati pa bo vsaka politična 
stranka predstavila problematiko svoji poslanski skupini. Mi-
nister Miklavčič je bojazni Brežičanov glede zaprtja oz. kr-
čenja bolnišnice zavrnil, po njegovih besedah gredo namreč 
razmišljanja le v smeri „postopne preusmeritve k speciali-
zaciji posameznih bolnišnic za posamezna specifična zdra-
vstvena stanja.“  P. P. 

www.posavje.info
www.mojeposavje.info
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Beseda dá besedo

„Tvorimo neko okolje, v ka-
terem se v in okoli energetike 
veliko dogaja, saj smo ponu-
dili prostor za številne ener-
getske objekte,“ je razlo-
ge za razpravo o energetski 
zeleni knjigi uvodoma poja-
snil (takrat še) predsedujo-
či Svetu regije Posavje, kr-
ški župan Franc Bogovič – ob 
koncu seje je predsedovanje 
Svetu regije Posavje predal 
radeškemu županu Matja-
žu Hanu. Direktor Direkto-
rata za energijo pri Ministr-

stvu za gospodarstvo mag. 
Janez Kopač pa je povedal, 
da je treba nov NEP sprejeti 
predvsem zaradi zahtev EU, 
po katerih moramo imeti do 
leta 2020 v strukturi porabe 
električne energije 25 % ele-
ktrike iz obnovljivih virov, si-
cer bomo utrpeli večstomili-

Kritični do zelene knjige o energetiki
KRŠKO – Zelena knjiga za nacionalni energetski program (NEP) je skupek političnih in regijskih želja, ki jo bo težko uresničiti, je bil eden izmed očitkov ude-
ležencev razprave o tem dokumentu, ki je potekala 3. junija v okviru seje Sveta regije Posavje (sestavljajo ga župani občin Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli). Precej besed je bilo tudi o usodi posavskih energetskih projektov ter o (ne)upravičenosti gradnje šestega bloka 
Termoelektrarne Šoštanj. 

jonske (!) kazni. „Od cilja, h 
kateremu smo zavezani, se 
celo oddaljujemo,“ je pove-
dal Kopač, saj smo iz 17 % v 
letu 2004 padli na 16 %, pred-
vsem zaradi povečane porabe 
elektrike.

Zelena knjiga 
nepopolna

Konkretni cilji, zapisani v 
zeleni knjigi, so pospešitev 
izrabe hidropotenciala na 
spodnji in srednji Savi, ohra-

nitev proizvodnje lignita v 
Velenju z obnovo TE Šoštanj 
in izgradnjo šestega bloka 
elektrarne, podaljšanje ži-
vljenjske dobe NEK ter izgra-
dnja drugega bloka, pri če-
mer je predpogoj izgradnja 
odlagališča NSRAO, je pove-
dala mag. Andreja Urban-

čič z Inštituta Jožef Štefan, 
ena od avtoric zelene knjige. 
Dekan Fakultete za energe-
tiko prof. dr. Andrej Predin 
v dokumentu pogreša alter-
nativno energetiko vključno 
s predelavo smeti za ener-
getske namene, Hrvoje Or-
šanič fotovoltaiko in geoter-
malno energijo, ravnatelj 
krške srednje šole Robert 
Rožman poudarek spodbu-
janju racionalne rabe ener-
gije, Matjaž Pegam meni, da 
bi največji porabniki elektri-
ke v Sloveniji morali upravi-
čiti svoj obstoj. Slišati je bilo 
tudi pozive k poenostavitvi 
postopkov umeščanja ener-
getskih objektov prostor.  

Skupek želja brez 
prioritet 

Še več pomislekov pa se je 
nanašalo na (ne)uresničlji-
vost dokumenta. Niko Gale-
ša, predsednik Odbora za HE 
na spodnji Savi, ima občutek, 
da je dokument „skupek že-
lja vseh regij“, zato bi mora-
li določiti jasne prioritete ter 
s tem preprečiti, da bi bila 
energetika predmet dnevne 
politike. Podobnega mnenja 
je tudi prvi mož NEK Stane 
Rožman, ki meni, da bi mo-
ral dokument namesto po-
litičnih in regijskih ambicij 
zadostiti zgolj trem ciljem: 
zanesljivost oskrbe z elektri-

ko, ekonomska učinkovitost in 
varovanje okolja. Rožman se 
je zavzel tudi, da NEP ne bi 
imel le statusa resolucije, am-
pak da bi bil bolj zavezujoče 
narave, sicer bo podobno kot 
leta 2004 sprejeti NEP ostal 
le na papirju. Tudi mag. An-
drej Vizjak, gospodarski mi-
nister v prejšnji vladi, pogreša 
prioritetni akcijski del doku-
menta. „Zelena knjiga je dis-
kusijski dokument, nacional-
ni energetski program pa bo 
imel akcijski načrt,“ je poja-
snil Kopač in dodal, da mora 
Slovenija že do junija 2010 v 
Bruselj poslati zelo natančen 
akcijski načrt obnovljivih vi-
rov energije.

brežice še, kaj pa 
Mokrice?

Galeša se je zavzel tudi za 
čim hitrejše dokončanje ve-
rige hidroelektrarn na spo-
dnji Savi, predvsem HE Bre-
žice in HE Mokrice, ki sta 
bistveni za delovanje (bo-
dočih) elektrarn na spodnji 
Savi. „Brežice bomo že po-
spravili pod streho, večji 
problem bodo Mokrice,“ je 
odvrnil Kopač. Ta elektrarna 
bo namreč nedvomno vpliva-
la na hrvaško stran, ki pa je 
ni še nihče vprašal, kaj misli 
o tem, je vrgel žogico bivše-
mu gospodarskemu ministru. 
Ta jo je pobral rekoč, da to 

ne drži ter da so se s Hrvati 
o tem že pogovarjali na več 
ravneh. Ali je leto 2015 kot 
končni rok izgradnje verige 
HE na spodnji Savi še realen, 
pa nihče ne upa trditi.

bo po teš 6 denar 
tudi za nek 2?

Kar precej besed je bilo tudi 
o načrtovani investiciji v še-
sti blok TEŠ, ki se mnogim ne 
zdi sprejemljiva tako zaradi 
sprejetih okoljskih zavez kot 
zaradi finančne obsežnosti. 
„Ne želimo socialnih projek-
tov in takih, ki onesnažujejo 
okolje,“ je projekt ošvrknil 
direktor GEN energije Martin 
Novšak, Vizjak pa je prepri-
čan, da „ob tako podraženi 
investiciji, stala naj bi na-
mreč 1,1 milijarde evrov, 

vsaj deset do petnajst let ne 
bo niti evra za druge ener-
getske investicije v Slove-
niji.“ Projekta TEŠ 6 ni več 
moč ustaviti, saj bo bistve-
no pomagal pri zmanjašnju 
kvot za izpuste CO2, s ka-
terimi se bo začelo trgova-
ti s 1.1.2013, pa je odgovo-
ril Kopač. Sicer pa je NEK 2 
po njegovem mnenju „edina 
prava alternativa za stabil-
nost oskrbe z elektriko“, gle-
de zagotavljanja sredstev za-
njo pa je bolj optimističen. 
Javna razprava o zeleni knji-
gi se je zaključila 6. junija. 
Sledi medresorsko usklajeva-
nje, vladna ter nato še parla-
mentarna procedura, nacio-
nalni energetski program pa 
naj bi bil sprejet v drugi po-
lovici prihodnjega leta.
 Peter Pavlovič

Krški župan Franc Bogovič in mag. Janez Kopač s sodelavci

Razpravo, v kateri so sodelovali številni udeleženci 
seje, je načel Niko Galeša.

Magdalena Krošelj z oddel-
ka za gospodarske dejavno-
sti Občine Krško je povedala, 
da prednostno obravnavajo 
komasacijo območja Vihre, 
kjer so že lani novembra do-
segli prag 83 % pridoblje-
nih zemljišč, zakonodaja pa 
predpisuje 80 odstotno sogla-
snost. 83 odstotkov dosegajo 
tudi Brege, 72 % Mrtvice in 78 
% Hrastje – Gorica. „Postopek 
ni zaključen za nobeno obmo-
čje, vsa področja v občini še 
lahko pristopijo v postopek 
uvedbe komasacije,“ je pou-
darila Krošljeva in pojasnila, 
da so zaradi preseganja pra-
gu pridobljenih izjav pristo-
pili k izdelavi idejne zasnove 
za območje vasi Vihre, kjer je 
dokumentacija za podajo vlo-
ge na upravno enoto za uved-
bo komasacijskega postopka v 
zaključni fazi. „Tudi idejna za-
snova za Brege je v zaključni 
fazi izdelave, za ostale vasi pa 
ostaja želja, da uvidijo res po-
memben korak, ki ga ponuja 
zakonodajna veja, da pristopi-
jo k podpisom izjav in da vidi-
jo, da je možnost brez plačila 
priti do novih parcel in novih 
vpisov v zemljiško knjigo. Vse 
stroške nosita država in obči-
na,“ je še poudarila. 

Martin Račič z Viher se preži-
vlja izključno od kmetovanja 
na lastnih 8 ha razdrobljenih 

Komasacija na Krškem polju 
KRŠKO – Občina Krško je v sodelovanju s KS Krško polje in Veliki Podlog pred dvema le-
toma prvič na terenu pristopila k zakonodajni možnosti komasacij kmetijskih zemljišč. 
Prvi podatki so zajemali 1200 ha kmetijskih površin, po pogovorih s prebivalci pa so ob-
močje za komasacijo zožili na 813 ha površin na območju naselij Vihre, Brege, Mrtvi-
ce in Hrastje-Gorica. 

površin, še vsaj petkrat toliko 
pa ima v najemu. Komasaci-
jo podpira in je član istoimen-
skega odbora za vas Vihre, saj 
„imam v lasti 40 razdroblje-
nih parcel, problem so male 
parcele, do 20 arov. Če bi bile 
te združene z velikimi, bi bil 
že velik napredek. Uredil bi 
se dovoz do parcel, zdaj je 
precej služnostnih poti, par-
cele bi bile lažje za obdela-
vo, lepše oblikovane in bolj 
široke, zdaj je vmes več krat-
kih vrst, več škropiva se po-
rabi,“ je razmišljal Račič. Pri 
večjih parcelah bi prešel na 
ekološko kmetovanje. „Zdaj 
pri 4 ali pri 7 arih si ne pred-
stavljam ekološkega kmeto-
vanja,“ je še dejal. Poudaril 
je, da je pri komasirani ze-
mlji večji interes za obdela-
vo, zato bi bilo manj neobde-
lane zemlje. 

Krošljeva je še pojasnila, da so 
Odboru DZ za kmetijstvo 13. 
maja v Krškem podali predlog 
za znižanje praga potrebnih 
soglasij iz 80 na 66 odstotkov. 
„Če bi imeli tako nizek prag, 
bi imeli za celotno predsta-
vljeno območje izdelano idej-
no zasnova in podano vlogo na 
upravni enoti. To pa pomeni 
tudi nadaljnji korak v pridobi-
vanju odločb in, upamo, po-
zitivno izdanih odločb, ker je 
to pogoj za pridobivanje nove 
dokumentacije za zagotavlja-
nje sredstev na ministrstvu za 
kmetijstvo,“ je še pojasnila. 
„Sosednja Italija je v šestde-
setih letih naredila komasa-
cijo; težko je gledati parcele 
tam in razdrobljene pri nas.  
Zamujenega je veliko, škoda, 
da ni bilo pred dvajsetimi leti 
to narejeno,“ je dejal Račič.  
 S. Vahtarič 

Na očitke predsednice plaval-
nega kluba Vilme Jan Špiler, 
da v treh letih ni rezultatov 
v prizadevanju za pridobitev 
olimpijskega bazena v Krškem 
in da so s sklepom občinskega 
sveta spet na izhodiščni točki, 
podžupanja občine Krško Ana 
Somrak odgovarja, da je bilo 
spomladi 2006, ko so na občin-
skem svetu odločali o lokaci-
ji bazena, v gradivu strokov-
nih služb obrazloženo, da je 
potreben čas za pridobivanje 
prostora za gradnjo štiri do 
pet let ter z gradnjo skupaj 
šest let. Občinski svet je ka-
sneje sprejel sklep o pridobi-
tvi bazena v treh letih, čeprav 
so strokovne službe opozorile 
na časovne roke. Na očitek, da 
je bila leta 2006 lokacija ba-
zena sprejeta na hitro, ker se 
je vedelo, da je zaradi poplav-
nosti področja ne bo mogoče 
realizirati, je odgovorila, da 
so bile ponujene štiri lokaci-
je; predvidena južno od tenis 
igrišč pri stadionu, lokacija, ki 
jo je odkupila Krka, parkirišče 
pri srednji šoli, ki je ocenjena 
kot površinsko premajhna, ter 
lokacija pod Transportom. Ker 
so bile po planskih dokumen-
tih na njej predvidene športno 
rekreacijske površine in je bilo 
urejeno lastništvo, je bila iz-
brana prva lokacija.

Usoda krškega bazena
KRŠKO – Ali bo in kdaj bo Krško dobilo olimpijski bazen, ostaja neznanka, je pa občinski 
svet odobril skoraj dva milijona evrov za sanacijo brestaniškega bazena. Tudi predse-
dnica Plavalnega kluba Celulozar Krško Vilma Jan Špiler ob tako visokem vložku v bre-
staniški bazen dvomi, da bo Krško dobilo bazen leta 2010, kot kaže terminski plan inve-
sticije, ki so ga dobili podpisanega s strani župana. Podžupanja Ana Somrak meni enako: 
„Leta 2010 zagotovo ne, to ni bilo nikoli obljubljeno, bila je le želja in politična odlo-
čitev v občinskih klopeh.“ 

Podžupanja Ana Somrak, ki 
vodi aktivnosti za pridobitev 
krškega bazena, meni, da so 
druga društva in klubi veliko 
več storila za svoje projekte 
kot plavalni klub za bazen. 
Priznava, da je klub veliko 
naredil za plavanje krške in 
posavske mladine, ni pa vodil 
pravih aktivnosti in sodelova-
nja s strokovnimi službami za 
pridobitev bazena. „Upam, da 
se bomo bolj povezali pri pla-
niranju, kje bo in da bo ba-
zen v Krškem, ker Krško po-
trebuje bazen,“ je dejala 
podžupanja. „Ne drži, da pla-
valni klub ne bi vseskozi so-
deloval zraven,“ se ni strinja-
la Jan Špilerjeva, „vendar ni 
dolžnost kluba, dolžnost ob-
činske uprave je, da vodi te 
postopke, da se javlja na raz-

pise.“ Jan Špilerjeva še trdi, 
„da je plavalni klub še kako 
aktiven in po svojih najbolj-
ših močeh pripomore, da se 
ta zgodba sploh odvija, saj 
drugače se sploh ne bi. Če si 
po 50 letih Krško ne zasluži 
enega bazena za štiri milijo-
ne evrov, potem res ne vem, 
kje smo.“  Somrakova pravi, 
da bodo sredstva za bazen za-
gotovili v proračunu, računajo 
pa lahko le na delež državnih 
sredstev, na sofinanciranje iz 
javno zasebnega partnerstva 
pa ne, saj, kot je dejala, „mi-
slim, da ga ni junaka, ki bi pri-
šel v Krško zgradit 50-metrski 
zaprti bazen ob 50-metrskem 
kopališkem bazenu, ki ga ima-
mo v Brestanici, in dveh šol-
skih bazenih.“
 S. Vahtarič 

Magdalena Krošelj

Vilma Jan Špiler Ana Somrak

Martin Račič
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Splošno 
bolnišnico 
Brežice 
potrebujemo

Z nastopom nove vlade in 
novega ministra za zdrav-
je so se žal ponovno in po 
nepotrebnem odprla ugiba-
nja o zaprtju nekaterih po-
membnih oddelkov Splo-
šne bolnišnice (SB) Brežice 
in posledično njenem preo-
blikovanju v neke vrste ne-
govalno bolnišnico. Ker je minister za zdravje v pogovo-
ru z mano in v pogovoru z vodstvom bolnišnice večkrat 
nakazal to možnost, sem mu zastavil poslansko vpraša-
nje glede usode naše bolnišnice in njenega razvoja. Pisni 
odgovor ministra Boruta Miklavčiča ni spodbuden in je 
dvoumen. 

Moja ocena odgovora ministra je, da želi pod krinko stro-
kovno neutemeljenih očitkov, povezanih z varnostjo in 
kvaliteto delovanja SB Brežic,e preseliti ključne oddelke 
naše bolnišnice (kirurškega, pediatričnega, ginekološkega 
in porodniškega) v bolnišnico v Novemu mestu. Minister 
v odgovoru ne navaja nobenih strokovnih podlag in ana-
liz za svoje očitke naši bolnišnici, hkrati tudi ni jasno, ali 
bo sploh in koliko privarčeval z ukinitvijo oddelkov v SB 
Brežice in njihovo selitvijo v Novo mesto. 

Primerjava kazalnikov kakovosti med bolnišnicami v 
Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za zdravje predstavilo ta te-
den, kaže, da je SB Brežice po kar štirih izmed šestih ka-
zalnikov kakovosti med petimi najboljšimi bolnišnicami 
v Sloveniji, zato ni prepričljivih strokovnih argumentov, 
ki bi potrjevali ministrov očitek glede kakovosti naše bol-
nišnice. Skrbi me brezbrižen odnos do prebivalcev Posav-
ja, ki bi se jim s krčenjem bolnišnične ravni zdravstva 
znatno znižala dostopnost in nivo zdravstvene storitve ter 
znižal nivo zdravstvene varnosti zaradi večje oddaljeno-
sti do drugih bolnišnic. 

Veliko je argumentov, ki govorijo v prid ohranitvi in ra-
zvoju SB Brežice v obsegu, kot ga imamo. Naj naštejem 
le nekatere: časovna oddaljenost nekaterih krajev in pre-
bivalcev od bližnjih bolnišnic v Celju in Novemu mestu 
bi bila lahko za marsikaterega pacienta usodna; Posav-
je prečkata avtocesta in mednarodni železniški koridor; 
imamo nastajajoče letališče Cerklje ob Krki, kjer je bil ob-
stoj naše bolnišnice tudi pomemben argument, da je do 
posodobitve letališča sploh prišlo; številni turisti v Ter-
mah Čatež in podobno. Z vstopom sosednje Hrvaške v EU 
in schengensko območje bo SB Brežice ponovno pridobila 
del pacientov iz sosednje Hrvaške, ki so pred osamosvoji-
tvijo pogosto koristili in obiskovali bolnišnico Brežice. SB 
Brežice v zadnjem obdobju za razliko od bolnišnice v No-
vemu mestu ni poslovala z izgubo. 

Pomena in potrebe po bolnišnici v tem delu Slovenije so se 
zavedali že veliko pred nami. Mestna bolnišnica v  Breži-
cah je bila namreč ustanovljena že sredi 19. stoletja, in si-
cer v stavbi, kjer danes stanujem (Ulica Stare pravde). Ta 
je bila z odlokom leta 1872 povzdignjena v občo javno bol-
nišnico, ki je imela takrat 10 postelj, 1 zdravnika in 2 stre-
žnika. Pred 120 leti je bila svečana otvoritev nove bolni-
šnice (sedanja stara stavba bolnišnice), leta 1918 je bil za 
ravnatelja imenovan dr. Josip Cholewa, ki se je ukvarjal 
z raziskavami rakavih obolenj in je s tem precej pripomo-
gel k razvoju onkologije na Slovenskem. SB Brežice ima 
torej zanimivo zgodovino, iz katere izhaja, da so številne 
oblasti doslej prepoznavale pomembnost te lokacije za ra-
zvoj sekundarne (bolnišnične) ravni zdravstva v Brežicah 
oziroma Posavju.  

Če v Posavju oziroma Brežicah ne bi bilo bolnišnice, bi 
morali razmišljati o njenem nastanku, ne pa da sedaj, 
ko bolnišnico imamo in si brez nje praktično ne predsta-
vljamo ustrezne ravni zdravstvenih storitev za prebival-
ce tega dela Slovenije, državna oblast razmišlja o ukinitvi 
ključnih oddelkov (kirurški, pediatrični, ginekološki, po-
rodniški) bolnišnice. Nujno bo prepričati sedanje vodstvo 
ministrstva za zdravje, da ni nobenih strokovnih argu-
mentov za krčitev zdravstvene dejavnosti v Posavju, tem-
več moramo skupaj država in lokalne skupnosti našo bol-
nišnico krepiti in razvijati, tako v smislu opremljenosti 
kot v smislu pridobivanja ustreznih kadrov. 

Vsi si želimo kakovostno bolnišnico v Brežicah. Lokalne 
skupnosti so k temu že veliko prispevale, saj so sofinan-
cirale številne posodobitve.  Pričakujem, da bo ministr-
stvo za zdravje  nadaljevalo z načrtovanimi investicijami 
v SB Brežice in Posavje opredelilo kot bodočo zdravstve-
no regijo. Ministra za zdravje Boruta Miklavčiča, ki je, 
mimogrede povedano, po  rodu iz Šentlenarta v breži-
ški občini, bomo skupaj z njegovimi sodelavci povabili v 
Brežice, da v okviru javne obravnave novega Zakona o 
zdravstveni dejavnosti soočimo strokovne argumente gle-
de prihodnosti in razvoja naše bolnišnice.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Kodeks etike Upravne enote Krško
Upravna enota Krško je kot eden prvih organov držav-
ne uprave sprejela Kodeks etike Upravne enote Krško, 
h kateremu je soglasje podal tudi Sindikat delavcev, 
zaposlenih v državnih organih – Upravna enota Krško.

Etičnost upravnega dela javnih uslužbencev je eden od 
pogojev za učinkovito uresničevanje pravic in obvezno-
sti državljanov ter na drugi strani za varovanje javne-
ga interesa. Načela in standardi etičnega ravnanja od-
ločilno vplivajo na zaupanje javnosti, ki jo je mogoče 
pridobiti oziroma ohranjati le s kulturo etike, to je s 
takšnim okoljem, v katerem se neetično ravnanje šte-
je kot nekaj nedopustnega.

K profesionalizaciji vsake stroke, še posebej, če gre 
za delo z ljudmi, sodi tudi oblikovanje dokumenta, t. 
i. kodeksa, ki opredeljuje etično sprejemljiva oziroma 
nesprejemljiva ravnanja ter temeljne vrednote stroke. 
Kodeks etike Upravne enote Krško je namenjen spod-
bujanju in krepitvi profesionalne etike ter organizacij-
ske kulture kot dela identitete upravne enote. Z zor-
nega kota specifičnih potreb stroke oziroma upravnega 
dela v Upravni enoti Krško dopolnjuje zakonodajo, ki 
določa pričakovana in zahtevana ravnanja uslužbencev. 
Prav tako pa je napisan z namenom, da ga upošteva-
jo tudi ostale udeležene strani upravne enote v odno-
su do uslužbencev. 

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

Ekološko�kmetovanje�-�kako�pridelati�zdravo�zelenjavo?

24.6.�09 ogled�dobre�prakse�s�pokušino�dobrot

na�ekoloških�kmetijah�v�Beli�Krajini

Prijave�sprejema�ga.�Nuša�Kunej�tel:�07�490�22�15

Pridelava�zelenjadnic�po�ekoloških�načelih

preventiva�pred�boleznimi�in škodljivci

Dodatne�informacije�ga.�Fanči�Perdih�tel:�031�706�444

vas�vabimo�na

,�kjer�bodo�poleg�ogledov

semenskih�posevkov�prikazane�tudi�možnosti�predelave�zelenjave,

zelišč in�sadja.

V�jesenskem času�pa�bomo�organizirali�predavanja�na�temo:

Javite�se�zainteresirani�za�predavanje,�da�bomo�lažje�določili

termine�in�lokacije�izvedbe.

Organizator�in�izvajalec:�Amarant,�Fanči�Perdih�s.p.

Državna razstava konj pasme posavec
BREGE - V organizaciji Slovenskega združenja rejcev konj pa-
sme posavec je 6. junija na hipodromu Brege potekala 2. dr-
žavna razstava konjev. Združenje, ki ga kot predsednik in pod-

predsednik vodita Anton Simonišek iz Dolenjega Leskovca ter 
Janez Nečemer iz Gržeče vasi, so z namenom izvajanja rej-
skega programa za to avtohtono pasmo konjev ustanovili me-
seca aprila 2005. Danes, dobre štiri leta po ustanovitvi, zdru-
ženje šteje že preko 200 članov iz območja cele Slovenije, ki 
imajo v reji preko 500 plemenskih kobil in čez 80 žrebcev pa-
sme posavec, samo v lanskem letu pa so registrirali 312 čisto-
krvnih žrebet. Na razstavi na Bregah so rejci na ogled pripeljali 
preko 70 konj pasme posavec, po predstavitvi rejcev s posavci 
pa so se obiskovalcem razstave predstavili še gostujoči lastni-
ki s konji slovenske hladnokrvne pasme, konji pasme haflinger 
in lipicanci, s kateri so prikazali tudi dresurno jahanje. V po-
poldanskih urah so v Slovenskem združenju rejcev konj posa-
vec tudi svečano razvili prapor združenja, s katerim se bodo  
predstavljali na različnih srečanjih in prireditvah tako doma 
kot v tujini.  B. M. 

Družabno srečanje v DUO Impoljca
IMPOLJCA – Tradicionalnega družabnega srečanja stanoval-
cev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca se je 6. ju-
nija udeležilo lepo število obiskovalcev. Stanovalci so medse 
povabili sorodnike, prijatelje, prostovoljce in znance ter za-
nje pripravili sproščen kulturni program in po njem še dru-
žabno srečanje. Vsem se je za prijeten dan zahvalila tudi di-
rektorica Andreja Flajs, ki je prepričana, da DUO Impoljca 

ne more nadoknaditi primarne družine, lahko pa z družino 
in s svojci vzpostavi trden temelj za kvaliteto dobrih odno-
sov in sodelovanja, ki vodijo k sproščenemu in dobremu po-
čutju stanovalcev in zaposlenih. Stanovalci so se predstavili 
tudi z razstavo ročnih del in z literarnimi utrinki, ki so odraz 
njihovega doživljanja življenja, ujetega v številne spomine 
in nepozabna doživetja.  S. R.

Krajevna skupnost Dobova slavi 
RIGONCE – Na dan evropskih volitev je bilo slavnostno tudi v Rigoncah, kjer so v počastitev praznika KS Dobova izvedli 
svečano sejo Sveta Krajevne skupnosti (KS). Kot je po krajšem kulturnem programu tamkajšnjih osnovnošolcev povedal 
predsednik KS Mihael Boranič, je praznik posvečen vrnitvi izgnancev na svoje domove. V enoletni zgodovini postorje-
nega pa ni mogel mimo lani pričete gradnje sekundarnega kanalizacijskega voda, zaradi katerega je pol KS razkopane.

V teku je tudi izgradnja jav-
ne razsvetljave v Selah, ure-
dili so plato pred vežico in po-
kopališče, ki je eno najlepših, 
za prepoznavnost KS pa skr-

bita tudi vasi Sela in Gabrje, 
ki se srečujeta z istoimenski-
mi naselji, ter številna dru-

štva, ki širijo prijateljstva 
preko državnih mej. Predse-
dnik je omenil dolgoletno že-
ljo, da se uredi podvoz v Do-
bovi, župan Ivan Molan pa je 

pojasnil, da investicijo vodi 
država in izbor izvajalca pri-
čakuje do konca meseca. Si-

cer je v Dobovi napovedal kar 
nekaj investicij, denimo gra-
dnjo primarnega kanalizacij-
skega voda in jeseni morda 
že prve priključke na čistilno 
napravo za naselji Dobova in 
Mihalovec, na OŠ poteka me-
njava stavbnega pohištva, v 
pripravi je dokumentacija za 
igrišče ob šoli, prav tako pa 
naj bi preko Zavoda za šport 
zamenjali dotrajan parket v 
športni dvorani, v letu 2010 
pa je napovedal sanacijo ce-
ste Župelevec - Dobova.
Na seji so podelili priznanja 
krajevne skupnosti OŠ Do-
bova ob 190-letnici šolstva v 
kraju, Likovni družini Dobo-
va za 10-letnico delovanja na 
kulturnem področju ter trem 
posameznikom za dela v vaški 
skupnosti in društvih. Prizna-
nja so prejeli Vjekoslav Bokor 
mlajši iz Dobove, Jože Glo-
gušek iz Mihalovca in Marjan 
Žmavčič iz Gabrja. Predsedni-

Dobitniki priznanj: ravnateljica Biserka Čančer, 
Vjekoslav Bokor ml., predsednica likovnikov Vesna 
Davidovič, Jože Glogušek in Mihael Boranič.

ca turističnega društva Bran-
ka Stergar je podelila prizna-
nja v akciji »Moja dežela...«, 
kjer so letos uvedli dve kate-
goriji, tj. manjša in večja vas, 
saj so se doslej dobitniki pri-
znanj ponavljali. Med manjši-
mi vasmi so najlepše Rigonce, 
med večjimi pa Veliki Obrež. 
Za najlepši kraj sta priznanja 
prevzela Albin Jurkas in Jo-
žef Ogorelc, ki sta ob Marja-
nu Cirnskemu sestavljala de-
lovno predsedstvo. Prireditve 
ob prazniku KS Dobova bodo 
potekala še do konca mese-
ca, saj 13. junija pripravlja-
jo blagoslov vaške kapelice 
v Gabrju in dan kasneje tra-
dicionalno srečanje otroških 
in mladinskih pevskih zbo-
rov v župnijski cerkvi v Dobo-
vi, 20. junija 9. Fašjenkov pi-
knik z letalskim mitingom in 
27. junija srečanje vasi Selo-
Sela-Sele.

Suzana Vahtarič

Številni obiskovalci so z zanimanjem prisostvovali 
skrbno pripravljenemu kulturnemu programu. 

Razstavo so si v velikem številu ogledali tako rejci kot 
tudi ostali ljubitelji konj.

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info
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KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

KRPAN vs. BRDAVS
komedija

sreda, 17.6., ob 20.30 uri,
Igrata: Tomo Tomšič in Andrej Murenc

Predstava se poigrava z idejo, kaj bi se zgodilo, če bi se 
sodobna Martin Krpan in strašni Brdavs danes srečala na 
Dunaju. Sodobna satirična različica Martina Krpana z noto 

medkulturnega dialoga in družbene kritike.

TRILAS, 
koncert       

petek, 19.6., ob 21. uri,
 Klub KDK

Zasedba: Miha Koretič – kitara, 
Enos Kugler – bobni, 

Sebastjan Podlesnik – kontrabas
Koncert sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.

Celotno podobo šole je ob 
visokem jubileju pripravila 
nekdanja učenka Petra Pe-
tan, prireditev so soustvarili 
brežiški gimnazijci, popestri-
li pa so jo plesalci z njiho-
vega plesnega oddelka, ki 
je eden od številnih, saj jo 
obiskuje preko 500 učencev 
rednega in izrednega pro-
grama. Šola se ponaša tudi 
s posebnim programom, ka-
mor so vključeni otroci s po-
sebnimi potrebami. 
Polni dvorani obiskovalcev 
je spregovoril ravnatelj Dra-
go Gradišek, ki je dejal, da 
je Posavje prava glasbena 
pokrajina, dokaz pa so šte-
vilni uspešni glasbeniki, ki so 
pričeli spoznavati svet glas-
be prav v  krški glasbeni šoli. 
Ob tem je omenil tudi priza-
devnost zaposlenih, pohvalil 
delo orkestrov, sprehodil pa 
se je še v minulo obdobje, ko 
jim je uspelo pridobiti nove 
prostore, v katerih imajo ve-
čje možnosti tako za glasbe-
no izobraževanje, kakor tudi 
za prirejanje številnih med-
narodnih tekmovanj. Pred 
hišo glasbe pa so že novi iz-
zivi, saj želijo v bližnji priho-

KRŠKO - Pri Srednji šoli Krško je 30. maja potekalo XV. regij-
sko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zašči-
te in Rdečega križa iz Posavja in Zasavja. Med osmimi ekipami 
je največ znanja pokazala ekipa Nuklearne elektrarne Krško, 
ki bo svojo regijo 3. oktobra zastopala na državnem preverja-
nju v Kranju. Tja bo šla tudi edina zasavska ekipa na tekmo-
vanju, Eti d.d. Izlake.

Drugo mesto je osvojila ekipa občine Krško, tretje pa ekipa ob-
čine Brežice 2. Sledile so ekipe: občina Sevnica, občina Bre-
žice 1, PGE Krško in občina Kostanjevica na Krki. Ob zaključ-
ku preverjanja so ekipe za dosežene rezultate prejele pokale 
in priznanja.
Preverjanje usposobljenosti je potekalo ob predpostavki narav-
ne nesreče – potres, nesreče v delovnem okolju – eksplozija in 
prometne nesreče. Vsaka šestčlanska ekipa (lahko je imela še 
rezervo) je svoje znanje pokazala na treh delovnih točkah in 
na dvanajstih različnih poškodbah, ocenjevalci pa so še pose-
bej pozorno ocenjevali vodje ekip. Vzporedno s tekmovanjem 
je potekala tudi predstavitev sistema zaščite in reševanja. Svo-
jo opremo in dejavnost so predstavili: Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Uprava za obrambo Novo mesto, Policijska posta-
ja Krško, Zdravstveni dom Krško, Rdeči križ Krško, PGD Lesko-
vec, Kinološko društvo Brežice, Klub jamarjev Kostanjevica na 
Krki, Radioklub Krško, Kajak kanu klub Krško in Društvo pota-
pljačev Vidra Krško. Organizatorji preverjanja so bili brežiška 
izpostava Uprave za zaščito in reševanje, Območno združenje 
RK Krško in Občina Krško.  P. Pavlovič

Ogrnjena v biserni jubilej
KRŠKO - Glasbena šola Krško je 30. maja s posebej pripravljeno koncertno izved-
bo Simfoničnega orkestra pričela z obeleževanjem svoje 60-letnice delovanja. 

dnosti v Krško pripeljati od-
delek mariborske glasbene 
akademije. Zbrane je nago-
voril tudi krški župan Franc 
Bogovič, ki je prav tako iz-
razil zadovoljstvo, da se je 
šola kar razcvetela v svojih 
izrednih dejavnostih, odkar 
so se preselili na novo loka-
cijo, kolektivu je čestital ob 
visokem jubileju, obiskoval-
cem pa obenem zaželel lepo 
praznovanje občinskega pra-
znika.
Nato se je glasba članic in 
članov šolskega Simfonične-
ga orkestra, ki mu je diri-

giral Gradišek, prepletala s 
plesnimi koraki in izpiljeni-
mi izraznimi gibi ter govor-
jeno besedo. Vezni tekst je 
interpretiral Nik Škrlec, ob 
spremljanju zanimive pro-
jekcije, ki so jo izdelali bre-
žiški dijaki in se v uri in pol 
trajajočem programu dodo-
bra vpela v nepozabno doži-
vetje gledalcev in gledalk. 
Glasbenim sladokuscem bodo 
v letošnjem jubilejnem letu 
pripravili še 28 koncertnih 
dogodkov. 

 Marija Kalčič Mirtič 

Na koncertu se je glasba prepletala tudi s plesom.

Zmagala je ekipa NEK

Zmagovalna ekipa NEK

Na prireditvi, ki jo je s skrb-
no izbranimi besedami poe-
tično povezovala ravnateljica 
sevniške srednje šole Alenka 
Žuraj, je uvodoma številne 
obiskovalce pozdravil direk-
tor šolskega centra Ernest 
Simončič. Sledila je predsta-
vitev v letošnjem letu na dr-
žavnem tekmovanju z zlatim 
priznanjem nagrajenih dveh 
raziskovalnih nalog s podro-
čja turizma – Savaland in V 
dolini Sevnične dijakinj in 
dijakov programa turistič-
ni tehnik že omenjene edi-
ne srednje šole v Sevnici. 
Obe raziskovalni nalogi sta v 
ospredje postavili vodo – reko 
Savo in njen levi pritok, Sev-
nično. 
Navdušila je tudi za to pri-
ložnost postavljena razstava 
lesenih skulptur iz poseka-
nih dreves oreha iz sevniške-
ga drevoreda, ki so jih v okvi-
ru projektnega tedna izdelali  
dijaki izobraževalnega pro-
grama mizar. Sevniški inže-
nir gozdarstva in velik ljubi-

Sevniški kostanjev 
drevored le spomin?
SEVNICA - Srednja šola Sevnica in Območna enota Brežice Zavoda za gozdo-
ve Slovenije sta ob dnevu Save, 1. juniju, pripravila 30. maja v prostorih SŠ 
Sevnica prireditev z naslovom Drevored – zgolj spomin?

telj narave Jože Prah je kot 
predstavnik Zavoda za goz-
dove Slovenije v svojem na-
govoru osvetlil pomen dre-
ves in rečnih brežin. »Vsako 
drevo pomeni eno posebnost, 
pomeni eno eko celico, breži-
na reke Save pa je druga eko 
celica. Danes temu lahko re-
čemo korito ali neka popol-
na ločnica. To vodo spuščamo 
danes mimo, ne da bi začutili 

njeno življenje! Brežina v ka-
mnu, v betonu, ni življenje!« 
je bil kritičen Prah. 
Direktorica radeškega KTRC 
Marija Imperl je predstavila 
zaključke z letošnjega posve-
ta Izzivi Save. Poudarila je, 
da smo turizem - kljub šte-
vilnim priložnostim, vizijam 
in izzivom – še vedno ljudje. 
Učenci in učenke OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica ter Podružnič-
ne šole Studenec so na prire-
ditvi sodelovali s projektom 
o Savi in s projektom Vodni 
detektiv. Spomin na sevniški 
drevored kostanjev in orehov, 
ki je mnogo desetletij stal v 
bližini SŠ Sevnica in se ga šte-
vilni Sevničani in prebivalci 
Savske ceste z nostalgijo spo-
minjajo, saj so ga ob urejanju 
brežine reke Save podrli, bo 
ostal za vedno zabeležen na 
fotografijah sevniškega foto-
grafa in kronista Ljuba Moto-
reta, čigar fotografije so bile 
razstavljene v posebnem pro-
storu srednje šole v Sevnici.
 S. Radi, foto: L. Motore

Iz posekanih dreves 
sevniškega drevoreda so 
dijaki SŠ Sevnica izdelali 
zanimive skulpture.

ARTIČE – Nedopustno je, da bi kdor koli potvarjal zgodovin-
ska dejstva, žrtve nacizma in fašizma pa obrekoval - je čvr-
sto stališče, ki jo je na letnem občnem zboru KO DIS Arti-
če v imenu artiških izgnancev in svojem izrekel predsednik 
društva Karl Levak. Med ostalim je seznanil,da je bilo leta 
1992 v društvu 352 članov, danes pa jih le-to s simpatizerji 
šteje 207. Zato si bodo prizadevali, da bi se v društvo včla-

nili mladi, ki bi na ta način ohranjali spomin na trpko štirile-
tno zgodovino dedov, očetov, mater, sorodnikov, sovaščanov 
in prijateljev, katerim nekateri v državi očitajo, da so bili 
v izgonu na počitnicah. Prednostna naloga za naprej ostaja 
ohranitev že pridobljenih pravic izgnancev, negovanje spomi-
na na izgnanstvo in NOV, kar sta izpostavila tudi gosta, pod-
predsednik DIS Jože Križančič in poslanec v DZ mag. Franc 
Žnidaršič, poplačilo gmotne škode pa žal ostaja odprto na 
nedoločen čas. Vsaj del bi jo bilo mogoče dobiti, če bi v pre-
teklosti katera od oblasti znala in hotela potrkati na vrata 
agresorske Nemčije. Vsi trije so si edini tudi v tem, da oku-
patorjevi sodelavci ne morejo postati žrtve vojnega nasilja. 
Prisotni so bili seznanjeni z evropskim kongresom izgnancev, 
ki je potekal 6. junija v Ljubljani s priporočilom, da se ma-
nifestacije udeležijo v čim večjem številu. Kulturni program 
so oblikovali MePZ KUD Oton Župančič in učenci OŠ Artiče, 
Drago Pirman in Franc Živič.
 N. Jenko S.

Nihče ne sme potvarjati 
zgodovine!

Na srečanju artiških izgnancev (foto: Danica Rožman)

BRESTANICA - V gostišču Pečnik v Brestanici je 27. maja po-
tekalo 15. srečanje generacije sošolcev, vrstnikov, znancev 
in prijateljev, rojenih leta 1927, ki so odraščali v zaselkih 
brestaniško-senovske kotline. Prvega srečanja leta 1977 
se jih je udeležilo kar 109, letošnjega pa 19. Že vrsto let 
srečanje pripravlja Erna Mozer, z željami, da bi udeležen-
cem zdravje tudi v prihodnje služilo in da bi se ti v čim ve-
čjem številu udeležili srečaja prihodnje leto, pa jim je v 
imenu KS Brestanica zaželel tudi Mirko Avsenak. B. M.

UE Krško pripravila 
strokovno 
izobraževanje

KRŠKO - Upravna enota Kr-
ško je s predstavniki Ministr-
stva za notranje zadeve, Di-
rektorata za upravne notranje 
zadeve, 21. maja organizira-
la strokovno izobraževanje na 
temo novosti ZVCP-1E na po-
dročju voznikov, izdaje novih 
vozniških dovoljenj in upora-
be novega Registra voznikov. 
Posveta so se udeležili pred-
stavniki 15 upravnih enot.  
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•	{opki	in	poro~no	cvetje
•	aran`iranje	daril
•	 `alni	izdelki
•	urejanje,	vzdr`evanje,	

na~rtovanje	okolic

Kr{ko		 (na	Vidmu),	Tel.:	07/49	27	050
 pon.- pet.: 7. - 18. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8.-12. ure

Senovo	 Tel.:	07/49	79	336,	031	386	429	
 pon.-pet.: 7.30 - 18. ure, sob.: 7.30. - 15. ure, ned.: 9 do 12. ure

KRŠKO - Letošnjo prvo okroglo mizo na temo „Kakšno zdra-
vstvo želimo prebivalci Slovenije“ je 27. maja v prostorih Dru-
štva upokojencev Krško pripravila Pokrajinska zveza društev 
upokojencev, ki ji predseduje Ana Pajić. Dvajsetim udeležen-
cem je nekaj misli podala predsednica ZDU Slovenije dr. Ma-
teja Kožuh Novak, glavno temo pa so vsebinsko še razčleni-
li ter razpravljali o javnem zdravstvu in dodatnem zdravstvu, 
pa tudi o tem, kaj se doplačuje ob obiskih zdravnikov. Ob tem 
so izpostavili tudi nenehno spreminjanje zdravstvenega siste-
ma, ki se ga vedno bolj, kot so menili, čuti na lastni koži. Tudi 
v zdravstvu je prevladala tržna usmerjenost, vrednote, kot so 
solidarnost, enakost, pravičnost, pa so se izničile. Nadalje so 
še opozorili, da prihaja zaradi mešanja javnega in zasebnega 
izvajanja zdravstvenih storitev do vedno večjih razlik v dosto-
pnosti prebivalstva do zdravstvenih storitev. Pridružili so se ini-
ciativi predstavnikov samopomočnih organizacij upokojencev, 
sindikatov, humanitarnih in invalidskih slovenskih društev, da 
se v novem zakonu med drugim upošteva, da javni zdravstve-
ni zavodi ne smejo izvajati zasebne zdravstvene dejavnosti, da 
izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so zaposleni v javnih zavo-
dih, ne smejo izvajati zasebne dejavnosti, da zdravniki kon-
cesionarji poleg tega ne smejo še dodatno zasebno delati, pa 
tudi o bolj kakovostnem strokovnem in finančnem nadzoru jav-
nih in zasebnih zavodov ter samostojnih podjetnikov, izsledki 
pa morajo biti javni. Na isto temo bodo 11. junija organizirali 
okroglo mizo tudi v Brežicah.  M. K. M. 

Kakšno zdravstvo želimo

Uvodoma je župan na kratko 
predstavil občino, v nadalje-
vanju pa je potekala razpra-
va o konkretnih tematikah, 
povezanih z razvojnimi pro-

jekti Občine Radeče, ki se so-
financirajo iz naslova evrop-
ske kohezijske politike. Tako 
je bila ministrica seznanje-
na s potekom izvajanja dveh 
operacij, ki se že sofinanci-
rata iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, pri čemer 
je bila seznanjena tudi s te-

Obisk ministrice Zlate Ploštajner 
V petek, 29. maja, je Občino Radeče obiskala mag. Zlata Ploštajner, ministrica odgovorna za področje lokalne samuprave in 
regionalne politike v Republiki Sloveniji. Najprej se je pomudila na delovnem obisku na sedežu občinske uprave, kjer jo je 
sprejel župan Občine Radeče Matjaž Han v spremstvu lokalnih političnih predstavnikov ter predstavnikov občinske uprave.

žavami, s katerimi se občina 
srečuje pri uresničevanju za-
črtanih projektov, še zlasti v 
danem primeru, ko projekt 
zahteva tudi spremembe pro-

storskih aktov, ki v danih za-
konskih okvirih predstavljajo 
predolgo časovno komponen-
to v izvajanju poteka celotne 
operacije.

Prav tako sta bila ministri-
ci predstavljena dva projek-
ta, katerih namen je širše re-

gijsko povezovanje in črpanje 
sredstev Kohezijskega sklada 
EU, in sicer projekta pod na-
slovom »Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda v porečju 
srednje Save« ter »Hidravlič-
na izboljšava vodovodnega 
sistema na območju Posav-
ja«. V prvem primeru Obči-
na Radeče sodeluje z obči-
nami Litija, Šmartno pri Litiji 
in Zagorje ob Savi, v drugem 
primeru pa z občinami Sev-
nica, Krško, Kostanjevica na 
Krki, Brežice in Bistrica ob So-
tli. Oba projekta spadata pod 
okrilje izvajanja Operativne-
ga programa razvoja prome-
tne in okoljske infrastrukture 
(OP ROPI), pri čemer je bila 
ministrica še posebej opozor-
jena na dejstvo, da so bili pr-
votno, ob snovanju OP ROPI, 
projekti podcenjeni, kar v fazi 
oddaje vloge za sofinancira-
nje predstavlja težave obči-
nam, saj naj bi ob sprejetem 
in veljavnem programu večino 
sredstev zagotavljale same, 

kar pa je z vidika ocenjenih 
vrednosti naložb povsem ne-
realno pričakovati. Za nemo-
teno izvajanje nacionalne in 
evropske okoljske politike bo 
tako nujno potrebno poiska-
ti dodatna sredstva v držav-
nem proračunu in po besedah 
ministrice, opraviti temeljito 
analizo dosedanjega izvajanja 
operacij in sredstva kohezij-
skega sklada usmeriti zgolj v 
uresničevanje projektov, ki so 

dobro pripravljeni in bodo re-
alizirani v začrtanih stroškov-
nih in terminskih okvirih.

V nadaljevanju svojega obiska 
v Občini Radeče je ministri-
ca obiskala Krajevno skupnost 
Jagnjenica, kjer je na pova-
bilo Jožeta Praha, pobudnika 
prireditve »Vseslovenski priž-
ig oglarske kope« v organiza-
ciji Kluba oglarjev Slovenije 
v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove in JZ KTRC Radeče, 
prižgala oglarsko kopo pri Sta-
rinatovih. Ob tem je v svojem 
nagovoru ministrica izpostavi-
la pomen ohranjanja regijskih 
običajev, navad in posebnosti 
na eni strani, ter pomen re-
gijskega povezovanja na dru-
gi strani. Vseslovenski prižig 
oglarskih kop, v sklopu kate-
rega je bilo prižganih 19 kop 

Ministrica Ploštajnerjeva na delovnem obisku na sedežu 
občinske uprave Občine Radeče (Foto: KTRC)

po Sloveniji ter ena v Srbiji, 
je po njenem mnenju odličen 
primer ohranjanja običajev, 
ki presegajo meje posamičnih 
lokalnih skupnosti in pripomo-
rejo k premoščanju ovir v re-
gijskem povezovanju, ki je 
tako pomembno za uresniče-
vanje začrtanih smeri nadalj-
njega razvoja Evropske unije.

Tovrsten prižig oglarske kope 
na Jagnjenici je bil drugi po 
vrsti in je sledil lanskemu ter 
ob številčni udeležbi obisko-
valcev daje navdih lokalnemu 
okolju k spodbujanju ohranja-
nja običajev in regijskem po-
vezovanju tudi na področju 
družbenega ter kulturnega 
ustvarjanja in ne le ob sno-
vanju investicijskih projektov. 
 
 Občinska uprava

Ministrica Ploštajnerjeva 
prižiga oglarsko kopo na 
Jagnjenici (Foto: KTRC)

Praznik vina za ptp bizeljčana
BIZELJSKO - Vinogradniško vinarska zadruga Bizeljsko je s šestimi vinogradniškimi društvi na levem bregu Save ob or-
ganizaciji Društva ljubiteljev bizeljčana 6. junija pripravila Praznik vina, posvečen zaščiti bizeljčana ptp, ki je v ve-
ljavo stopil 24. marca letos. 

Podelili „zlate note“

Razstava o življenju v povojnih 
begunskih taboriščih

SEVNICA - V prostorih sevniškega župnišča je potekala 2. ju-
nija otvoritev razstave dela arhivskih fotografij o življenju 
Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na Koroškem, ka-

mor so se neka-
teri zatekli pred 
64 leti. Takratna 
povojna oblast 
je namreč ogro-
žala življenja 
predvsem tistih, 
ki so želeli tudi 
po zaključku 2. 
svetovne vojne 
živeti po sloven-
skih in krščan-
skih vrednotah. 
Na razstavljenih 

fotografijah so predvsem izseki iz življenja v dveh begun-
skih taboriščih – v Linzu in Spittalu na Dravi. »Slovenski be-
gunci so v skrajno nemogočih razmerah ustvarili skupnost, 
ki je slonela na tako visokih strokovnih, socialnih in kultur-
nih vrednotah, da so postala njihova taborišča zgled za juž-
no Avstrijo,« je na otvoritvi dejal ravnatelj Rafaelove druž-
be Lenart Rihar. O gostujoči razstavi, ki jo je v sodelovanju 
s sevniškim župnijskim uradom pripravila Rafaelova družba, 
je spregovoril tudi sevniški župnik Vinko Štrucelj. Dejal je, 
da naj bi razstava odprla neko širino, nov pogled na dogod-
ke, ki so del slovenske preteklosti. V kratkem kulturnem pro-
gramu ob otvoritvi je nastopil Oktet Jurij Dalmatin. Razsta-
va, ki je potujoča, je na ogled v sevniškem župnišču do 25. 
junija.  S. R.

Praznik je bil svojevrstna 
promocija, saj so točili eno-
tni rdeči in beli bizeljčan. Iz 
darovanih vin s strani vino-
gradniških društev so namreč 
naredili presek ptp z laska-
vo oceno inštituta, ob vinu 
pa prodajali tudi zaščitene 
kozarce z napisom bizeljčan 
ptp, ki s svojo obliko ohranja 
organoleptične lastnosti vina. 
Zbrane so pozdravili predse-
dnik upravnega odbora Vino-
gradniško vinarske zadruge 
Bizeljsko Janez Šekoranja, 
dr. Mitja Kocjančič iz Kme-
tijskega inštituta, predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
in nekdanji kmetijski minister 
Ciril Smrkolj ter župan Ivan 
Molan. Posebej prisrčen je bil 
z anekdoto Dušan Trčelj, ki 
je po letu 1950 do 1952 prvi 
določil sestavo bizeljčana s 
tehnološkimi listi v takratnem 
Vinu Brežice. Na prireditvi je 

dejal, da je presenečen nad 
kvaliteto bizeljčana danes, še 
bolj pa takrat, ko so njego-
ve lastnosti prvič uradno za-
pisali. Od vseh ptp v državi 
ima bizeljčan po Šekoranje-
vih dognanjih najstarejšo pi-
sano zgodovino, ob pomoči 
dr. Cvetke Knapič Krhelj so 
prišli do leta 1840. 

Janez Šekoranja, Ciril Smrkolj in Mitja Kocjančič

Razloge zaščite ptp je Zadru-
ga predstavila nekaj dni pred 
Praznikom vina na novinarski 
konferenci, ob prisotnosti 
predstavnikov vinogradniških 
društev ob Bizeljsko-sremiški 
vinsko turistični cesti. Andrej 
Molan, predsednik zdolske-
ga vinogradniškega društva, 
je dejal, da dejansko slavi-

jo dvojno zmago, saj so sre-
di razprav o le dveh vinoro-
dnih okoliših uspeli zadržati 
svoj okoliš in doseči zaščito 
bizeljčana ptp, ki ga pridelu-
jejo na celotnem področju, 
od Bizeljskega do sevniške-
ga Trnovca. Na tem podro-
čju je okoli 1800 vinogradni-
kov in po katastru tudi toliko 
hektarjev vinogradov, čeprav 
je velik del opuščen. In rav-
no tam, kjer na prvovrstnih 
legah raste akacija, bi radi, 
pravi Šekoranja, dosegli ob-
novo vinogradov. Ob tem bi 
zadruga rada zgradila svo-
jo vinsko klet na Vinarski ce-
sti v središču kraja,vendar se 
zaradi recesije ne upajo loti-
ti tega projekta, zato se do-
govarjajo z drugimi kletmi za 
odkup tržnih viškov, saj zako-
nodaja dovoljuje polnjenje 
tudi izven okoliša. 
 S. Vahtarič

RADEČE - Učenci in učite-
lji Glasbene šole Radeče so 
v Domu kulture v Radečah 
27. maja pripravili zaključni 
koncert učencev s podelitvi-
jo priznanj »Zlata nota«. Pri-

znanja so prejeli: Nejc Za-
hrastnik, Žan Bregar (učitelj 
Boštjan Župevc), Maša Jahn 
(učiteljica Maja Glavač), Živa 
Avsec in Špela Han (učitelji-
ca Magda Klančišar) (na fo-

tografiji). Ravnateljica Rosa-
na Jakšič je učencem izrekla 
čestitke za uspešno opra-
vljene sprejemne preizkuse 
na srednje glasbene šole, za 
udeležbo na tekmovanjih ter 
prizadevno delo v vseh letih 
šolanja. Nagrade so prejeli 
tudi ostali letošnji tekmoval-
ci Jure Knez (učiteljica Neva 
Marn), Lara Kranjec Mihe-
lič (učiteljica Maja Glavač) in 
Anuška Zakonjšek (učiteljica 
Nina Mole).

Sicer pa je GŠ Radeče v maju 
organizirala 6. revijo orke-
strov zasavskih glasbenih šol 

za radeške osnovnošolce in 
predšolske otroke v športni 
dvorani v Radečah. Nastopa-
li so: harmonikarski orkester 
GŠ Trbovlje, harmonikarski 
orkester GŠ Radeče, orkester 
flavt GŠ Zagorje, godalni or-
kester GŠ Radeče in pihalni 
orkester GŠ Radeče. Pripravi-
li pa so tudi klavirsko delavni-
co, ki jo je vodil Jakša Zlatar, 
profesor, koncertni pianist ter 
avtor številnih strokovnih del 
klavirske literature. Delavni-
ce so se udeležili učenci kla-
virskega oddelka GŠ Radeče in 
Podružnične GŠ Laško, njihovi 
učitelji ter starši.  R. J.
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(53)
Meni zelo ljubi osebi sta 
včeraj obnovila poroč-
ni zaobljubi. Temnolasa, 
z ognjeno temnimi očmi 
je bila nevesta. Oblečena 
v belo, preprosto obleko do 
tal. Isto obleko, ki jo je oble-
kla pred skoraj desetletjem, 
ko je prvič dahnila da. Nje-
mu, kodrolasemu znanstveniku, v beli srajci, z obču-
tljivimi očmi. Ki je tolikokrat poskrbel zame. Ko sem 
padla na ledu, noseča in Blaža ni bilo doma. Me je pe-
ljal na urgenco. Ko sem imela prometno nesrečo. Me je 
peljal na urgenco. Doma naju je čakala njegova Maja, 
s čajem in piškoti in dojenčkom, ki je spal v njuni po-
stelji. Kolikokrat smo sedeli za njuno mizo, v majh-
nem, nekako poševnem stanovanju ob Ljubljanici. In 
se pogovarjali. Vedno sem bila dobro in prav sprejeta. 
Moja Maja in Jernej.

Zdaj imata dva čedna sinova, eden je izjemen nogo-
metaš, drugi je talentiran za toliko stvari, da bo tež-
ko izbral. Oba imata velike, radovedne oči in prijazni 
duši. Moja Neli ju ima zelo rada, skoraj enakih let so 
in skupaj brezmejno tekajo naokoli.

Na vetrovno soboto, ki je kazala na neurja in točo, ni-
sem pričakovala tolikšnih čustvev. Nisem pričakova-
la, da bom stopila pod obličje pripadnosti. Lina se je 
počutila povsem domače, krožila je po njihovem sta-
novanju, s piškotom v roki in kazala vse štiri zobe. 
Opazovala sem njune prijatelje, ki so prihajali na nji-
hov dom in prinašali drobna darila in tople objeme. 
Večine nisem videla že leta in leta. Imeli smo se kaj po-
govarjati.

Ko se je zvečerilo, smo šli proti cerkvi. Prišel je še Blaž 
in nesel najino Lino, ki je veselo gledala okoli. Cerkev 
je bila presenetljivo topla in prijazna, v njej pa smo 
bili le mi, prijatelji in sorodniki. Mlad, nadvse nekon-
vencionalen župnik, me je povsem presenetil. Opra-
vil je sproščen obred, ki ga niso obdajala težka spo-
znanja. Tam sta bila. Maja in Jernej in njuna skupna 
pot. Njuna sinova, lepa, svetlolasa fanta, ki sta ju gle-
dala z navdušenjem. In besede o ljubezni, sprejema-
nju in podpori. Ne vem, kdaj sem začela jokati. Ne-
kaj tako lepega je šlo čez moje srce. Tako svetega. Tako 
prijetnega.

In sem ju gledala, moja ljuba, dolgoletna prijatelja, so-
rodnika. Vsa lepa v svetlih oblačilih, svetlih oči. Sta 
ponavljala zaobljubo, kot bi to storila prvič. Vsako be-
sedo sta izrekla tako, kot bi jo prvič slišala takrat, v ti-
stem trenutku. Za hip sem zagledala oči drugih prija-
teljev. Solzne in ganjene. Tesno sva z Lino objeli Majo. 
Tesno sva objeli Jerneja. Neli ju je radodarno obsula z 
rižem. Morda bo še kaj otrok...

Prežeta sem z zgodbami tega blaznega sveta. Ujeta v 
pripovedovanja o ločitvah, prevarah, zlorabah in ža-
losti. Redko izvem, ali pa sem priča tako svetli zgodbi, 
kot je njuna. Da si par, po skoraj dvajsetih letih sku-
pnega življenja, želi ponovno izreči besede zaoblju-
be, besede predanosti. Prav neresnično, a tako značil-
no zanju. 

Maja in Jernej. Kjer je vedno prostor zame in moj 
čaj in piškote, ki so tako veliki, da jih moraš prelomi-
ti, preden jih pomočiš v skodelico. Kjer sta moji hčer-
ki ljubeče objeti in sprejeti. Kjer lahko Blaž neumorno 
klepeta in jaz vem, da se počuti lepo.

Tega vetrovnega dne, to soboto, sem bila ponovno pri-
ča njuni velikosti. Njuni veličini duha. Njunem od-
nosu, ki me navdihuje in mi vrača vero. Jaz, Alenka, 
vzamem vaju, Maja in Jernej, za svoja prijatelja. Z 
obljubo, da vaju bom večno ljubila in bila zvesta. Do 
konca svojih dni.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Praznik leskovške krajanke in 
krajani obeležujejo v spomin 
na vrnitev izgnancev po dru-
gi svetovni vojni na svoje do-
move. In kakor je med dru-
gim dejal predsednik Sveta 
KS Bojan Petan, so praznični 
dnevi priložnost, da se kraja-
ni skupaj ozrejo po pridobi-
tvah v obdobju enega leta, 
ki jih ni bilo malo, pa čeprav 
mnoge po krivicah celo spre-
gledajo. Spregledati, kakor 
tudi ne pozabiti, pa čeprav 
je minilo skoraj pol sedmo 
desetletje, pa se ne da mno-
gih trpečih in izgnanih družin 
iz teh krajev v začetku druge 
svetovne vojne, kar naj nam 
služi tudi v bodoče, kakor je 
dejal Petan, v spomin in opo-
min. V nadaljevanju sveča-
ne seje je Petan podelil le-

Krajevna nagrajenca 
Žnideršičeva in kulturniki
LESKOVEC PRI KRŠKEM - S svečano sejo Sveta KS Leskovec pri Krškem, podelitvijo priznanj za viden pri-
spevek k razvoju na posameznih področjih v krajevni skupnosti in s položitvijo venca k spomenikom pa-
dlim žrtvam 1. in 2. svetovne vojne ter k spomeniku nerodne herojinje Milke Kerin so člani in članice 
Sveta KS ter povabljeni gostje na zadnji majski dan v popoldanskih urah obeležili krajevni praznik. 

tošnji priznanji KS Leskovec 
pri Krškem, ki sta ju prejela 
dolgoletna direktorica Var-
stveno-delovnega centra Kr-
ško - Leskovec Lidija Žni-
deršič in domače Kulturno 
društvo. Kakor je ob tem de-
jala Žnideršičeva, ki je pre-
jela priznanje za dolgoletno 
prizadevno delo z osebami z 
motnjo v duševnem in tele-
snem razvoju, je spričo pre-
jetega priznanja ponosna, 
saj je večino aktivne delovne 
dobe preživela v in z doma-
čim krajem. Žnideršičeva se 
je namreč pred tednom dni 
upokojila. V imenu kulturne-
ga društva se je predsednik 
Janez Kerin zahvalil navzo-
čim za podeljeno priznanje, 
pri tem pa poudaril, da ga 
prevzema ponos, saj je naj-

večja nagrada za trud vede-
nje, da je njihovo delo opa-
zno in prepoznavno, v prvi 

vrsti pa cenjeno v domačem 
okolju. 

Slovesno noto je prireditvi 
z zapeto Zdravljico pridodal 
moški sestav Leskovški fantje 
pod vodstvom Jerneje Žarn, 
program pa je povezovala 
Doroteja Jazbec. Vse priso-
tne sta pozdravila in se pri-
družila čestitkam ob krajev-
nem prazniku Franci Žičkar, 
predsednik leskovške Krajev-
ne organizacije Društva iz-
gnancev, ki je hkrati tudi naj-
večja KO DIS v Sloveniji, in 
krški župan Franc Bogovič. 
Po uradnem delu svečanosti 
je pri Gostišču Arh potekalo 
še druženje krajanov ob zvo-
kih ansambla Orion.
 
 Bojana Mavsar

Letošnja krajevna 
nagrajenca: Lidija 
Žnideršič in Janez Kerin, 
ki je prevzel nagrado 
Kulturnega društva 
Leskovec 

Brestanica je prepevala
BRESTANICA - Z brestaniško himno Moškega pevskega zbora, ki ga vodi Janko Avsenak, se je 5. junija na brestaniškem 
gradu pričela letošnja prireditev Brestanica poje, ki jo je za svoj krajevni praznik pripravila Krajevna skupnost Bre-
stanica in obenem počastila tudi krški občinski praznik. Prikupni Balončki, otroci iz brestaniškega vrtca, so pod vod-
stvom Tatjane Mešiček in ob klavirski spremljavi Petra Ureka zbrane popeljali v svet klobučkov. 

Keramika v lapidariju, 
slike v nekdanji cerkvi
KOSTANJEVICA NA KRKI - V lapidariju kostanjeviške galerije 
Božidar Jakac so 29. maja odprli razstavo  z naslovom Kera-
mika v konceptu 4, na kateri so razstavljena dela Mirsada Be-
gića (Ohraniti sanje), Damijana Kracine (Sanitarium), Iztoka 
Maroha (Sistemi) in Nataše Sedej (Nevestina celica). „Izku-
šnje z razstavo Iztoka Maroha in dejstvo, da so razstavni pro-
stori lapidarija razmejeni z ločenimi vhodi na štiri zaključe-
ne prostorske celote, je narekovalo izbor štirih avtorjev, ki 
bi se predstavili s seit specific projekti. Zato naslov Kerami-
ka v konceptu 4,“ je razstavi na pot zapisala Barbara Rupel, 
ki je umetnike in koncept razstave predstavila tudi na otvo-
ritvi. Razstava je uvrščena med spremljevalne dogodke 1. 
mednarodnega trienala keramike Unicum 09, na ogled pa bo 
vse do 31. julija.
Teden kasneje, 5. junija, pa so „zapolnili“ še en razstavni pro-
stor, namreč nekdanjo samostansko cerkev, v kateri je do 23. 
avgusta na ogled slikarska razstava Ljubljančanke Mojce Zlo-
karnik z naslovom „Žarenje“. Avtorico je predstavil dr. Jure 
Mikuž, v otvoritvenem programu pa sta nastopili operna pev-
ka Zdenka Gorenc in pianistka Nataša Valant.  P. P.

Predsednik sveta KS Bresta-
nica Miran Pavlič pa je na-
nizal nekaj besed o nadalj-
njem razvoju kraja. Med 
drugim je dejal, da se bo z 
izgradnjo HE Krško dodobra 
spremenila tudi podoba kra-
ja, v prihodnosti bodo obna-
vljali brestaniški grad, v leto-
šnjem letu pa so uspeli tudi 
preko svojih občinskih svetni-
kov s prerazporeditvijo ob-
činskih sredstev, da bodo pri-
stopili k sanaciji bazena, ob 
tem pa bodo še mimo šolske-
ga objekta speljali regional-
no cesto, ki sedaj vodi pre-
ko šolskega dvorišča. V imenu 
Občine Krško je spregovori-
la direktorica krške občinske 
uprave Melita Čopar, ki je 
prisotnim čestitala ob občin-
skem in krajevnem prazniku 
ter se v nekaj besedah povr-
nila k izgnancem. Ti so prav 
z brestaniškega gradu odha-
jali, kot je dejala, na nezna-
no pot, mnogi so v tujini tudi 
ostali, večina pa se jih je vr-
nila v domače kraje in prav 

je, da se ohrani spomin na ti-
ste čase tudi zato, da se ne bi 
nikoli več ponovili. 

Podelili so tudi krajevna pri-
znanja, ki sta jih podeljevala 
Pavlič in predsednica TD Bre-
stanica Vesna Butkovič, ob-

Zlato priznanje je prejel 
vsestranski Franc Rakar. 

razložitve le-teh je prebirala 
Helena Krajnc.  Bronaste pla-
kete so prejeli Avgust Guni 
Fabjančič, Nada Petrišič in 
Franci Živič, srebrno plake-
to so podelili Vladki Likar Ko-
bal, zlato pa je prejel Franc 
Rakar, ki je obiskovalcem na-
menil prisrčen splet besed, 
saj se je sprehodil skozi ne-
kaj desetletij v preteklost ter 
pridodal, da je vesel, ker je 
pred 50 leti zaprosil za bre-
staniško državljanstvo, kjer 
je skozi desetletja soustvar-
jal brestaniški živelj. Pokloni-
li so se tudi častnemu krajanu 
in vdovi Bredi Ferenc podarili 
cvet, prav tako pa so čestita-
li Minki Zalokar in Vidki Ku-
selj, ki sta prejeli priznanje 

na slovesnosti ob občinskem 
prazniku. Tudi v nadaljevanju 
so tekle besede in valovila je 
pesem, saj sta pod taktirko 
Stanke Macur zapela otroški 
pevski zbor in mladinski pev-
ski zbor domače šole Adama 
Bohoriča. Na klavirju je spre-
mljevalno zaigral tudi Martin 
Šušteršič, prireditev sta gla-
sovno popestrila še Andreja 
Bračun in Marko Železnik. 
Pod vodstvom Monike Habinc 
Rostohar je zapel tudi doma-
či cerkveni mešani zbor. Pri-
sotne pa je nagovoril trapist, 
ki ga je upodobil Matjaž Bre-
znikar. Prireditev je vodila 
Margareta Marjetič. 

Marija Kalčič Mirtič 

Večer v razkošju energij
BREŽICE – Območna izpostava Brežice JSKD je v Mestni hiši 
organizirala otvoritev razstave Ljubena Dimkaroskega, poi-
menovane »Podobe v kamnu««. Umetnik je bil rojen 12. no-
vembra 1952 v Prilepu, kjer je živel do svojega devetnajste-
ga leta, življenjska pot pa ga je pripeljala v Slovenijo, kjer 
je že 37 let. Umetnikov življenjepis je predstavila etnologi-
nja Alenka Černelič Krošelj, bogato glasbeno pot Dimkaro-
skega, ki je akademski glasbenik, poet, zbiralec ljudske za-
kladnice, raziskovalec, skratka – zaprisežen umetnosti, pa je 
povzela Simona Rožman Strnad. 

Njegov glasbeni opus zajema dve desetletji dirigentskega 
dela, pedagoško delo učenja trobente v Ljubljani, sam pa 
pravi, da je z vsem svojim bitjem znanilec raznolike ume-
tniške lepote, ki jo diha in živi za svojo ljubljeno Makedoni-
jo ter Slovenijo, v kateri se lahko celostno izraža.

N. Jenko S.
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Poletna termalna riviera Terme Čatež (vhod pri kampu)
V primeru slabega vremena bo prireditev v večnamenski dvorani Hotela Toplice!
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Največ prihodkov, in sicer 
dobri dve tretjini prihodkov 
(69,4 %), so ustvarile družbe 
iz občine Krško, 16,6 % druž-
be iz občine Brežice, 11,7 % 
družbe iz občine Sevnica in 
2,7 % prihodkov družbe iz ko-
stanjeviške občine, kar po-
meni, da se je delež družb 
iz občine Krško povečal za 
skoraj 4 % na račun deležev 
vseh drugih občin. Več kot 
polovico prihodkov Posavja, 
kar 57 %, so ustvarile družbe 
s področja oskrbe z električ-
no energijo, plinom in paro 
ter predelovalne dejavnosti.

plače še vedno pod 
SlovenSkiM povprečjeM

Hkrati se je povečevala tudi 
povprečna mesečna plača na 
zaposlenega. V letu 2008 je 
ta znašala  1.245 €, (2007 – 
1.153 €), kljub temu pa so 
te bile še vedno za 3,5 % 
nižje od povprečnih plač go-
spodarskih družb v Sloveni-
ji. Prav tako je očitna razlika 
med višino plač znotraj posa-
vskih občin, saj je dosežena 
raven plač le v občini Krško 
presegala slovensko povpre-
čje, in sicer za 15,2 %, pred-
vsem na račun povprečnih 
plač v energetiki, medtem 
ko v občini Brežice zaostaja-
jo za slovenskim povprečjem 
za 15,4 %, v sevniški za 17,6 
%, v občini Kostanjevica na 
Krki pa kar za 38,4 %. Pona-
zorjeno z vsotami to pome-
ni, da je povprečna plača v 
letu 2008 v občini Krško zna-
šala 1.487 €, v občini Breži-
ce 1.092 €, v občini Sevnica 
1.064 € in v občini Kostanje-
vica na Krki samo 795 €.

POSAVJE - Raziskava, ki jo je v maju opravil Valvasorjev raz-
iskovalni center Krško, kaže, da podjetništvo v spodnjeposa-
vski regiji izumira. V obdobju med 1. januarjem in 12. majem 
2009 so v regiji zabeležili za 14,3 odstotkov manj novousta-
novljenih gospodarskih subjektov kot v enakem obdobju lani, 
hkrati pa se je v regiji povečalo število blokiranih transakcij-
skih računov podjetij, in sicer kar za 26 odstotkov. Številke so 
alarmantne, saj so prav majhna podjetja generator gospodar-
ske rasti in največji ustvarjalec novih delovnih mest. Hkrati 
podatki kažejo, da je za razvoj spodnjeposavske regije oživi-
tev spodbujevalnih gospodarskih projektov ključnega pomena. 
Oživitev spodbujevalnih gospodarskih projektov avtorja razi-
skave, Toni Čabraja in Marko Čabraja z Valvasorjevega razi-
skovalnega centra Krško, vidita kot nujno rešitev za nadaljnji 
razvoj spodnjeposavske regije: »Ena od rešitev za zagon pod-
jetništva v regiji je zagotovo gospodarsko središče Feniks, ki 
bi spodbujalo razvoj malih in srednjih podjetij na logističnem, 
tehnološkem in poslovnem področju,« poudarjata avtorja. P. P.

Seznanili so se s stanjem na 
posavskem trgu dela, struk-
turnimi značilnostmi brez-
poselnih in zagotavljanjem 
njihove socialne varnosti ter 
ukrepi države, s katerimi že-
lijo spodbuditi zaposlova-
nje težje zaposljivih oseb in 
tudi ohranjati obstoječa de-
lovna mesta. Skrbnica pro-
gramov Iris Lojevec je pred-
stavila aprila objavljena 
razpisa za sofinanciranje za-
poslitve pri izvajanju pomoči 
na domu ter osebne asistence 
ter razpis za spodbujanje no-
vega zaposlovanja dolgotraj-
no brezposelnih prejemnikov 
denarne pomoči. S subvenci-
oniranim zaposlovanjem se 
prizadevajo tudi v Posavju za 
čim več zaposlitev v različ-
nih dejavnostih, med kateri-
mi je tudi področje socialne-
ga varstva in pomoči odraslim 
in ostarelim. Prvi prijavni roki 
so potekli, odziv na razpisa pa 
ni pretirano dober, je dejala 
skrbnica programov, saj so 
prejeli le 67 vlog za 344 sub-

Po dobičku v Posavju 
visoko, po plačah nizko
POSAVJE – Po podatkih Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je bila spodnjeposavska re-
gija kot ena izmed dvanajstih statističnih regij iz ekonomskega vidika v minulem letu uvrščena na visoko 
4. mesto po ustvarjenem neto dobičku in tako prvič prehitela več kot polovico regij. Skupno 1.021 posa-
vskih družb z 9.993 zaposlenimi je pridelalo pozitivni neto poslovni izid v višini 85.152 evrov.

Ustvarjen čisti dobiček je v 
lanskem letu znašal 99.562 
tisoč evrov, poslovanje s či-
stim dobičkom pa je zaklju-
čilo 655 družb s skupno 7.940 
zaposlenimi. Skoraj polovico 
čistega dobička je sicer iz-
kazalo osem družb s podro-
čja finančnih in zavarovalnih 
dejavnosti, predvsem pa gre 
ta v večini na račun holdin-
ga s področja oskrbe z ele-
ktrično energijo, ki je čisti 
dobiček v primerjavi z le-
tom 2007 povečal kar za 43 
%.  Čisto izgubo je lani izka-
zalo 297 družb, v katerih je 
1.309 zaposlenih. Izgubo, ve-
čjo od 100.000 evrov, je izka-
zalo 18 družb, pri čemer je 
rekorder družba iz občine Kr-
ško, ki je pridelala kar za 6,6 
milijonov evrov čiste izgube.

energetika 
najMočnejša dejavnoSt 
po vSeh kazalcih

Med najpomembnejšimi de-
javnostmi je bila dejavnost 
oskrbe z električno energijo, 
plinom in paro, s katero se 
ukvarja osem družb. V njih je 
bilo konec lanskega leta 766 
zaposlenih, dodana vrednost 
150.351 tisoč evrov, ki so 
jo ustvarile, pa predstavlja 
35,8 % vse ustvarjene dodane 
vrednosti v regiji. Prav tako 
je v tej dejavnosti zelo viso-
ka dodana vrednost za zapo-
slenega, saj znaša 196.254 €. 
Družbe so ustvarili čisti dobi-
ček v skupni višini 52.816 ti-
soč evrov. Najmočneje je ta 
dejavnost zastopana v obči-
ni Krško. S predelovalno de-
javnostjo se je ukvarjalo 176 
družb, ki so ustvarile 450.617 

evrov od prodaje. V obči-
ni Kostanjevici so te družbe 
ustvarile kar 91,3 % prihod-
kov občine, v občini Sevnica 
65,4 %, v Brežicah 25,6 % in 
v krški občini 20,2 % prihod-
kov občine. Kljub temu pa je 
bilo nominalno več kot polo-
vica prihodkov te dejavnosti 
– 51 % - ustvarjenih v obči-
ni Krško. S trgovino, vzdrže-
vanjem in popravilom mo-
tornih vozil se je ukvarjalo 
309 družb, ki so zaposlova-
le 910 delavcev. 188 družb je 
ustvarilo čisti dobiček v vi-
šini 16.390 evrov, 98 družb 
pa čisto izgubo v višini 2.468 
evrov. Med občinami je ta 
dejavnost najmočneje za-
stopana v občini Brežice, 
kjer so družbe s tega podro-
čja prispevale 34,5 % prihod-
kov občine.

Po velikosti je bilo v letu 
2008 v Posavju enajst veli-
kih družb, 21 srednje velikih 
družb, 45 majhnih in večina, 
944,  mikro družb. Od 1.021 
družb jih ima 397 sedež v ob-
čini Krško, 399 v brežiški ob-
čini, v sevniški 197 in v ob-
čini Kostanjevica na Krki 28. 

zadruge in podjetniki

Trinajst zadrug na območju 
Posavja je lani zaposlovalo 
skupno 182 delavcev. Neto či-
sti dobiček v višini 221.000 
evrov je izkazalo šest zadrug, 
čisto izgubo pa štiri. Največ 
zaposlenih, in sicer kar 75,4 
% zaposlenih v vseh zadru-
gah, zaposlujejo štiri zadru-
ge z območja občine Sevni-
ca. Te so ustvarile kar 71,6 % 
od skupno 31.358 prihodkov, 

ki so jih ustvarile zadruge, in 
izkazale neto dobiček v višini 
28.000 evrov. 

2.467 samostojnih podje-
tnikov je zaposlovalo sku-
paj 3.240 delavcev.  Skupno 
so ustvarili 267.258 čistih 
prihodkov od prodaje. Sko-
raj petina ali 473 podjetni-
kov se je ukvarjalo z grad-
beništvom in so zaposlovali  
največ, 1.129 delavcev. Naj-
močneje je gradbeništvo za-
stopano v občini Sevnica, kjer 
je 171 gradbincev zaposlova-
lo 45,3 % delavcev občine in 
so med panogami dosegli naj-
boljši neto poslovni izid  2.626 
evrov. Gradbeništvo je močno 
zastopano tudi v krški občini, 
kjer je 168 zasebnih gradbin-
cev. Z dejavnostjo trgovine, 
vzdrževanja in popravila vo-
zil se je ukvarjalo 430 pod-
jetnikov. Med občinami je ta 
dejavnost najbolj zastopana 
v občini Kostanjevica na Krki, 
kjer so podjetniki ustvarili 
50,1 % prihodkov občine, ko-
stanjeviški občini pa sledijo v 
tej dejavnosti brežiški podje-
tniki z dejavnostjo trgovine, 
vzdrževanja in popravila vo-
zil. Predelovalna dejavnost je 
najmočneje zastopana v obči-
ni Krško. Sicer pa so v občini 
Sevnica lani delovali 703 pod-
jetniki, ki so zaposlovali 1.033 
delavcev, v občini Brežice je 
809 podjetnikov zaposlova-
lo 860 delavcev, 76 podjetni-
kov v občini Kostanjevica je 
zaposlovalo 77 delavcev, v kr-
ški občini pa je lani 879 pod-
jetnikov zaposlovalo povpreč-
no 1.270 delavcev.
 
 Bojana Mavsar

Dve stvari z enim denarjem
KRŠKO - Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje je 28. maja na delovni sestanek povabila direktor-
je občinskih uprav, centrov za socialno delo, domov za ostarele ter predsednike Območnih združenj 
Rdečega križa, slednji se niso odzvali. Prvič so se dobili v taki sestavi z namenom medsebojnega infor-
miranja in še uspešnejšega sodelovanja pri razreševanju težav posameznikov in nudenju pomoči pri 
opravljanju teh v času, ko se tudi v Posavju srečujemo s porastom brezposelnosti. 

vencioniranih delovnih mest 
ter le 30 vlog za novo zapo-
slovanje dolgotrajno brezpo-
selnih, s sevniške območne 
službe nobeno, tako kot še z 
nekaj območnih enot. 

Za centre za socialno delo je 
oblika izvajanja pomoči na 
domu nuja, a kot je izposta-
vila direktorica krškega Mar-
jana Sečen: „Zamerim drža-
vi, da rešuje dve stvari, kot 

sta pomoč na domu in politi-
ka aktivnega zaposlovanja, z 
istim denarjem. Področje ni 
sistemsko rešeno in zato ima-
mo veliko težav.“ Na zadnjem 
razpisu so komaj našli 8 oseb 
za izvajanje pomoči na domu, 
lahko bi še dva več. Opozorila 
je še, da pomoči na domu ne 
more opravljati vsak in zato 
težko najdejo primerno ose-
bo. Nevenka Les z območ-
ne službe meni, da primer-

nih oseb ni tudi zato, ker je v 
evidencah brezposelnih veli-
ko ljudi z omejitvami. Skupna 
ugotovitev je, da so potrebe 
po pomoči na domu, ki jih v 
50 odstotkih subvencionirajo 
ob državi tudi občine, večje, 
in kot je dejala Jožica Miku-
lanc, je življenje v domačem 
okolju najkvalitetnejše, kljub 
dejstvu, da je institucionalna 
oblika najcenejša.“

Konec aprila je bilo na uradu 
za delo v regiji prijavljenih že 
3111 brezposelnih in do konca 
leta ob zaposlovanju Anton 
Koren predvideva okoli 3400 
brezposelnih. V marcu so iz-
plačali denarna nadomestila 
761 osebam oz. 265 več kot v 
istem obdobju lani. Prejemni-
kov denarne socialne pomoči 
na centrih za socialno delo je 
bilo konec aprila več kot 870. 
Razne oblike denarne pomo-
či v Posavju prejema okoli 66 
odstotkov brezposelnih oseb.
 
 S. Vahtarič

Udeleženci sestanka

Je rešitev za podjetništvo Feniks? 

OŠ Podbočje energetsko 
najbolj varčna šola
LJUBLJANA/KRŠKO - V Ljubljani je konec maja potekala 
predstavitev rezultatov projekta »Energetsko varčna šola« 
v soorganizaciji GEN energije, GEN-I in Slovenskega E-foru-
ma. Med 40 sodelujočimi slovenskimi osnovnimi in srednji-
mi šolami je najboljše rezultate, torej največ privarčevane 
energije je dosegla OŠ Podbočje, sledila je OŠ Podgorje pri 
Slovenj Gradcu, ki je prihranila 24.274 kWh, na tretje me-
sto pa se je uvrstil Dijaški in študentski dom Kranj. 

Kot je uvodoma pojasnil direktor GEN energije Martin Novšak, 
je potrebno delati z mladimi, da bi ti bili čim bolj izobraženi 
in bi lahko sodelovali pri odločitvah za prihodnost. „Trajnostni 
razvoj in ozaveščanje sta zelo pomembna za našo prihodnost, 
prav tako odgovornost do družbe in okolja,“ je dejal Novšak. 

Gre za dolgoročen projekt na nacionalni ravni, šole pa ga izva-
jajo s podporo omenjenih partnerjev. Med 40 šolskimi ustano-
vami so najboljše rezultate dosegli v primorski, podravski ter 
spodnjeposavski regiji. Družba GEN energija je vsaki sodelu-
joči šoli za eno privarčevano megavatno uro električne ener-
gije podarila 100 evrov nagrade.

In kaj sploh pomeni postati energetsko varčna šola? Pomembno 
je, da se šole najprej soočijo s svojo bilanco porabljene električ-
ne energije in nato z nadaljnjimi ukrepi šele vidijo, kje in kako 
se da energijo privarčevati. Branko Strgar, ravnatelj OŠ Podbo-
čje, v kateri so, v primerjavi z letom 2007, prihranili kar 52.784 
kWh električne energije, je razložil, da so poleg splošnega osve-
ščanja učencev in zaposlenih na šoli zamenjali električne grel-
ce za toplo vodo s toplotno črpalko, izboljšali cirkulacijo vode, 
zamenjali so stare štedilnike v kuhinji z novimi, zunanjo razsve-
tljavo pa so optimizirali s časovnim stikalom, tako da se razsve-
tljava na določenih mestih ugasne, ko zanjo ni nujne potrebe.
Marsikaj so postorili tudi v Srednješolskem centru Krško-Sevni-
ca (osvojili so 4. mesto), kjer po besedah ravnatelja Roberta 
Rožmana poskušajo poudariti pomen koriščenja naravnih virov 
in tako npr. pazijo tudi na uporabo naravne svetlobe v razredih. 
Prisotni so opisali več metod in ukrepov, po katerih šole uspešno 
zmanjšujejo porabo električne energije, a največji uspeh niso fi-
nančna sredstva, s katerimi so bile šole nagrajene, ampak osve-
ščanje mladih o pomenu varčevanja. Dr. Dejan Paravan iz druž-
be GEN-I je povedal, da je bilo to leto za akcijo poskusno,  a so 
se  vsi udeleženci naučili veliko koristnega, pridobljene informa-
cije pa bodo koristile tako šolam kot organizatorjem natečaja. 
 M. Mavsar

Martin Novšak predaja nagrado Branku Strgarju.
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Predstavitve bodo:
•	v torek, dne 09.06.2009 ob 20. uri v osnovni šoli Pod-
bočje;

•	v	četrtek,	dne	11.06.2009	ob	19.30	uri	na	Izletniški	kme-
tiji	Glas	na	Sremiču;

•	v	ponedeljek,	dne	15.06.2009	ob	20.	uri	v	Osnovni	šoli	
Jožeta	Gorjupa	v	Kostanjevici	na	Krki;

•	v	torek,	dne	16.06.2009	ob	19.30	uri	v	Cvičkovem	hra-
mu	na	Raki;

•	v	sredo,	dne	17.06.2009	ob	19.	uri	v	Kulturnem	domu	
na	Velikem	Trnu;

•	v	petek,	dne	19.06.2009	ob	19.30	uri	v	Gasilskem	domu	
na	Zdolah;

•	v	sredo,	dne	01.07.2009	ob	19.	uri	v	Gostišču	Dolinšek	
v	Boštanju.

VSeBIna	DelaVnIC:
•	Udeležence	želimo	seznaniti	o	posameznih	vsebinah	pro-
jekta	in	potrebnih	pogojih	za	registracijo	dejavnosti:	prido-
bitvi	gradbenih	in	lokacijskih	dovoljenj,	projekta	izvedenih	
del,	o	pomenu	arhitekture	ureditve	zidanic,	možnostih	regi-
stracije	ter	davčnih	vidikih	izvedbe	nastanitve,	prodaji	pri-
delkov	in	proizvodov,	vključitvi	zidanic	v	turistično	ponudbo	
na	celotni	destinaciji	in	načinu	trženja,	ter	o	primerih	dobrih	
praks	od	drugod;

•	Od	interesentov	pridobiti	informacije	o	željah,	namerah	in	
potrebah	glede	vključitve	v	projekt	in	narediti	nabor	vaših	
projektov;

•	Predstaviti	nadaljnje	aktivnosti	za	uveljavitev	proizvoda	TU-
RIZMA	V	ZIDANICAH.

Na	pobudo	nekaterih	vinogradnikov	in	zainteresiranih	za	odda-
janje	zidanic	v	turistične	namene	smo	na	Centru	za	podjetni-
štvo	in	turizem	Krško	pričeli	razvijati	nov,	inovativen	turistični	
proizvod	TURIZEM	V	ZIDANICAH,	skupaj	z	Dolenjsko	in	Belo	
krajino.	Ta	bo	prispeval	k	ohranjanju	in	oživitvi	zidanic,	ki	so	
dejansko	zasedene	le	občasno	ob	delovnih	opravilih	v	vinogra-

dih	in	ob	večjih	praznovanjih,	večji	del	leta	pa	so	prazne.	Mno-
ge	so	lično	urejene	in	bi	jih	bilo	možno	izkoristiti	kot	nočitve-
ne	kapacitete	za	oddajo	turistom,	ki	na	destinaciji	čedalje	bolj	
povprašujejo	po	nočitvenih	kapacitetah	v	miru	in	v	naravnem	
okolju,	posledično	pa	se	bo	povečala	tudi	dodana	vrednost	na	
podeželju	v	celoti.	Vinogradniška	območja	z	zidanicami	so	po-
sebnost	Dolenjske,	Posavja	in	Bele	krajine,	saj	nikjer	na	svetu,	
na	tako	majhnem	prostoru,	ni	toliko	zidanic,	brunaric	in	kle-
ti.	Zidanice	trenutno	niso	ekonomsko	izkoriščene	in	predsta-
vljajo	mrtvi	kapital	ter	škodo	za	lastnika	in	družbo.	Znotraj	tu-
ristične	ponudbe	pa	so	fenomen,	saj	se	s	svojim	kulturnim	in	
etnološkim	izročilom	uvrščajo	v	okvir	primarne	ponudbe	(bi-
vanje,	eno-gastronomska	ponudba)	in	hkrati	z	zagotavljanjem	
bivanja	sodijo	tudi	na	področje	sekundarne	ponudbe	(dožive-
tja,	aktivnosti	in	dogodki	v	okolici).	Zaradi	sodobnega	načina	
življenja	bo	trend	iskanja	avtentičnosti	in	vračanja	k	naravi	pri-
speval	k	razvoju	TURIZMA	V	ZIDANICAH	in	bo	pripomogel	k:
•	ohranjanju	vinogradniške	kulturne	krajine,	ohranjanju	stavb-
ne	dediščine,	tradicionalne	kulinarike	ter	starih	običajev;

•	spoznavanju	identitete,	tradicije	ter	narave	in	kulturne	de-
diščine	destinacije,	k	odkrivanju	turistične	regije	v	celoti;

•	spodbujanju	domačega	prebivalstva	k	pridelavi	kmetijskih	
pridelkov	ter	prodaji	živilskih	specialitet	območja	in	k	izde-
lavi	tradicionalnih	izdelkov	–	spominkov.		

Cilj	projekta	TURIZEM	V	ZIDANICAH	je	zgraditi	podporno	in-
frastrukturo,	ki	bo	nudila	pomoč	interesentom	ter	omogočila	
izvajanje	promocije	in	trženja.	

Pri	tem	bomo:
•	pripravili	 image	katalog,	spletno	stran,	priročnik	z	navodi-
li	za	ponudnike;	

•	vzpostavili	model	organizacije	ponudnikov	in	logistiko	na-
mestitve	po	krajevnih	središčih,	kjer	bo	koncentrirana	po-
nudba	ter

•	model	trženja	z	uporabo	obstoječih	institucij	in	kanalov.
Vodja	projekta:	lea-Marija	COlaRIČ-JaKŠe,		mag.

	 Direktor:	Franc	ČeŠnOVaR

VaBIlO	na	PReDSTaVITeV		PROJeKTa

TURIZeM	V	ZIDanICaH
Projekt	izvaja	CPT	Krško	in	KŠTM	Sevnica	s	podporo	občin	Krško,	Kostanjevica	na	Krki	in	
Sevnica.	Pričakujejo	se	tudi	finančna	sredstva	iz	javnega	razpisa	v	okviru	programa	leaDeR.	

Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina 
v občini Krško - povzetek raziskovalnega poročila

Naročnik: Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO)
Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Vodja raziskave: dr. Klement Podnar

Raziskovalni projekt, ki ga je za Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) pripravila sku-
pina raziskovalcev na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, vključuje  osnov-
no opredelitev družbene sprejemljivosti odlagališča nizko in srednjih radioaktivnih od-
padkov in njenih dejavnikov, telefonsko anketo, izvedeno na vzorcu populacije občanov 
Krškega, in osebno anketo na populaciji gospodinjstev znotraj 1500 m pasu okoli poten-
cialne lokacije odlagališča.

l o k a l n o  p a r t n e r S t v o  k r š k o

Ključne ugotovitve raziska-
ve:

1. V celotni občini Krško ob-
staja relativno visoka raven 
družbene sprejemljivosti. 
Najnižji nivo družbene spre-
jemljivosti je raziskava za-
znala znotraj 1500 m pasu. V 
tem pasu nekaj manj kot po-
lovica respondentov naspro-
tuje izgradnji, 40 % jih ne 
nasprotuje ob soglasju sku-
pnosti, medtem ko jih okoli 
10 % ne nasprotuje izgradnji. 

2. Povsem nesprejemljiva je 
izgradnja za +-35 % prebi-
valcev znotraj 1500 m pasu, 
medtem ko je na ravni celo-
tne občine ta delež bistveno 
nižji, +-20 %. Ostali respon-
denti so pripravljeni na po-
gajanja, kar kaže na raven 
družbene sprejemljivosti, ali 
pa umestitev celo podpirajo.  

3. V primeru referenduma je 
na podlagi raziskave izid tež-
ko napovedati, saj je popula-
cija v občini glede vprašanja 
o umestitvi odlagališča tre-

nutno polarizirana. Na ravni 
občine se je v času anketi-
ranja rezultat nagibal k gla-
sovanju za odlagališče, med-
tem, ko bi znotraj 1500 m 
pasu večina (+-60 %) odlaga-
lišče najverjetneje zavrnila.

4. Iz rezultatov raziskave je 
razvidno, da v povprečju pri 
večini prebivalcev občine Kr-
ško, predvsem pa pri respon-
dentih znotraj 1500 m pasu, 
primarni problem ni v druž-
beni sprejemljivosti umesti-
tve odlagališča, temveč v po-

gajanjih glede kompenzacij 
oziroma nadomestil za spre-
jetje odlagališča v lokalno 
okolje. 

5. Rezultati raziskave kaže-
jo, da javnost problematika 
odlagališča zelo zanima, da 
so ljudje o njej relativno do-
bro obveščeni in da postopke 
oziroma  procese odločanja v 
povprečju več ljudi ocenjuje 
kot legitimne, imajo o njih 
dovolj informacij ter imajo 
možnost participacije. Izje-
ma so respondenti v 1500 m 
pasu, ki ne verjamejo v mo-
žnost participacije pri šir-
ši problematiki upravljanja 
odlagališča.

6. Izkazalo pa se je relativ-
no nizko zaupanje do odgo-
vornih institucij, kjer so zla-
sti nezaupljivi respondenti 
znotraj 1500 m pasu. V pov-
prečju večina prebivalcev iz-
raža nezaupanje in dvom v 
institucije, ki vodijo postop-
ke (ARAO in občina), oziroma 
velik strah, da bodo prebival-
ci oguljufani. 

Jože Habinc: Renta naj bo namenjena razvoju
KRŠKO – Jože Habinc kot član Lokalnega partnerstva Krško, imenovan s strani občinske-
ga sveta, in predsednik Krajevne skupnosti mesta Krško v času, ko je ta dala soglasje k 
raziskavam v Vrbini, opozarja, da je bila že pred leti na zboru občanov sprejeta zahte-
va, da se uredi trajno odlagališče NSRAO. 

Glede trenutnih razmer v po-
stopku sprejemanja odloči-
tve za izbor lokacije za odla-
gališče NSRAO Jože Habinc 
meni, da so vsi postopki in 
dejavnosti lokalnega partner-
stva Krško v večji meri javno-
sti dovolj znani, saj so občani 
spremljali raziskave, spozna-
vali podobna odlagališča po 
evropskih državah in na podla-
gi tehnično strokovnih recen-
zij prišli do skupnega stališča, 
da so v večji meri realizirane 
vse tehnične rešitve za varno 
izgradnjo odlagališča. Meni, 
da namen izgradnje odlaga-
lišča ni obremenitev okolja, 
ampak je usmerjen k trajni 
rešitvi odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov v skladu z vsemi 
varnostnimi zahtevami. „Za-
vedam se, da bo odlagališče 
izkoriščeno tudi za odlaganje 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov po končanem obra-
tovanju NEK, s tem, da se ak-
tivno spremlja projekt traj-
nega odlaganja izrabljenega 
goriva po končanem obratova-
nju NEK,“ še dodaja Habinc. 

Glede trenutnih političnih raz-
prav o koriščenju sredstev, ki 
so namenjena za rabo prosto-
ra NEK in odlagališča, v zdaj-
šnji fazi odločanja o družbeni 
sprejemljivosti in s tem potr-
ditve državnega prostorske-
ga načrta (DPN) pravi: „Sam 
kot tudi velika večina kraja-

nov menim, da naj bi bila se-
danja renta v funkciji razvoja 
mejnih krajevnih skupnosti in 
občine Krško ter regije Posav-
je kot celote!“

Po njegovem trdnem prepri-
čanju bi rento morali uporabi-
ti na naslednje namene:
1. Usmeritev sredstev v do-
končanje že sprejetih pro-
gramov razvoja ter reševanje 
dolgoletnih odloženih zahtev 
krajanov pri reševanju komu-
nalnih programov in progra-
mov na športnem in kultur-
nem področju.
2. Da se del sredstev v večji 
meri usmeri v razreševanje 
problematike mladih, kot so 
štipendije, stanovanja itd., 
vseh potreb, ki bi mlade sti-
mulirala za življenje v tem 
okolju. Del sredstev pa naj 
bi namenili za izboljšavo že 
sprejetih projektov pomoči 
starejšim občanom, s ciljem, 
da ljudje ostanejo čim dlje v 

domačem okolju in uživajo 
kvalitetno tretje življenjsko 
obdobje.
3. Potrebno je izkoristiti do-
sedanje in bodoče izredno 
strokovno delovanje NEK za 
razvoj spremljajočih dejavno-
sti, ki bi pri razvoju NEK na-
šle delo ter reference za posle 
pri podobnih projektih v Evro-
pi in svetu. 

„Odgovornost za razvoj ožje-
ga dela okolja ob NEK spre-
jemamo seveda občani in 
krajani sami. Po mojem pre-
pričanju se moramo odločiti, 
ali bomo ta sredstva usmeri-
li v razvojne programe, ki jih 
ne bi našteval, ker je spisek 
predolg, ali pa, da bomo po 
najugodnejši varianti preje-
mali 13 evrov povprečne me-
sečne rente na občana, kar le-
tno znese okoli 160 evrov, in 
tako odložili izvedbo razvoj-
nih projektov za 15 ali več 
let,“ razmišlja Habinc in do-
daja, da je potrebno oceni-
ti, ali bodo mladi strokovnja-
ki raje ostajali v doma zaradi 
rente ali zaradi komunalno in 
gospodarsko urejenega oko-
lja in celo vzpodbudili prihod 
strokovnih kadrov v naše oko-
lje. „Pri tem izvzemam zah-
teve in potrebe prebivalcev 
1500-metrskega pasu, s tem, 
da ti enakopravno participira-
jo v razvoju tega okolja,“ za-
ključuje Jože Habinc.

Za srečnejše otroštvo od 1953

LETOVANJA 
2009

NAGRADNE POČITNICE 
ZA USPEŠNE UČENCE

v Nerezinah na otoku Lošinju 
v času od 25. junija do 1. julija

POPOTNIŠKE DELAVNICE 
na otoku Lošinju 

LETOVANJA OTROK 
in MLADOSTNIKOV

v Nerezinah na otoku Lošinju v terminih
18. julij – 28. julij

28. julij – 7. avgust
7. avgust – 17. avgust

DRUŽINSKE POČITNICE 
17. avgust – 27. avgust

Informacije: 
pisarna ZPM tel.: 488 03 60, 488 03 67, 051 382 095

dr. Klement Podnar
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Moj vrt v mesecu juniju

Trajnice so zelnate rastline, ki uspevajo na enem me-
stu tri leta ali več. Nadzemni deli teh rastlin so na-
vadno zelnati ali le delno oleseneli in pozimi pogosto 
pozebejo. Le redke so zimzelene. Podzemni deli nava-
dno niso občutljivi na pozebo in le nekatere moramo 
zaščititi. Najboljša zaščita pred zmrzaljo je seveda 
primerno debela snežna odeja. Verjetno ste trajnice 
v svojem vrtu letos že oskrbeli. Kar pomeni, da ste 
jih dognojili s preperelim kompostom ali drugim or-
ganskim gnojilom in prerahljali tla, da se mikroorga-
nizmi niso izsušili na zraku in soncu, porezali poško-
vane in odmrle dele, skratka, pripravili rastline na 
novo vegetacijo.

Mnoge med nimi niso okrasne le v času bujne vege-
tacije, ampak so njihovi posušeni deli zanimivi tudi 
v zimskem času. Mednje sodijo razne okrasne trave, 

rmani, ognjeni dež, možina idr. Na njih se po-
zimi nabere ivje, zato je v tem času po-

gled nanje pravljično lep. V zimskem 
času jih lahko uporabimo za dekora-

cijo. Navadno jih ne uporabljamo 
za izdelavo šopkov, Njihove posu-
šene nadzemne dele lahko po-
stavimo v enostavno oblikovane 
posode, katerih oblika in barva 
ne bo dominirala nad rastlino. 
Postavim jih lahko na mizo, če 
le niso previsoke, ali pa k pra-
zni steni, da njihova oblika pri-

de do izraza.

Lepe šopke lahko izdelamo iz doma 
nabranih trajnic okrasnih v cvetju ali 

listih. V tem času lahko v vrtu nareže-
mo sveže zeleno plahtico, cvetoče irise, 

veronike, salvije, potonike, ognjeni dež, ma-
slenice ali enodnevne lilije, vrtne lilije, mačja meta, 
orlice, svetlin, zvončnice idr. Če želite v vazi okrasni 
mak, odrezano cvetno steblo obžgite, saj vas bo le 
tako več dni v vazi razveseljeval s svojo lepoto. S cve-

točimi rastlinami pa lahko kombinirate liste host 
(funkija), bergenij, krvomočnic, potonik, 

vrtnih kresnic in drugih trajnic okra-
snih v listih.

Letos je vegetacija zgodnejša 
kot ponavadi, sončna pripeka 
in vročina pa sta že prav po-
letni, zato nam lahko nudi 
šopek svežih barv prijetno 
osvežitev v našem bival-
nem prostoru. Tako nam 
bo šopek narejen iz sve-
že zelene plahtice, modre 
krvomočnice in rumenega 

svetlina vnesel v prostor ob-
čutek svežine in poletna vro-

čina bo postala znosnejša. Tudi 
kombincija belih in svetlo modrih 

barv bo dobrodošla osvežitev za vro-
če dni.

Če smo vešči tako imenovane spiralne vezave šop-
ka, lahko ustvarimo čudovite kreacije v naših vazah, 
v kolikor pa nam to ne gre, lahko postavimo cvetje 
v vazo, brez da bi ga zvezali. Pri tem poskušajte po-
staviti cvetje in liste v vazo tako, kot je le-to raslo v 
naravi. Na ta način bodo vaše kreacije izgledale bolj 
naravno, posamezen cvet ali list pa bodo lepo prišli 
do izraza. Rastline, ki praviloma rastejo višje (trave 
na primer), postavimo lahko nad ostalo cvetje in ze-
lenje, saj delujejo rahlo in mehko. Večje okrogle cve-
tove in cvetje, ki je temnejših barv, lahko uporabimo 
na krajših pecljih, torej bolj v težišču.

Za konec še nasvet za to, da bo vaša kreacija obču-
dovana kar najdlje. Vsem pecljem rastlin, ki jih bo-
ste uporabili, očistite listja vsaj do višine, do koder 
bo kasneje segala voda. S tem boste preprečili gnitje, 
ki povzroči mašenje žil in občutno skrajša življenjsko 
dobo vašemu šopku. Vazo dobro očistimo (nič hudega, 
če v njej ostanejo sledi čistila), vodo pa vsakodnevo 
menjujemo. Z vidika čistoče so najbolj uporabne ste-
klene vaze in tiste, ki so glazirane, da se v njihovih 
porah ne zadržujejo bakterije. Manj primerne so po-
cinkane posode – če pa so nam všeč, lahko vanje po-
stavimo manjšo nedekorativno stekleno ali plastično 
posodo (kozarec za vlaganje …). 
 
 Matjaž Pustoslemšek,
 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Tričlanska komisija bo na podlagi izpolnjenih prijavnic 
in prejetih fotografij izbrala kandidate za prvi krog iz-

bora. V uredništvu bomo ves postopek ve-
stno spremljali, objavljali fotografije 

vaših vrtov in balkonov ter kak utri-
nek iz vaše prijavnice. Morda vas 

tudi obiščemo, predstavimo in na-
redimo reportažo, v kateri bodo 
bralke in bralci spoznali rezulta-
te vašega dela. Za tiste, ki vam 
je bližji internet, boste našli ves 
postopek in do sedaj objavljene 
članke tudi na internetni strani 

www.posavje.info v po-
sebni rubriki.

Naj Posavje zacveti! 
Ne skrivajte svojih cve-

točih balkonov in okrasnih vrtov! 
Komisija bo izbrane kandidate 
obiskala vsaj dvakrat do kon-
ca septembra in opazovala la-
stnosti vašega balkona in vrta. 
Pri balkonu bo pomemben tako 
celostni vtis urejenosti kot izbor 
rastlin, kombinacije, barve, higie-
na rastlin, kreativnost ipd. Pri okra-
snem vrtu lahko zopet presenetite z ure-
jenostjo glavnih elementov okrasnega vrta: 
različnimi kombinacijami rastlin, velikostnimi razmer-
ji, kreativnostjo zasaditve rastlin, različnimi ograja-
mi, utami, skalnjaki, škarpami, nabrežinami, pergo-
lo in tako naprej. Štejeta tudi vaš trud in izvirnost 
pri izpolnjevanju prijavnice, posebej, ker mo-
rate na kratko napisati, zakaj se ravno vaš 
vrt/balkon poteguje za naslov najlepše-
ga v Posavju.

Če se malo sprehodite po naših kra-
jih, vam bo kmalu jasno, da imamo 
Posavke in Posavci cvetje preprosto 
radi. Utrinki z razstave Društva kme-
tic Krško z naslovom »Cvetje iz doma-
čih vrtov« naj vam bodo le še potrdi-
tev, da je domiselnosti in ljubezni do 
cvetja veliko, in spodbuda za nadaljnje 
delo v teh vremensko muhastih dneh.

Torej, pričakujemo vaše prijavnice in fotografije, do 
prihodnje številke pa zeleni pozdrav!
 Uredništvo

pa smo dočakali uradni začetek tekmovanja Najlep-
ši vrt in balkon Posavja 2009, za katero vam tokrat 
objavljamo prijavnico. Izpolnite jo, izre-
žite in nam poleg pošljite vsaj 1 fo-
tografijo vašega vrta oziroma bal-
kona, in sicer po pošti na naslov:

Posavski obzornik
»Za izbor Najlepši vrt
in balkon«
Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Lahko pa nam fotografije po-
šljete preko elektronske pošte 
na redakcija@posavje.info, s pripi-
som »Za izbor za Najlepši vrt in bal-
kon«, in opredelite, h kateri prijavnici  
(ime, priimek) sodi fotografija.

Dragi ljubitelji cvetja in lepega okolja,

Stran smo tokrat obogatili s fo-
tografijami z razstave Cvetje iz 
domačih vrtov, ki so jo ob prazni-
ku občine Krško pripravile člani-
ce Društva kmetic Krško.
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V rubriki objavljamo zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, 
beležimo pomembnejše prireditve ob verskih praznikih in slove-
sne dogodke. Vabimo vas k sodelovanju!

Zakrament prvega svetega obhajila
Izvor besede zakrament je v latinščini in pomeni „sveto pri-
sego zvestobe“. Od Florentinskega koncila leta 1439 in Tri-
dentinskega koncila, ki je bil leta 1547, se beseda zakrament 
nanaša na temeljne obrede krščanske cerkve. Eden izmed 

sedmih je tudi evharistija ali prvo sveto obhajilo. Jezus je 
pri zadnji večerji postavil temelje evharistije, ko je zbra-
nim učencem rekel: „To je moje telo, ki se daje za vas... To 
je kelih moje krvi, ki se za vas in za vse preliva...“ Letošnje 
veroučno leto se izteka, veroukarji tretjih razredov so v teh 
pomladnih mesecih pristopili k prvemu svetemu obhajilu. V 
župniji Velika Dolina, kjer je župnik Andrej Rovšek, je bilo 
letošnjih prvoobhajancev 13. (Foto: P. P.)

Ministrantsko tekmovanje
Zadnji majski sobotni dan so se v Sevnici srečale posavske 
ministrantske skupine z  območja celjske škofije in se med 
sabo pomerile v tekmovalnem duhu. Najprej so tekmovali v 
poznavanju svete evharistije – mučenca Lojzeta Grozdeta 
ter škofa Frančiška Gnidovca, drugi del tekmovanja pa je bil 
namenjen športni aktivnosti – nogometu. V znanju so se naj-
bolje odrezali ministranti iz Zabukovja, pri nogometu pa so 
prvo mesto odnesli brestaniški ministranti. 

Blagoslov kapelice na Rucman vrhu
Na Rucman vrhu so 17. maja z blagoslovom in kulturnim pro-
gramom svojemu namenu v prijetnem naravnem okolju pre-
dali novozgrajeno kapelico, ki jo je dal postaviti Ivan Omer-

zu. Zbrane je nagovorila predsednica Turističnega društva 
Sromlje Anica Kranjčič, blagoslovil pa jo je artiški župnik 
Janez Turinek. V kulturnem programu so sodelovali pevci 
MoPZ Sromlje. (Foto: TD Sromlje)

Na Florijanovo nedeljo
Sveti Florijan je zavetnik gasilcev, zato se mu po številnih 
krajih poklonijo na najrazličnejše načine, v župnijskih cer-
kvah pa ob tem opravijo še obred svete maše. Tako se je pred 
kapelskim Gasilskim domom na Florijanovo nedeljo zbralo 68  
gasilcev iz PGD Rakovec, Župelevec in Kapele. Pozdravil  jih 
je sektorski poveljnik Ivan Rožman, nato pa so se skupaj od-

pravili v kapelsko žu-
pnijsko cerkev k sve-
ti maši. (Foto: J. U.) 
Sv. Florijanu so se pri-
poročili tudi na Bizelj-
skem, kamor so vklju-
čena PGD Bizeljsko, 
Orešje na Bizeljskem 
in Stara vas. Tradicio-
nalno so slavje pričeli 
s povorko od gasilske-
ga doma do cerkve sv. 
Lovrenca, kjer je mašo 
daroval Vlado Lesko-
var. (Foto: S. V.) Pod 
poveljstvom Boruta 
Arha je 79 gasilk in 
gasilcev iz PGD Senu-
še, Vihre, Velika vas, 
Veliki Podlog, Drno-
vo, Brege in  Leskovec 
pred župnijsko cerkvi-
jo sprejel župnik Lud-
vik Žagar. Skupaj so 
se udeležili mašne da-
ritve, že po tradiciji pa 
prejeli spominsko pla-
keto s podobo svetega 
Florijana. (Foto: S. Ž.)

Pripravlja: M. Kalčič
 marija.kalcic@posavje.

info

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 9. 
maja organiziralo spomladansko čiščenje okolja. Zjutraj smo 
se zbrali, se razdelili v skupine, nato pa se zavzeto lotili dela. 
Dobro opremljeni s traktorji, prikolicami, verigami, vrečka-
mi in žaklji za smeti smo se podali po poteh domačega kra-
ja in počistili precejšen del onesnažene narave. Nabrali smo 

kar nekaj kontejnerjev odpadkov. Glede na to, da smo takšno 
akcijo izvedli prvič, je bilo zelo veliko starih odpadkov, kosov 
pohištva, avtomobilov, sodov, živilske embalaže ipd. Za na-
slednje leto pričakujemo manjši zalogaj, saj verjamemo, da 
se je kultura oz. drža ljudi do narave v zadnjih letih precej 
spremenila. Še vedno pa bomo s takšnimi akcijami lahko pri-
spevali k lepšemu življenju na podeželju.  M. P.

ARTIČE – Letošnjo čistilno akcijo so v Artičah po 
besedah Ide Ostrelič organizirali v duhu vseslovenskega 
slogana Prebivalci Slovenije, pometimo pred svojim 
pragom – tam se začenja naša dežela ter počistili 
okolico domačij, raznih objektov in vaška središča. 
Naslednjega dne, 19. aprila, pa so se že tradicionalno 
podali po Artiški sadjarski poti in pohod zabeležili kot 
Pozdrav pomladi. M. K. M. 

Spomladanska čistilna akcija 
v KS Veliki Trn

DOBOVA - S sloganom Mi in naše okolje so se na čistilno 
akcijo odpravili lovci Lovske družine Dobova, ki so 
počistili domačo krajevno skupnost in tudi bližnjo 
okolico. V sporočilu so med drugim še zapisali, da so 
obrobja vasi prenapolnjena s starimi štedilniki, kolesi, 
gumami in vsemi mogočimi odpadki. M. K. M. 

SEVNICA – Na sevniškem gradu je 24. maja potekal dan odpr-
tih vrat. Obiskovalci so si najprej ogledali v Albert Felicija-
novi dvorani kratek film Med legendo in resničnostjo, ki go-
vori o bogati zgodovini sevniškega gradu, nato je sledil ogled 
grajskih soban. Rok Petančič, skrbnik sevniškega gradu, je 
dejal, da si želijo na KŠTM, ki je upravljalec gradu, do pri-

hodnjega leta urediti še meščansko sobo. V njej bi bili raz-
stavljeni predmeti, ki so se uporabljali v naših krajih v ob-
dobju med leti 1800 in 1950. Razstavljeni bi bili predvsem 
uporabni predmeti - svečniki, pohištvo, posoda, obleke, sli-
ke, knjige, kovčki, skrinje, zanimiva nočna posoda… V poseb-
no ponudbo sodi že uveljavljeno Sevniško grajsko poletje, ki 
bo letos ponudilo kar 21 prireditev. Vabljiv je tudi animiran 
ogled gradu za otroke. Ogled poteka v spremstvu grajske-
ga oskrbnika, ki mladim obiskovalcem predstavi atrij in pro-
store ter na kratko opiše življenje na gradu v preteklosti. V 
baročnem salonu mladi gostje presenetijo barona Moscona, 
ki je še v postelji v nočni halji, s čepico na glavi in s spalno 
masko na očeh. Njegova služabnica se ga trudi zbuditi  in ko 
se baron končno uspe prebuditi iz prijetnega sna, se razve-
seli obiska in nato otrokom pripoveduje zgodbe o lovu na li-
sice in medvede ter ostale zanimive zgodbe, ki pritegnejo.
 S. R., foto: R. P.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo potapljačev Vidra Krško je 
23. maja organiziralo tradicionalno, že 13. po vrsti, ekološko-
čistilno akcijo reke Krke na kopališču „Otok“ v Kostanjevici na 
Krki. Na njej je sodelovalo kar 30 potapljačev, tudi iz drugih 
potapljaških klubov, med njimi tudi dva potapljača-paraple-

gika, z 20 spremljevalci, pomagalo pa jim je še 12 domačinov 
na čolnih. Opravili so dva delovna potopa, nato pa je sledilo 
še družabno srečanje za sodelujoče v akciji. Čeprav krški po-
tapljači reko Krko v Kostanjevici čistijo že vrsto let, pa v njej 
še vedno naletijo na marsikaj, kar vanjo ne sodi, akcija pa je 
tudi opozorilo občanom, da reka ni smetišče.  P. P.

KRŠKO - Gasilska zveza Krško je pripravila občinska gasilska 
tekmovanja za več kategorij. 16. maja so se med sabo na 
igrišču pred leskovško osnovno šolo pomerili pionirji oz. pi-
onirke in mladinci oz. mladinke. Predsednik tekmovalnega 
odbora in obenem tudi vodja tekmovanja je bil Avgust Mla-
kar, predsednik komisije B pa Branko Turnšek. 

Med pionirji gasilci je nastopilo 18 ekip. Prvo mesto je zase-
dla ekipa z Zdol, drugi so bili gasilci pionirji iz Dolenje vasi, 
tretji pa z Rožnega. Med mladinci gasilci je nastopilo 13 ekip. 
Prvo mesto so si prisvojili Krčani, drugi so bili gasilci mladin-
ci iz Velikega Podloga, tretji pa iz Podbočja. Med mladinka-
mi so tekmovale tri ekipe. Prvo mesto so osvojile gasilke iz 
Velikega Podloga, drugo mesto iz Malega Mraševega in tre-
tje gasilke z Rožnega. 
17. maja so nastopili starejši gasilci veterani, ki so se raz-
vrstili po naslednjem vrstnem redu: prvo mesto PGD Krško, 
drugi so bili gasilci s Senuš, tretji pa Zdolani. Med članica-
mi A je nastopilo devet ekip, prva tri mesta so zasedle PGD 
Smednik, Kostanjevica na Krki in Mali Kamen. Med člani A je 
tekmovalo 19 ekip. Prvi so bili gasilci Kostanjevice na Krki, 
drugi iz Leskovca I., tretji pa Krčani. 24. maja pa so zaklju-
čili letošnje tekmovanje člani B kategorije. Prvo mesto so 
osvojili člani PGD Veliki Podlog, drugi so bili Kostanjevičani, 
tretji pa gasilci s Senuš.  M. K. M.

Dan odprtih vrat na 
sevniškem gradu

Po ogledu filma so se obiskovalci za nekaj minut 
ustavili pri grajskem vodnjaku.

Gasilska tekmovanja GZ Krško

Mladinke iz Velikega Podloga z Avgustom Mlakarjem

Vidrini potapljači spet čistili 
Krko v Kostanjevici

Pred začetkom delovnega potopa

SEVNICA - V galeriji sevniškega gradu je 21. maja potekalo 
odprtje fotografske razstave osmih članov Foto sekcije dru-
štva Trg Sevnica. S 24 zanimivimi fotografskimi, umetniško-
ustvarjalnimi deli, na katerih so ujete v različnih fotografskih 
tehnikah podobe manj znanih zanimivosti  Sevnice in njene 
bližnje okolice, so se predstavili: Tone in Judith Zgonec, Bo-
jan Dremelj, Zoran Zelič, Jože Teraž, Mateja Teraž, Drago 
Slukan in Ljubo Motore. S prisrčnim glasbenim nastopom je 
odprtje fotografske razstave popestril »stari Sevničan« Slav-
ko Zupanc harmoniki (na kitari ga je spremljal Zoran Zelič).
 S. R.

Razstava Foto sekcije društva 
Trg Sevnica
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V KS Rožno-Presladol 
predali v promet dve cesti
KOŠENI VRH – 2. junija sta bili na območju krajevne skupnosti Rožno - Presladol preda-
ni v uporabo dve pridobitvi, na dokončanje katerih so krajani tega območja čakali kar 
nekaj let, in sicer saniran cestni odsek Košeni vrh - Presladol v dolžini okoli 80 metrov, 
ki ga je leta 2005 razdejalo in potegnilo v dolino avgustovsko neurje, ter cesta v dolži-
ni 1200 metrov na relaciji Srebotno - Selce.
 

Ob 30-letnici brestaniškega bazena
BRESTANICA - Na brestaniškem bazenu so 3. junija s poseb-
no slovesnostjo obeležili 30-letnico delovanja. Kot je v nago-
voru zbranim dejala podpredsednica KS Brestanica Margareta 
Marjetič, segajo začetki ŠRC Brestanica v leto 1979 in so sku-
paj z bazenskim kompleksom doživeli vzpone in padce. Krški 
občinski svetniki pa so jim letos prižgali zeleno luč za obnovo 
in tako pričakujejo, da se bo ponovno pričelo ugodno obdobje 
za delovanje brestaniškega bazena. Krški župan Franc Bogovič 
pa je med drugim dejal, da je to center, kjer se ljudje sreču-
jejo, se družijo, zaplavajo ali se radi udeležijo marsikaterega 

na bazenskem območju pripravljenega dogodka. Tudi letos bo 
z bazenom upravljal Zavod Regio in župan Bogovič je zaželel 
čim uspešnejšo sezono, prisotnim pa je čestital ob občinskem 
prazniku. Boštjan Arh je med vezne besede vtkal tako nastop 
Big band orkestra Glasbene šole Krško, ki ga vodi Franci Arh, 
kakor povabilo na nadaljevanje druženja, ki ga je krški župan 
slovesno pričel z odprtjem penine. Slavnostnega dogodka se je 
poleg pomembnih osebnosti iz krškega javnega življenja ude-
ležilo tudi celotno vodstvo Plavalnega kluba Celulozar Krško, 
prve letošnje plavalne zamahe pa so pripravili tekmovalci Tri-
atlon kluba Krško. V minulem koncu tedna pa so imeli obisko-
valci bazena prost vstop.  M. K. M. 

Iz Kobil do Ajdovske jame 
v treh smereh
KOBILE – Ob prazniku KS Leskovec pri Krškem in prazniku občine Krško so 30. maja na 
etnološko urejeni domačiji Ljudmile in Alojza Šribarja predali v uporabo Vodno in geo-
loško učno pot. 
 

Cvetje iz domačih vrtov
KRŠKO - Članice Društva kmetic Krško, ki mu predseduje 
Olga Vintar, so letošnje prvo junijsko dopoldne v počasti-
tev praznika krške občine postavile na ogled razstavo Cve-
tje iz domačih vrtov in avlo krškega hrama kulture okitile z 
200 najrazličnejšimi cvetličnimi prikazi. Ob kulturnem pro-
gramu, ki so ga pod vodstvom Katarine Štefanič pevsko obli-
kovale podboške pevke, je zbranim spregovoril krški župan 
Franc Bogovič, ki je pohvalil pridne roke žensk iz krškega 
podeželja, pa tudi podžupanja Ana Nuša Somrak, ki je de-
jala, da ni nobenega praznovanja brez ženske biti. Ana Nuša 
Kunej iz krške Kmetijske pospeševalne službe pa je kot nji-
hova desna roka pridodala še nekaj misli o sodelujočih pri 
peki najdaljšega „štrudla“, ki je meril približno 40 m in ki 
so ga ponudile po uradnem delu, ko je sledilo družabno sre-
čanje.  M. K. M.

Ustvarjalnost živi

BRESTANICA – V Fabjančičevi galeriji na gradu Rajhenburg so 
30. maja odprli razstavo z naslovom „Ustvarjalnost živi“. Z 
njo so se spomnili začetkov aktivnejšega dela na likovnem 
področju v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je ljube-

zen do likovnega izražanja povezala posamezne ustvarjalce 
v Klub likovnih amaterjev Krško, potem pa so razstavljali v 
galeriji samorastnikov, ki jo sedaj imenujemo galerija Stane-
ta Fabjančiča. Pod mentorstvom akademskega kiparja Vla-
dimirja Štovička, njegove hčerke, akademske kiparke Vlad-
ke Štoviček in prof. Zorana Didka so se likovno kalili: Rafael 
Andlovic, Majda in Milan Dvoršek, Slavica Jesenko, Oton 
Mikulič, Ivan Romih, Viktor Zemljak, Slavko Cerjak, Vlad-
ka Kelhar, Stane Fabjančič, Guni Fabjančič in tudi Tone 
Železnik, ki so mu na razstavi posvetili posebno pozornost. 
V drugem delu galerije so bili s posameznimi deli zastopa-
ni še nekateri likovniki iz obdobja KLIK-a in galerije samora-
stnikov (Vladimir in Vladka Stoviček, Slavica Jesenko,  Leo-
pold Petan, Lojze Pirc, Ivan Romih, Stane in Guni Fabjančič, 
manjkali sta deli Rafaela Andlovica in Viktorja Zemljaka). S 
kulturnim programom sta večer obogatila flavtistka Tjaša Že-
leznik in recitator Žiga Kump. Razstava je po dogovoru na 
ogled do 16. junija.

Mladost ni več samo norost
KRŠKO – Zadnjo majsko nedeljo je bilo v cerkvi svetega Ruper-
ta na Vidmu v Krškem posebej slovesno in slavnostno, saj je 
župnija obeležila svoj župnijski praznik, ki so ga poimenovali 
Mladost ni več samo norost, obenem pa so z dogodkom poča-
stili tudi krški občinski praznik. Na mašni slovesnosti, ki jo je 

daroval domači župnik Mitja Markovič, se je zbralo lepo števi-
lo zakonskih jubilantov, ki so skupno zakonsko pot pričeli pred 
petimi ali celo pred 55 leti. K bogoslužju so svoj pečat pridoda-
le vse duhovne skupine, ki delujejo v okviru župnije, za glasbo 
pa je poskrbela skupina Dominique. Veselo slavje se je v sonč-
nem dnevu nadaljevalo tudi pred cerkvijo.  M. K. M. 

Skupna vrednost investicije 
v ureditev obeh cestnih od-
sekov je po besedah pred-
sednika KS Rožno - Presla-
dol Antona Bohorča znašala 
okoli 225.000 evrov, od tega 
je večino sredstev zagotovi-
la Občina Krško iz proračun-
ske postavke za urejanje in-
frastrukture, del sredstev 
pa je Občina pridobila tudi 
iz države iz naslova sanaci-
je po neurju. Tako so na ce-
sti Brestanica - Dolenji Le-
skovec - Presladol opravili 
sanacijo dveh plazov, utrdili 
pobočje ter odvodnjavanje, 
s čimer so zagotovili stabil-
nost tako pobočja kot ceste. 
Kakor je še povedal Bohorč, 
sta oba cestna odseka vital-
nega pomena za krajane, saj 
se cesta na Košeni vrh naha-
ja tako rekoč na tromeji kra-
jevnih skupnosti Brestanica, 
Senovo in Presladol, odsek 
Srebotno - Selce pa v nada-
ljevanju vodi v smeri Bohor-
ja ali v smeri Blance v sevni-
ški občini. 

Darko Jazbec, Franc Bogovič in Anton Bohorč pri 
rezanju otvoritvenega traku na Košenem vrhu.

Da se krajani pridobitve de-
jansko veselijo, so dokaza-
li tudi s svojo udeležbo na 
otvoritvi, saj se jih je tako na 
Košenem vrhu, kjer so prere-
zali otvoritveni trak domačin 
Darko Jazbec, krški župan 
Franc Bogovič in predsednik 
KS Anton Bohorč, zbralo kar 
okoli sto, veliko manj pa tudi 

ne na domačiji Simončič v 
Presladolu, kjer je potekala  
pogostitev. Pevski, recitator-
ski in plesni program pa so za 
to priložnost družno pripravi-
li učenci brestaniške in blan-
ške osnovne šole pod mentor-
stvom Magde Stopar.  
 
 Bojana Mavsar

Kobile so eno najstarejših 
naselij na območju občine 
Krško, kjer je še mogoče vi-
deti nekatere značilnosti 
slovenskega podeželja pol-
pretekle dobe, kar tako za-
konca Šribar kot tudi sova-
ščani želijo ohraniti tudi za 
prihodnje generacije. V ta 
namen so uredili t.i. vodno 
in geološko učno pot Kobile, 
ki ne bo koristila le za spro-
stitev in rekreacijo pohodni-
kom in obiskovalcem, tem-
več z vsemi spremljajočimi 
objekti in vsebinami, hra-
mi, periščem, vodnjaki, sa-
dovnjaki, vinogradi in po-
sebnostmi kraške narave za 
pouk naravoslovnih predme-
tov. Učna vodna pot je spe-
ljana tako, da jo je mogo-
če obiskati kot krožno pot ali 
po posameznih krakih: V po-
tokih, Jarckov breg in Poni-
kve, vsi trije pa v nadalje-
vanju vodijo k Ajdovski jami 
v bližnji Brezovski Gori. 
Otvoritev trase je potekala 
pri obnovljenem vaškem vo-
dnjaku, ki so ga po besedah 
Ljudmile Šribar začeli gra-

diti leta 1938 in ga dokonča-
li tri leta kasneje. Tako te-
daj kot danes je napolnjen 
z izvirsko vodo, ki jo je ob 
tej priložnosti blagoslovil le-
skovški župnik Ludvik Žagar. 
Zanimivo je tudi, da so pri 
obnovi vodnjaka prav v ne-
posredni bližini naleteli na 
še en vodnjak, globine 7 me-
trov, katerega čas gradnje pa 
bodo ugotavljali strokovnja-

Blagoslov izvirske vode v obnovljenem vodnjaku je 
opravil leskovški župnik Ludvik Žagar.

ki iz Zavoda za spomeniško 
varstvo. In še preden so se 
obiskovalci prireditve podali 
na pot po učni poti, so izve-
dli pester  program, ki ga je 
povezovala Mirjana Marin-
čič, Ljudske pevke iz Šen-
tjerneja, duet Bernardka in 
Ančka Zorko, violinistka Ma-
nica Žibret in mladi harmo-
nikar Matej Rostohar.
 Bojana Mavsar

Na slovesnosti je zaigral Big band Glasbene šole Krško.

Z otvoritvene slovesnosti (foto: J. Macur) 

Letos 40 metrov, prihodnjič za Guinessa

Koncertirali orkestri krške Glasbene šole

KRŠKO - V veliki dvorani Kulturnega doma Krško so 3. junija 
v počastitev krškega občinskega praznika koncertirali orke-
stri Glasbene šole Krško. Nastopili so Godalni orkester z men-
torico Suzano Drobila, Kitarski orkester z mentorjem Mitjo 
Režmanom, Tamburaški orkester pod vodstvom mentorice 
Branke Žičkar, Harmonikarski orkester z mentorjem Stane-
tom Cetinom, Plesni orkester pod taktirko Francija Arha in 
Pihalni orkester z Dejanom Učakarjem. Program je povezo-
vala Estera Cetin.  M. K. M.

Zakonski jubilanti pri mašni daritvi

Harmonikarski orkester med nastopom
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Državno prvenstvo v modernih plesih
KRŠKO - Plesni klub Lukec je 30. maja organiziral državno 
prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih za mladince. Pre-
ko 500 tekmovalcev iz vse Slovenije je tekmovalo v katego-
rijah hip hop, jazz in show. Prireditev, ki so jo podprle vse 
posavske občine in s tem omogočile prost vstop občanom, si 
je ogledalo okoli 600 gledalcev. 

Pozivni veteranski nogometni turnir
SELCE – V popoldanskih urah predzadnjega majske dne je v 
organizaciji Športnega društva Gora v Selcih potekal poziv-

ni nogometni turnir veteranov. Kljub oblačnemu in deževne-
mu vremenu so se med seboj pomerile ekipe iz ŠD Gora,  Le-
skovca, Kevderboysi in ekipa krške občinske uprave. Po šestih 
odigranih tekmah in dokaj izenačenih bojih so si v navede-
nem vrstnem ekipe tudi razdelile mesta. Vse sodelujoče eki-
pe na športnem srečanju, ki je potekalo v počastitev občin-
skega praznika, je pozdravil podžupan Cvetko Sršen.   J. Š.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Osnovna šola Leskovec pri Krškem je 30. maja gostila 18. državno tekmovanje „Kaj veš o pro-
metu“ za učence osnovnih in srednjih šol, na katerega so se uvrstili zmagovalci občinskih tekmovanj. V vseh treh tek-
movalnih disciplinah so zmagali posavski tekmovalci.

Vse tri zmage ostale v Posavju

Ena od tekmovalk na štartu vožnje na poligonu

Pod streho že 38. plavalni miting
ČATEŽ OB SAVI – 38. plavalno tekmovanje za Pokal mesta Kr-
ško se je že tretjič zapored odvijalo v Termah Čatež. Priza-
devni organizatorji iz Plavalnega kluba Celulozar iz Krškega 
so ga tudi tokrat izpeljali v zadovoljstvo vseh udeležencev, 
ki so prišli iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije. V množici 450 
mladih plavalcev je nastopilo kar 48 Celulozarjev, ki so na-
stop opravili vzpodbudno in so lahko upravičeno ponosni na 
svoje dosežke. Velja izpostaviti nekaj imen, ki kljub delu v 
zares slabih pogojih držijo stik z najboljšimi v Sloveniji. Na 
prvem mestu je to Lara Jambriško, trenutno najhitrejša Slo-
venka v kategoriji mlajših deklic, kar je potrdila tudi tokrat z 
zmago na 50m prosto. Ob tem se je na zmagovalni oder uvr-

stila tudi na 50m hrbtno, kjer je bila tretja, na 50m delfin pa 
je zasedla 9. mesto. Šesto mesto si je na 100m hrbtno pripla-
val Igor Glas, trikrat pa je na 9. mesto priplaval Leon Der-
žič - na 100m prosto, prsno in hrbtno. Nika Bizjak je osvojila 
9. mesto na 100m hrbtno in 10. na 100m prosto, z uvrstitva-
mi blizu najboljšim pa so se izkazali še Karmen Zorič, Rudi 
Deržič in Andraž Dostal. Dobro sta nastopili tudi obe štafeti: 
dekliška (Bizjak Nika, Kovač Špela, Zorič Karmen, Jambri-
ško Lara) je osvojila kar 7. mesto, fantje (Glas Igor, Deržič 
Rudi, Mišanovič Marko, Deržič Leon) pa so bili 12.

Podvodni ribolov v Nerezinah

NEREZINE - Minulo soboto je Društvo za podvodni ribolov Po-
zejdon Krško v sodelovanju s ŠD Škarpina iz Nerezin organi-
ziralo 14. mednarodno odprto prvenstvo Nerezin v podvo-

dnem ribolovu, ki šteje tudi za 1. krog državnega prvenstva 
Slovenije v podvodnem ribolovu pod okriljem slovenske po-
tapljaške zveze. Tekmovanja se je udeležilo 26 lovcev, ve-
ljaven ulov (teža ribe nad 40 g) pa je imelo v zelo slabih vre-
menskih pogojih 11 tekmovalcev, med njimi dva iz domačega 
Pozejdona. Prvo mesto je zasedel Danijel Gospić iz nerezin-
skega ŠD Škarpina, ki je tudi eden izmed favoritov za svetov-
no prvenstvu v podvodnem ribolovu, ki bo prihodnje leto v 
Malem Lošinju. Drugo mesto je dosegel Robert Podgoršek, 
član DPR Pozejdon Krško, tretje pa Robert Ukmar iz PD An-
karan. Kljub slabemu vremenu je bilo tekmovanje izpelja-
no dobro, kar je še utrdilo dolgoletne vezi prijateljstva med 
Nerezinami in Krškim.  K. P.

Pušel’šank pri Kerinovih 
STRAŽA PRI KRŠKEM - Kerinova kmetija na Straži pri Krškem 
je bila v soboto prizorišče pestrega kulturnega dogajanja, saj 
so pripravili etnografsko prireditev Pušel’šank, ob tem pa go-
stili še Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž. V organizaciji krške Območne izpostave Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti, ki ga vodi Sonja Levičar, so 
pod budnim očesom dr. Urše Šivic zapeli Vaški pevci iz Šen-
truperta, sicer člani KD Mavrica, vodi jih Maks Kurent, Ljud-
ski pevci Ajda, KD Žarek Dolenja vas, vodja je Irena Stergar, 

Trebanjske Ragle pod vodstvom Antonije Rot, ansambel fol-
klorne skupine DKD Svoboda Senovo, vodi jih Zvone Baško-
vič. S svojim nastopom sta prireditev obogatila tudi oče in 
sin, Krčana Vlado in Gregor Gramc, svojevrsten nastop so 
pripravili Florjani, ljudski pevci z Ardra, s plesom pa je do-
godek popestrila še Folklorna skupina z Razborja. Po scena-
riju Bernardke Zorko so prireditev vodili Lojze in Simon Ke-
rin, Mojca Gunčar in Andreja Pišek. Za dobro razpoloženje 
in nadaljnje druženje ob domači kapljici in slastnem odojku 
pa so igrali člani Ansambla Tapravi lumpje. M. K. M. 

Zlati znak na Poljsko, 
Babičev pokal v Ukrajino
KRŠKO - Na 26. speedway dirki za Zlati znak občine Krško in 
pokal Franca Babiča, ki so jo priredili v sklopu občinskega 
praznika, je vozilo 18 tekmovalcev iz 10 držav. Med starimi 
znanci krške steze sta bila tudi Poljak Adam Skornicki, ki je 

po dodatni vožnji osvojil Zlati znak, in Slovenec z madžar-
skim potnim listom Matej Ferjan, ki je imel na dirki smolo z 
vžigom motorja in je s sposojenim motorjem osvojil 5. me-
sto. Domačin Izak Šantej si je privozil tretje mesto, Nemec 
Frank Facher pa drugo. Za presenečenje je v dodatnih treh 
vožnjah za pokal Franca Babiča z zmago poskrbel Ukrajinec 
Karpov. Tudi tokrat so svojo vlogo upravičile ob ogradi na-
meščene varnostne zračne blazine, ki so ublažile kar nekaj 
padcev, tako da poškodb ni bilo. 

Druženje ob krušni peči
SENOVO – 5. junija so na Senovem pripravili 3. mednarodni 
Unesco tabor, ki se ga je udeležilo 60 učencev iz osmih na-
ših in srbske osnovne šole iz Pančeva in ga poimenovali Dru-
ženje pri krušni peči. Rdeča nit tabora je bila glasba, saj so 
se vse šole predstavile z glasbenim programom, pripravili so 
tudi glasbene delavnice in okroglo mizo na temo o glasbi, ki 

jo mladi poslušajo. Zbranim so predstavili še kulturne, nara-
voslovne in tehnične znamenitosti Senovega, ob ogledu NEK 
pa so spoznali tudi občinsko središče.  M. K. M.

Vaški turnir v „fuzbalu“
DRNOVO - Zmagovalec vaškega turnirja v „fuzbalu“ na Drno-
vem, kot so ga poimenovali organizatorji iz vrst ŠTKD Nevio-
dunum, je ekipa Velikega Mraševega, ki je v finalu s 4:2 pre-
magala ekipo Krške vasi. Tretje mesto je osvojila ekipa Vihre, 
ki je v tekmi za tretje mesto premagala Veliki Podlog. Naj-
boljši igralec turnirja je bil Primož Žarn iz zmagovalne eki-
pe, najboljši vratar pa Rok Mežič iz ekipe Vihre. Na turnirju, 
ki je bil v sklopu praznika občine Krško, je sodelovalo 16 ekip. 

Tekmovanja se je udeleži-
lo 88 tekmovalcev iz 49 ob-
činskih Svetov za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu (SPV), od tega jih je 65 
tekmovalo s kolesom, 19 s 
kolesom z motorjem, s sku-
terjem, ki je letos prvič na 
programu tekmovanja, pa le 
štirje. Med kolesarji je naj-
več znanja in spretnosti po-
kazal David Erman iz Sevni-
ce, med deset najboljših pa 
sta se uvrstila še dva Posav-
ca: sedmi je bil Jure Bevc 
iz Leskovca, osmi pa Grega 
Pavlin iz Sevnice. Kar dvoj-
no zmago na kolesu z motor-
jem pa sta si privozila dijaka 

krške srednje šole Boris Me-
nič in Klemen Petelin. Miha 
Čeč iz Radeč je bil sedmi, 
Gašper Krulc iz Brežic pa 14. 
Tudi zmaga v disciplini skuter 
je ostala v Krškem, saj je bil 
najboljši Kristjan Revinšek, 
tretji pa Davorin Škrabar. 

Tekmovalci so se pomerili v 
teoretičnem poznavanju pro-
metnih predpisov, v spretno-
stni vožnji na poligonu in v 
cestni vožnji. Tekmovanje je 
organiziral Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu, kot gostitelji tekmo-
vanja pa so organizacijsko 
podporo nudili Osnovna šola 

Leskovec, SPV občine Krško 
in Občina Krško. Za varnost 
tekmovalcev na cesti so skr-

beli krški policisti in člani 
Združenja šoferjev in avto-
mehanikov. P. Pavlovič

Nastopajoči so tudi skupaj zapeli.

Facher, Karpov, Skornicki in Šantej (foto: Peter 
Prašnički)

Podvodni ribiči iz Krškega na tekmovanju v Nerezinah

Prizor s finalne tekme, zmagovalna ekipa v rdečem

Udeleženci letošnjega Unesco tabora (foto: J. M.)

Z zavezanimi očmi nad „lisico“
ČRETEŽ - Radioklub Krško je ob praznovanju 50-letnice de-
lovanja in v počastitev krškega občinskega praznika na klub-
ski postojanki na Čretežu zadnjega maja odprl svoja vrata 

za vse, ki jih zanimajo tovrstne aktivnosti. Učenci ARG krož-
ka na OŠ Jurija Dalmatina Krško so prikazali „lov na lisico“ 
z zavezanimi očmi, sledil je tudi prikaz ter prenos v živo na 
vseh vrstah radijskih postaj, za konec pa so pripravili še dru-
žabno srečanje.  M. K. M. 

Radioamaterji prikazujejo „lov na lisico“ z zavezanimi 
očmi.
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IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Občina Krško naj bi do konca 
meseca maja podala pozitiv-
no ali negativno mnenje k dr-
žavnemu prostorskemu načrtu 
(DPN) za odlagališče NSRAO na 
lokaciji Vrbina. Zaradi referen-
dumske pobude se občinski svet 
na to temo ni sestal. Kaj to po-
meni za sam postopek umešča-
nja odlagališča v prostor? 
To zagotovo pomeni zamik odlo-
čanja o sprejemu uredbe o dr-
žavnem prostorskem načrtu. 
Predstavniki političnih strank in 
svetniških list v občinskem sve-
tu, ki sodelujemo v okviru kole-
gija občinskega sveta, smo bili 
namreč enotnega mnenja, da re-
ferendumske pobude ne želimo 
zaobiti in da je potrebno posto-
pek, za katerega je bila podana 
pobuda, izpeljati v skladu z ve-
ljavno zakonodajo. Ta pa dolo-
ča, da je potrebno najprej zbrati 
podpise na upravni enoti, ker je 
to v primeru zahteve za referen-
dum edini zakonit način zbiranja 
podpisov. Hkrati pa smo mnenja, 
da se to vprašanje nanaša na ce-
lotno občino in ne zgolj na štiri 
krajevne skupnosti ob jedrskem 
objektu. Pobudniki referenduma 
pa so se očitno odločili za dru-
gačno pot. Očitno želijo posto-
pek umeščanja odlagališča še do-
datno zavlačevati in vzpostavljati 
nove in dodatne zaplete. Drugače 
tega, da je poziv za razširitev re-
ferendumskega območja na celo-
tno občino Krško postal predmet 
tožbe na upravnem sodišču, ne 
morem razumeti. 

Pobudniki referenduma so to-
rej proti vam vložili tožbo na 
upravnem sodišču, ker ste od 
njih zahtevali, da dopolnijo re-
ferendumsko pobudo na obmo-
čje celotne občine Krško? 
Tožba je sicer res vložena, toda 
poglejmo, kdo toži koga in pred-
vsem, zakaj ga toži. Tožbo je vlo-
žil Bojan Petan kot predstavnik 
predlagateljev za razpis posveto-
valnega  referenduma za odlagali-

šče NSRAO na območju štirih kra-
jevnih  skupnosti v občini Krško 
zaradi moje zahteve, da mora re-
ferendumsko pobudo razširiti na 
celotno območje občine Krško. 
V zakonu o referendumu in ljud-
ski iniciativi je namreč zelo ja-
sno zapisano, da se referendum 
izvede na celotnem območju do-
ločene skupnosti, kadar gre za 
vprašanja, ki zadevajo celotno 
skupnost. In umeščanje odlagali-
šča zadeva celotno občino. Zgolj 
v primeru, če vprašanje zadeva 
samo prebivalce ožjega območja, 
se lahko potem referendum izve-
de na ožjem območju občine. Če 
to lahko ponazorim s primerom 
iz naše občine, smo pred dvema 
letoma v naši občini izvedli refe-
rendum le v KS Dolenja vas, ko 
so odločali o samoprispevku za iz-
gradnjo kulturnega doma v njiho-
vi krajevni skupnosti. Ne morem 
pa sprejeti stališča, da vpraša-

Pogovor s Francem Bogovičem, županom občine Krško 

»Obstaja nevarnost, da bomo z risanjem krogov 
ustvarjali nove meje in povzročali nove spore, 
na katere ne bomo imeli odgovorov.«

nje izgradnje odlagališča NSRAO 
v naši občini zadeva zgolj pre-
bivalce štirih krajevnih skupno-
sti, ostalih pa ne, in da bi zgolj 
ti lahko odločali o njegovi ume-
stitvi. Zato sem pozval pobudnike 
za razpis referenduma, da naj to 
pobudo dopolnijo tako, da bo po-
buda kot referendumsko območje 
opredelila celotno občino, oni pa 
so se zaradi te moje pobude odlo-
čili za tožbo. Prvopodpisani pred-
stavnik predlagateljev Bojan Pe-
tan me torej toži zato, ker sem 
zahteval, da o tako pomembnem 
vprašanju, kot je umeščanje od-
lagališča NSRAO, če že o tem od-
ločamo na referendumu, odloča v 
skladu z zakonodajo celotna obči-
na in ne zgolj njen ožji del. 

Torej je po vašem mnenju ume-
ščanje odlagališča vprašanje, ki 
zadeva celotno občino? 
Res je, da so se v zadnjih letih, 
ko se je v okviru lokalnega par-
tnerstva organizirano govorilo o 
vprašanjih umeščanja odlagališča 
NSRAO, aktivirale predvsem štiri 
krajevne skupnosti, ki mejijo na 
jedrsko lokacijo. Res pa je tudi, 
da ima umestitev odlagališča ve-
lik vpliv na razvoj celotne občine 
Krško ter predvsem na skupna ra-
zvojna vprašanja. Zato se mi zdi 
pomembno, da bi se sedaj, ko po-
skušamo postopek umeščanja za-
ključiti, bolj aktivirale tudi ostale 
krajevne skupnosti, ki so v pre-
teklosti stale nekoliko ob strani.  

Od konca marca Občina Krško 
ni več upravičena do sredstev 
zaradi začasnega skladiščenja 
NSRAO, ki jih je prejemala po 
uredbi o določitvi višine nado-
mestil zaradi prisotnosti jedr-
skega objekta?
To je zagotovo pomembno vpra-
šanje. Po uredbi so bile posavske 
občine zadnjih pet let upravičene 
do nadomestila za začasno skla-
diščenje NSRAO na lokaciji jedr-
ske elektrarne. Do tega nadome-
stila smo bili po takratni uredbi 
upravičeni do konca leta 2008. 
Občina Krško tako od letošnjega 
1. aprila dalje, ko se je zaključi-
lo prehodno obdobje in ker še ni-
smo sprejeli mnenja o DPN za od-
lagališče NSRAO, izgublja 250.000 
EUR na mesec. V primeru, da ne 
bomo podali pozitivnega stališča 
k DPN za odlagališče in tako izsto-
pili iz postopka, pa bomo v občini 
Krško na leto izgubili oziroma ne 
bomo prejemali približno 3 mili-
jonov EUR nadomestil. 

Kaj se sedaj dogaja s protokoli, 
ki so bili podpisani med občino 
Krško in državo? 
Vseh šest protokolov je bilo pod-
pisanih v pogojni obliki, kar po-
meni, da je njihovo uresničevanje 
vezano na umestitev odlagališča 
NSRAO. Ker se je postopek ume-
ščanja odlagališča tako zelo po-
daljšal, se s predstavniki Vlade RS 
v trenutni sestavi sploh še nismo 
mogli kompetentno pogovarja-
ti. Zaradi zamika so zelo oteženi 
naši razgovori z ministrstvom za 
promet, s katerim se je potreb-
no dogovoriti  o usodi medmestne 
povezave Krško - Brežice, enako 
velja za pogovore z ministrstvom 
za gospodarstvo, s katerim bi se 
morali dogovoriti o dodatnih sred-
stvih za širokopasovne povezave, 
ter za pogovore na ministrstvu 
za okolje in prostor, kjer ima-
mo na podlagi podpisanega pro-

tokola za naslednjih šest let do-
govorjenih 8,4 milijona EUR. Če 
ne pride do realizacije projekta 
odlagališča, bo potrebno naredi-
ti velike korekcije. Zelo odgovor-
no in v skladu s pričakovanji ljudi 
smo pričeli z velikimi obnovami. 
In to ne tako, da bi skozi nase-
lje samo potegnili novo cesto, 
ampak potekajo celovite obno-
ve infrastrukture v naseljih Spo-
dnji Stari Grad, Žadovinek, Velika 
vas, Gorenja vas, Drnovo, Brege, 
Vihre, Mrtvice. Gre prav za nase-
lja, ki so v neposredni bližini je-
drske elektrarne. Gre za obnove 

in izgradnjo novih vodovodov, ka-
nalizacije, širokopasovnih pove-
zav, cest, pločnikov, javne razsve-
tljave. Če finančno ovrednotimo 
projekte, na tem območju vla-
gamo od 20.000 do 30.000 EUR 
na gospodinjstvo. To seveda niso 
majhni vložki in temu primerno 
je potrebno zagotoviti tako la-
stna občinska sredstva kot evrop-
ska sredstva in sredstva iz naslo-
va nadomestil, brez katerih bi se 
težko lotili teh infrastrukturnih 
vlaganj. Zagotovo bo pri načrto-
vanju razvoja občine, če ne pride 
do umestitve odlagališča, potreb-
no narediti temeljit zamik reali-
zacije razvojnih programov.

Pa vendar, občina bi se morala 
razvijati tudi, če ne bi bilo sred-
stev iz naslova nadomestil?
Seveda bi se občina Krško razvi-
jala tudi brez sredstev iz naslova 
nadomestil, vendar bi bila ključ-
na razlika v dinamiki tega razvo-
ja. Zaradi teh sredstev smo Krško 
uvrstili v skupino univerzitetnih 
mest, pospešeno smo lahko vla-
gali v izgradnjo gospodarske in 
poslovne infrastrukture. To so ti-
ste razlike, kjer imamo mi pred-
nost pred ostalimi občinami, od 
katerih se razlikujemo tudi v tem, 
da za tako celovite infrastruktur-
ne ureditve ne zaračunavamo no-
benega komunalnega prispevka. 
Občina ima po zakonodaji mo-
žnost, da bi v primeru tako ce-
lovite obnove del sredstev lahko 
pridobila z zaračunavanjem ko-
munalnega prispevka gospodinj-
stvom, kar nekatere sosednje ob-
čine tudi počnejo, ker pač nimajo 
zadostnih lastnih virov. 

Februarja lani je bila v okviru 
Lokalnega partnerstva Krško 
ustanovljena delovna skupina za 
opredelitev do rabe nadomestil, 
v kateri so bili aktivno vključeni 
tudi predstavniki štirih krajev-
nih skupnosti, ki so sedaj podali 
pobudo za referendum. Znotraj 
te delovne skupine očitno niste 
našli skupnega dogovora?
Že z vzpostavitvijo lokalnega par-

tnerstva in z zelo odprtim delom 
smo podali možnost, da se je v 
postopek lahko vključil vsakdo, ki 
ga je to zanimalo. Mislim, da lah-
ko zelo mirno rečem in tudi delim 
mnenje z mnogimi, ki so sodelo-
vali v teh postopkih, da je ravno s 
strani tistih, ki sedaj vlagajo refe-
rendumsko pobudo oziroma vodi-
jo upravni spor, prihajalo do šte-
vilnih zapletov. Žal se tako nismo 
mogli ukvarjati s temami, ki so 
najbolj pomembne, ampak smo 
se vse preveč zapletali okoli pro-
ceduralnih in načelnih vprašanj. 
Zato smo tudi zamujali z razpra-

vo o ugotovitvah, ali je na tej lo-
kaciji možno  umestiti odlagali-
šče tako, da bo varno za okolje 
in varno za ljudi, kar je bilo za 
nas seveda ključno in prioritetno 
vprašanje. Šele po ugotovitvah te 
recenzije so bili vzpostavljeni te-
meljni pogoji, da smo se pričeli 
pogovarjati o temi, ki je ves čas 
burila duhove, to je o individual-
nih nadomestilih.

V preteklosti so sedanji pobudni-
ki referenduma izrazili zahteve 
in predloge, ki so skupaj obsega-
li 30 milijonov EUR na letni ravni, 
če bi želeli zadovoljiti njihovim 
zahtevam na območju cele obči-
ne oziroma preračunano 14 mili-
jonov EUR za uresničitev njihovih 
zahtev na območju štirih krajev-
nih skupnosti. To so seveda zne-
ski, o katerih se ni mogoče resno 
pogovarjati. Vse nas, ki to obči-
no upravljamo, čaka težko in od-
govorno delo, kako se opredeliti 
do teh zahtev. 

Kje vidite ključne dileme indi-
vidualne rabe nadomestil oziro-
ma ključne dileme pravične raz-
delitve?
Prav v besedi »pravične«. Že v 
primeru naselja Spodnji Stari 
Grad, ki je bilo največkrat ome-
njeno v teh postopkih, se najbolj 
izkazuje dilema koncentričnih 
krogov, saj je to naselje razde-
ljeno tako, da je 37 gospodinj-
stev zunaj 1.500-metrskega pasu, 
ki ga določa uredba, in 35 gospo-
dinjstev znotraj njega. Ta »meja« 
poteka po sredi vasi. In večkrat 
sem v pogovorih s predstavniki 
tega naselja izpostavil to dilemo, 
kako najti pravično rešitev za to 
vas, če upoštevamo kriterij 1.500 
m pasu. Podobne meje bi nastaja-
le med sosedi, naselji, med kra-
jevnimi skupnostmi. Kaj pomeni 
v tem primeru občinska meja? To 
so hude dileme in problemi, če o 
njih razmišljaš odgovorno. 

Naslednja dilema je delitev na-
domestila po gospodinjstvih ozi-
roma po hišnih številkah, kjer zo-

pet nastopi problem pravičnosti. 
Ali so do enakega zneska upravi-
čeni tam, kjer živi sedemčlanska 
družina v enem gospodinjstvu, 
v sosednjem pa na primer samo 
ena oseba? Ali obe gospodinjstvi 
dobita enako ne glede na število 
stanovalcev? Mnogi, ki zahtevajo 
individualna nadomestila, se pre-
malo zavedajo, da s tem vzposta-
vljamo možnost, da bomo z risa-
njem krogov ustvarjali nove meje 
in povzročali nove spore, na kate-
re ne bomo imeli odgovorov.
Kot župan, ki podpisujem odloke, 
se zavedam svoje velike odgovor-
nosti in poskušam upoštevati vse 
izpostavljene dileme ter o čereh 
in pasteh individualne rente spre-
govoriti pravočasno, da ne bo po-
tem silnih zadreg. Zato smo tudi 
naročili  projektno nalogo pri In-
štitutu za javno upravo, ki naj bi 
dala vsaj nekaj odgovorov na vsa 
ta vprašanja. Ali bodo ti odgovori 
ponudili tudi pravičnost, pa je že 
drugo vprašanje.

Sam sem še vedno mnenja, da bi 
bilo najboljše individualno rabo 
nadomestil urediti preko javnih 
razpisov za posameznike in go-
spodinjstva. Zavedati se je po-
trebno tudi procesnih zadreg, ki 
lahko nastanejo, če bo potrebno 
izdajati 3 – 4.000 odločb in po-
tem nadzirati porabo. Ustanovi-
ti bo potrebno posebne službe za 
izvedbo in nadzor, ki pa seveda 
ne bo ne enostaven in ne poceni.

Še nekaj se mi zdi pomembno iz-
postaviti. Če bi zahtevana nado-
mestila razdelili povprečno na vse 
prebivalce občine Krško, bi ti zne-
ski znašali od 5 do 10 EUR na me-
sec na prebivalca oziroma 10 do 
20 EUR, če delimo samo na ob-
močju štirih krajevnih skupnosti. 

To za posameznika zagotovo ne 
predstavlja bistvene pridobitve. 
Ali ne bi bilo bolje ta denar kori-
stneje uporabiti? Na primer, starši 
v občini Krško letno plačujejo 1,5 
mio EUR za vrtce. Namesto, da 
denar razdelimo posameznikom, 
lahko uvedemo brezplačni vrtec 
ali kaj podobnega.

Ali ste že pripravili oceno, kako 
bi delitev nadomestil vplivala na 
razvojne projekte občine Krško?  
Kolikor več sredstev bomo pora-
bili za delitev oziroma za indivi-
dualno rabo, toliko manj jih bo 
za skupne razvojne projekte. Ob 
tem je potrebno vedeti, da obči-
na vsa ta sredstva oplemeniti z 
dodatnim denarjem iz EU ali mi-
nistrstev. Primer je letošnji pro-
račun, ko smo tudi zaradi tega, 
ker smo imeli dovolj lastnih sred-
stev, v občino Krško uspeli preko 
EU in državnih razpisov pripelja-
ti dodatnih 18 milijonov EUR za 
projekte in investicije, ki se tre-
nutno izvajajo.

Kako bodo koristi teh projektov 
občutili občani? Večkrat je bilo 
slišati, da tega razvoja dejansko 
ne občutijo.
Prepričan sem, da tako razmišlja-
jo zgolj tisti, ki ne želijo in noče-
jo videti dlje od praga pred svojo 
hišo in ne želijo videti vlaganj v 
izboljšanje kvalitete življenja na 
ravni celotne občine. V občini Kr-
ško je veliko več vlaganj v infra-
strukturo, več je tudi javnih raz-
pisov za družbene dejavnosti na 
področju športa in kulture kot v 
primerljivih občinah. Enako velja 
za področje kmetijstva in drobne-
ga gospodarstva.

Kako odgovarjate na očitke zbi-
rateljev podpisov, da ne želite 
prisluhniti ljudem?
Naj jasno povem, da so si zbi-
ratelji podpisov preprosto uzur-
pirali poslanstvo, da govorijo v 
imenu večine ljudi. Pravni red v 
demokratičnih ureditvah je tak, 
da morajo biti predstavniki ljudi 
najprej izvoljeni. S tem je pove-
zana tudi odgovornost. Zbiratelji 
podpisov ta trenutek z zahtevami 
po individualni renti res delujejo 
všečno, toda ali bodo nekoč no-
sili posledice svojih sedanjih od-
ločitev in dejanj? Tako, kot jih 
bomo mi za vse nepremišljene 
in populistične odločitve. Ne ra-
zumem tistih, ki pravijo, da de-
lajo za ljudi, hkrati pa govorijo, 
da občinski svetniki in izvoljeni 
predstavniki krajevnih skupnosti 
ter župan delamo za občino. Ob-
čina so ljudje in mislim, da smo 
vsi izvoljeni za to, da delamo z 
ljudmi in za ljudi. Mnogi nam pri-
trjujejo, da to zadnja leta dela-
mo uspešno.

Ali imate občutek, da se sedaj 
morate pogajati z zbiratelji pod-
pisov?
Bistvo tega postopka je, da ne gre 
za nobena pogajanja. Pomembno 
je, da bomo znali tako s predstav-
niki lokalnega partnerstva kakor 
tudi z vsemi predstavniki občin-
skega sveta in s predstavniki kra-
jevnih skupnosti doseči nek sku-
pen dogovor, kako nadaljevati v 
bodoče. Kot župan moram vedno 
imeti pred sabo slehernega obča-
na občine in predlagati rešitve, ki 
bodo v korist vseh občanov. Seve-
da pa je treba upoštevati, da so 
nekateri bližje jedrskega objekta, 
drugi pa bolj oddaljeni.

Kako vidite nadaljevanje po-
stopka umeščanja odlagališča 
NSRAO v Krškem? 
Najprej je potrebno počakati na 
odločitev upravnega sodišča, če-
prav se na sodišču  problemi v bi-
stvu nikoli ne rešujejo in tudi ta 
se ne bo. Nujno je, da najdemo 
dogovor o nadaljevanju postopka 
umeščanja odlagališča, čeprav je 
zelo zanimivo, da zbiratelji pod-
pisov ne sprejmejo niti vročilnice, 
da bi ti postopki čim prej stekli 
in da bi čim prej prišli do rešitve. 
Menim, da je najprej potrebno v 
okviru svetniških skupin proučiti 
nastalo situacijo, poskušati priti 
do skupnega predloga sprejemlji-
vih rešitev, ki bi ga zagovarjali iz-
voljeni predstavniki občanov, se o 
tem pogovoriti v okviru lokalne-
ga partnerstva, predvsem pa na 
zborih krajanov ugotoviti njihovo 
mnenje. Navsezadnje tudi o tem, 
ali je referendum sploh potreben 
ali ne in nato sprejeti odločitev v 
občinskem svetu. 

27. člen Zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi 
»Državni zbor lahko raz-
piše posvetovalni referen-
dum na celotnem območju 
države ali na določenem 
ožjem območju, kadar 
vprašanje zadeva samo 
prebivalce tega ožjega ob-
močja«.

Če bi zahtevana nadome-
stila razdelili povprečno na 
vse prebivalce občine Kr-
ško, bi ti zneski znašali od 
5 do 10 EUR na mesec na 
prebivalca oziroma 10 do 
20 EUR, če delimo samo 
na območju štirih krajev-
nih skupnosti. To za posa-
meznika zagotovo ne pred-
stavlja bistvene pridobitve. 
Ali ne bi bilo bolje ta denar 
koristneje uporabiti?
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Slavnostna akademija ob 10-letnici prijateljstva 
med OZSČ Krško in RK Obrigheim
Dom XIV. divizije Senovo
(Območno združenje slovenskih častnikov Krško)
V občini Krško se še vedno vrstijo prireditve ob prazniku. Va-
bimo vas, da jih obiščete v čim večjem številu. Celoten pro-
gram prireditev je objavljen v posebni prilogi prejšnje števil-
ke Posavskega obzornika in na spletni strani www.krsko.si, 
pod rubriko praznik občine Krško.

Novi pločniki v Velikem 
Podlogu in most v Gržeči vasi
Da bi izboljšali prometno varnost udeležencev  v prometu, so v občinskem programu številne cestne in-
frastrukture in pripadajoči pločniki. V času praznika so v ponedeljek simbolično odprli most v Gržeči 
vasi in novozgrajene pločnike v Velikem Podlogu.

Vrednost investicije v Veli-
kem Podlogu znaša 95.000 
evrov. Na novo so urejeni 
pločniki od gasilskega doma 
do osnovne šole. Urejeno je 
tudi avtobusno postajališče 
in odvodnjavanje. Z uredi-
tvijo je izboljšana predvsem 
prometna varnost tistih, ki 
obiskujejo šolo ali rekreaci-
jo v bližnji telovadnici. Ne 
daleč stran, v Gržeči vasi, pa 
stoji nov nadomestni most, 
ki zagotavlja ustrezno pro-
metno varnost tako vozilom 
kot tudi pešcem, saj je s pet 
in pol metri vozne površine 
za dva metra širši od nekda-
njega. Most je poleg širitve 
voznega pasu razširjen še za 
dodatno širino, ki je omogo-
čila izgradnjo pločnika. Inve-

sticijska vrednost nadome-
stnega mostu znaša 112.000 
evrov. 
V tem času je zaključena 

tudi izgradnja pločnikov in 
javne razsvetljave na rela-
ciji Valvasorjevo nabrežje - 
krožišče pri HE Krško. Tovr-

stna ureditev letos sledi na 
območju Chemo - do zadnje 
stanovanjske hiše na Vidmu 
v smeri Brestanice, na Zdol-
ski cesti na Vidmu pa trenu-
tno potekajo prizadevanja za 
pridobitev zemljišč od zaseb-
nih lastnikov. Občina Krško je 
gradnjo pločnikov pred krat-
kim zaključila tudi v Leskov-
ški ulici, eni izmed najbolj 
prometnih cest v neposredni 
bližini Osnovne šole Leskovec 
pri Krškem, in na novo pre-
plastila in dokončno uredila 
območje na ulici MDB, ki je 
zaradi obrtne in poslovne de-
javnosti prometno zelo obre-
menjena. Za pešce je poskr-
bljeno tudi z novimi pločniki 
na Smedniku in Zalokah.

Obvestilo o geodetskih meritvah na 
območju uN Leskovec
Občina Krško obvešča lastnike zemljišč na območju naselja 
Leskovec pri Krškem, da pristopa k celoviti spremembi uredi-
tvenega načrta Staro jedro Leskovec. Ureditveni načrt zaje-
ma poselitveno območje Leskovca vzdolž Ulice 11. novembra, 
od župnijske cerkve v Leskovcu do križišča Pot na Črnile in 
območje vzdolž Ulice Anke Salmič, do križišča Wolfove ulice. 
Za navedeno je potrebno izdelati geodetski načrt območja, 
ki ga bo izdelalo podjetje Izmera d.o.o. iz Krškega. Lastnike 
zemljišč na območju ureditvenega načrta prosimo, da pred-
stavnikom geodetskega podjetja omogočijo izvajanje meri-
tev na terenu. 
Občina Krško se zahvaljuje za sodelovanje in razumevanje!

Občina  Krško objavlja

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov društev 
na področju kmetijstva za leto 2009

Razpisana so nepovratna finančna sredstva za delova-
nje programov društev s področja kmetijstva, informi-
ranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem pode-
želja in izvajanje strokovnih vsebin v sklopu prireditev 
na podeželju. Sredstva so zagotovljena v proračunu za 
leto 2009 v okvirni višini 15.000 EUR. 

Vloge bodo obravnavane na podlagi  pogojev in meril, ki 
so navedeni v razpisni dokumentaciji. 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 30.09.2009, na 
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan obči-
ne Krško. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenje-
ne na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po 
končanju javnega razpisa.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Doda-
tne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 
19,  e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih 
dni od 8. do 10. ure.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov, ki so 
v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma skupin občanov v občini 
Krško – prvi pregled v letu 2009

Vodovod
Štev.

porab.
zdravst.

ocena

1 Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki13 70 U

2 Anže – omr. Anže 10 50 NU

3 Bohor-planinski dom-omr. Dobrova 59 2 U

4 Črešnjice – omr. Črešnjice 8 63 NU

5 Dolenja vas – Dolenja vas 130 50 U

6 Dol. Leskovec–omr. Dol. Leskovec 4 40 NU

7 D. Leskovec – Prižni Dol – omr. D. Leskovec 79a 12 NU

8 G. Leskovec - Ložice-omrežje II-Stranje 6
150

NU

9 G. Leskovec – Ložice - omrežje I -trg.Virant U

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

11
Gorenja vas pri Leskovcu– omr. Gor. vas pri 
Leskovcu 12-pipa na vrtu

30 U

12 Gornje Pijavško - omr. Gor. Pijavško 16 90 NU

13 Jevša – Šedem – omrežje I. Šedem 21
95

U

14 Jevša – Šedem – omrežje II. VH Šedem - Peršnica U

15
 Kališovec - Brezje – D. Leskovec –omr. Kališo-
vec 3 250

NU

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

17 Lomno – omr. Lomno 22 64 U

18 Loke – omrežje – Anovec 10 29 NU

19 Mali Kamen-Reštanj -omr. Mali Kamen 21 300 U

20 Mali Kamen – Reštanj – VH U

21 Mali Kamen-Okrog-omr. I. Mali Kamen 44
120

NU

22 Mali Kamen-Okrog-omr. II. Mali Kamen 41 NU

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

24 Mali Kamen-Belo-Boh-omr. Mali Kamen 53 9 NU

25 Mali Kamen - Slatno -omr. Mali Kamen 32 8 NU

26 Mladje - omr. Mladje 5 28 NU

27 Mrčna sela – Smole- Mrčna sela 6 12 NU

28 Mrčna sela - Gorjup Franc- omr. Mrčna sela 44 40 U

29 Mrčna sela – Bohorč- Mrčna sela 32 13 NU

30 Nova Gora –VH
150

NU

31 Nova Gora – omr. Nova Gora 3 NU

32 Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

33 Plešivica – Kozole – omr. Dobrova 50 30 U

34 Plešivica-Vovčko Srečko-omr. Dobrova 58a
9

NU

35 Plešivica - Vovčko Franc-omr. Dobrova 55 U

Vodovod
Štev.

porab.
zdravst.

ocena

36 Presladol - omr. Presladol 53, Jazbec 68 NU

37 Presladol – Kozmus- omr. Presladol 28 50 U

38 Puste Ložice – Škoberne- omr. Dobrova 21, Grilc 7 NU

39 Puste Ložice – Županc- omr. Dobrova 22 9 NU

40 Ravni – javna izlivka
86

NU

41 Ravni- omr. Ravni 7 NU

42 Rožno- omr. Rožno 64 60 NU

43 Rožno- Hruševje, omr. Rožno 14a
150

U

44 Rožno – Hruševje, dotok v VH Rožno-Hruševje U

45 Rožno – Kocjan- Stopar Franc 10 NU

46 Rožno – Kocjan - Stopar Slavko 14 NU

47 Rožno – Kocjan, omr. Rožno 49 70 NU

48 Slivje –omr. Slivje 4 39 NU

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

U

50 Slom – Ilovec – omr. Stolovnik 18 U

51 Srednje Pijavško - omr. Sr. Pijavško 8 13 U

52 Spodnje Pijavško - omr. Sp. Pijavško 9 20 NU

53 Smečice - omr. Smečice 5 40 NU

54 Stranje – omr. Stranje 15 31 U

55 Šapola - omr. Kostanjek 9 60 NU

56 V. Kamen – zajetje Veliki Kamen št.3 U

57 V. Kamen – omrežje Veliki Kamen 10 250 NU

58 Veternik - omr. I. Mrčna sela 19 100 NU

59 Veternik - omr. II. Mrčna sela 16 NU

60 Zalog – Prelogar- omr. Stranje 26 18 NU

61 Zalog – Žveglič- omr. Stranje 34 11 NU

62 Izvir Mikolavčič - KK U

63 Izvir Rozalija U

64 Izvir – Žahovec - Sremič NU

65 Izvir Turn - Leskovec NU

66 Izvir Armeško – izvir pod Skalo U

67 Izvir – Globoko - Bohor U

68 Izvir – Bučerica U

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodo-
vodnih odborov v občini Krško za leto 2009 – pomlad

Občinski prostorski načrt
Občina Krško je pristopila k izdelavi občinskega prostor-
skega načrta (OPN) za območje celotne občine.  Vse ob-
čane, ki so v okviru zadnje spremembe prostorskega pla-
na (od leta 1999 do sprejetja leta 2004) na občino Krško 
podali pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč, 
vendar le-ta ni bila ugodno rešena, obveščamo, da bodo 
le-te ponovno obravnavane ter analizirane v okviru izde-
lave OPN. V kolikor vlagatelji omenjenih vlog niso več 
zainteresirani za ponovno obravnavo pobud, naj o tem 
obvestijo Občino Krško, Oddelek za urejanje prostora 
in varstvo okolja.
Vsebina in postopek izdelave ter sprejema OPN ter ak-
tualne informacije so na vpogled tudi na spletni strani 
Občine Krško www.krsko.si, v rubriki »Projekti in inve-
sticije«, Občinski prostorski načrt občine Krško.

Po pogodbi, ki je bila sklenje-
na med Občino Krško in Zavo-
dom za zdravstveno varstvo 
Novo mesto, je Zavod opra-
vil prvi pregled vodovodov in 
izvirov na območju občine Kr-

ško v letu 2009, ki so v upra-
vljanju krajevnih skupnosti 
oz. skupin občanov. Povze-
tek poročila o kvaliteti pitne 
vode vodovodov in izvirov, 
nad katerimi ni rednega nad-

zora v skladu s Pravilnikom o 
pitni vodi podajamo v nada-
ljevanju. Poročilo, ki ga je 
pripravil Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, je 
objavljeno na spletnih stra-

neh Občine Krško, priloge s 
podatki o analizah za posa-
mezen vodovod oziroma iz-
vir pa so na razpolago na Od-
delku za urejanje prostora in 
varstvo okolja Občine Krško. 

Otvoritev mostu v Gržeči vasi
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V počastitev spomina na tovariša, padlega v osamosvojitveni vojni,
Vas ob dnevu državnosti Lovska družina Brežice vabi na

9. MEMORIAL JERNEJA MOLANA
Memorial se bo pričel v četrtek, 25.06.2009,  ob 10. uri na strelišču Lovske družine Brežice.

Vljudno vabljeni!



Posavski obzornik - leto XIII, številka 12, četrtek, 11. 6. 2009 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

Občina Sevnica je v soboto organizirala dan odprtih 
vrat na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica, ki so se ga poleg župana Srečka Ocvir-
ka in vodij projekta Mateje Cvetkovič in Marka Je-
siha udeležili še predstavniki nadzora, izvajalca del, 
predsedniki posameznih krajevnih skupnosti, svetni-
ki ter vsi zainteresirani občani.
Predstavitev projekta, ki je vreden dobrih 15 mio € in 
je financiran iz evropskih, državnih in občinskih sred-
stev, je potekala v dveh delih. V uvodnem delu so na 
sevniškem gradu župan Srečko Ocvirk, vodja projekta 

Mateja Cvetkovič, odgovorni nadzornik Aljoša Brus in 
odgovorna projektantka Jelka Kopše predstavili potek 
projekta, v nadaljevanju pa so si prisotni, ob nadzo-
ru koordinatorja za varstvo pri delu, ogledali trenu-
tni potek del na gradbišču čistine naprave na Logu ter 
prejeli odgovore na zastavljena vprašanja. 
Dela na projektu so v polnem teku. Čistilna napra-
va na Logu bo končana v mesecu septembru 2009, ko 
bo pričela z enoletnim poskusnim delovanjem, ostala 
dela na projektu pa bodo zaključena v skladu s pod-
pisano pogodbo do sredine meseca decembra 2009.

Dan odprtih vrat na projektu »Čistilna 
naprava in kanalizacijski sistem Sevnica«

Gradnja posameznih faz CČN Sevnica

Župan Srečko Ocvirk in vodja projekta Mateja 
Cvetkovič

Ogled gradnje čistilne naprave na Logu

Pregled izvedenih del na projektu ČN  
in kanalizacijskega sistema Sevnica

Zaradi interesa po čim hitrejšem dvigu vode v akumulacij-
skem bazenu HE Blanca je bil izveden pregled izvedenih del 
na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevni-
ca. Naloga komisije v sestavi Zvone Košmerl, Aljoša Pre-
skar in Andrej Belna je bila ugotoviti, ali so objekti zgrajeni 
v skladu s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, dela izvrše-
na skladno s projektno dokumentacijo, predpisi, standardi 
ter ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema vgraje-
ni kvalitetno in izpolnjujejo predpisane parametre. Po pre-
gledu razpoložljive dokumentacije je komisija ugotovila, da 
je pred dvigom vode v akumulacijskem bazenu HE Blanca na 
koto 174,20 potrebno končati dela na kolektorju A med re-
vizijskim jaškom 70 in revizijskim jaškom 72, ki se nahajata 
med podjetjem Stilles in brvjo za pešce, urediti dovod elek-
trične energije do razbremenilnika dežnih voda L2, ki se na-
haja pri srednji šoli Sevnica in sanirati poškodbo talne plo-
šče črpališča Mirna. Takoj po izvedenih navedenih delih bosta 
nadzornik in izvajalec del obvestila investitorja, da so dela 
na projektu čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevni-
ca končana do te mere, da je možen dvig vode v akumula-
cijskem bazenu HE Blanca do kote 174,20. To se bo zgodilo 
predvidoma do prve polovice meseca junija.

OPPN za del starega mestnega jedra
Občina Sevnica bo na podlagi sklepa župana s 16. junijem 
razgrnila dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice. Gre 
za gradnjo novega upravnega objekta s podzemno garažo, ki 
bo rešila problem mirujočega prometa za potrebe zaposlenih 
na občini in uporabnikov, na mestu dotrajanega Slomškove-
ga doma. V času tridesetdnevne javne razgrnitve si bo zain-
teresirana javnost lahko ogledala osnutek umestitve novega 
občinskega upravnega objekta, vključno z zasnovo nove zu-
nanje ureditve in rešitve v zvezi urejanja prometnih uredi-
tev in mirujočega prometa. Projektantsko podjetje Esplanada 
d.o.o. iz Šentruperta, ki je za naročnika Občino Sevnica pri-
pravilo prvotne variantne predloge, je pripravilo končni va-
riantni predlog za razgrnitev, ki je bil izbran na podlagi pre-
soje in uskladitev z Odborom za varstvo in urejanje okolja in 
občinske strokovne službe. V sredo, 8. julija 2009, bo v več-
namenski dvorani Gasilskega doma Sevnica potekala javna 
obravnava razgrnjenega gradiva, na kateri bodo predstavni-
ki načrtovalca Esplanada d.o.o. in Oddelka za okolje in pro-
stor občine Sevnica javnosti podrobneje predstavili načrto-
vane ureditve in posege v starem mestnem jedru Sevnice.

Sestanek na temo OŠ Tržišče
Na Ministrstvu za šolstvo in šport je potekal sestanek glede 
investicije Osnovne šole Tržišče. Sestanka se je poleg župana 
Srečka Ocvirka udeležil tudi predsednik krajevne skupnosti 
Tržišče Janez Kukec ter ravnateljica OŠ Tržišče Zvonka Mr-
gole. S strani ministrstva je bilo zagotovljeno, da bo razpis 
za sofinanciranje investicij v šole v letu 2010, in sicer bo dvo-
stopenjski s spremenjenimi kriteriji. Podrobno je bil pregle-
dan idejni projekt ter sprejet sklep, da se pripravi še doda-
tna obrazložitev velikosti telovadnice, ki ni v skladu s šolskim 
normativom. Projekt je dobro zasnovan, tako da se načrtu-
je v letu 2009 pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek 
izvajanja investicije v letu 2010.

Obisk koroških Slovencev v Sevnici
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je s sodelavci sprejel 
predsednika Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Ber-
narda Sadovnika, ki je tudi predsednik Alpe-jadranskega 
centra za čezmejno sodelovanje z avstrijske Koroške. Alpe 
– Jadranski center za čezmejno sodelovanje pospešuje po-
vezanost Avstrijcev in v posebni meri Korošcev s prebivalci 

sosednjih držav in držav  pristopnic, goji dobre odnose do so-
sedov, ustvarja nove povezave in krepi že obstoječe ter tako 
primarno deluje tudi kot lobist ter učinkovito uresničuje po-
samezne projekte. Prav tako pa nadalje prispeva k prema-
govanju obstoječih duhovnih in gospodarskih ovir pri sode-
lovanju v Evropi. Prav v tem duhu povezovanja in skupnih 
projektih so srečanje nadaljevali na Lisci, še vedno prilju-
bljeni izletniški točki v posavskem hribovju, kjer sta se jim 
pridružila še župan Laškega Franc Zdolšek in direktorica ob-
činske uprave Sandra Barachini.

Obiskovalci v družbi predstavnikov občine Sevnica (vir: 
foto arhiv Občine)

Evropsko tekmovanje urejenosti krajev 
Entente Florale
Kulturno-športno in turistično društvo Razbor je še posebej ak-
tivno na področju razvoja in pospeševanja turizma ter ureja-
nja kraja. Plod tovrstnih prizadevanj krajanov je prejem pri-
znanja Turistične zveze Slovenije za najlepšo hribovsko vas v 
Sloveniji v letu 2008 na tekmovanju »Moja dežela – lepa in go-
stoljubna«. Na omenjenem tekmovanju je Razbor prejel tudi 
nominacijo za sodelovanje na evropskem tekmovanju ureje-
nosti krajev »Entente Florale« za leto 2010. V okviru priprav 
za to prestižno evropsko tekmovanje je Razbor obiskal pred-
sednik Društva Entente Florale Slovenija Franc Hudoklin s 
sodelavci ter se s predstavniki Kulturno-športnega in turistič-
nega društva Razbor ter županom Srečkom Ocvirkom pogo-
varjal o usmeritvah pri nadaljnjih pripravah na evropsko tek-
movanje in ureditvi kraja. 

18. državno tekmovanje »Kaj veš o 
prometu«

V soboto, 30. maja, je v Leskovcu pri Krškem potekalo 18. 
državno tekmovanje: Kaj veš o prometu za učence osnovnih 
in srednjih šol. Tekmovanja se je udeležilo 65 tekmovalcev 
s kolesom iz cele Slovenije. 
Zaradi izenačenega rezulta-
ta na občinskem tekmovanju, 
sta na državnem tekmovanju 
zastopala občino Sevnica dva 
kolesarja iz Osnovne šole Kr-
melj: David Erman in Grega 
Pavlin. Pod učnimi metoda-
mi mentorja Boštjana Repo-
vža in strokovno pomočjo Av-
tošole Prah Toni iz Sevnice sta 
fanta pokazala svoje znanje v 
teoretičnem delu cestno pro-
metnih predpisov, ter praktič-
nem delu: poligon spretnostne 
vožnje in mestni vožnji. Mlaj-
ši Grega je odpisal testne pole 
kot eden najboljših, vendar je 
s tremo na poligonu pridobil 
nekaj kazenskih točk in popol-
na mestna vožnja ga je pope-
ljala na odlično 8. mesto. Devetošolec David pa je po odlič-
nem teoretičnem delu prikazal popolno praktično vožnjo in 
tako premagal vso konkurenco in si pridobil naslov Državne-
ga prvaka 2009.

Zamenjava azbestnih cevi na 
vodovodu Pecelj – Taborniška ulica
Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj - Taborniška ulica so 
zaključena dela na sanaciji azbestnega vodovodnega siste-
ma. Saniranega oziroma obnovljenega je 3.700 m trase vo-
dovoda, ki je namenjen za vodooskrbo uporabnikov ob  sami 
trasi vodovoda in višjeležečih uporabnikov Orešja. Dela na 
sanaciji vodovoda so potekala po načrtih in so skladno s pri-
dobivanjem finančnih sredstev tudi realizirana v celoti. Vre-
dnost projekta znaša  280.000,00 EUR. 

Mentor Boštjan Repovž in 
tekmovalca Grega Pavlin 
in David Erman (vir: Petra 
Biderman)

Nov občinski prostorski načrt občine 
Sevnica
Občina Sevnica obvešča vse občane, da v letošnjem letu na-
daljuje z izdelavo novega občinskega prostorskega načrta, 
ki bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in dolo-
čil nova merila in pogoje posegov v prostor. Letake s podrob-
nejšimi informacijami so prejela vsa gospodinjstva v občini 
Sevnica, zainteresirani pa se lahko za dodatne informaci-
je obrnete na občinskega urbanista Dušana Markoška, na 
tel. 81-61-236 ali elektronski naslov: dusan.markosek@ob-
cina-sevnica.si.
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Podelilismo

Voditelja jutranjega programa Ivjana Banić in 
Boštjan Romih skupaj z nagrajenko.

Jerneja iz Krškega je prejela največjo nagradov zgodovini radijskih iger!

Jerneja iz Krškega je prejela največjo nagradov zgodovini radijskih iger!
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PREJELI SMO

Naravovarstveniki
Prebrali smo kolumno »Popoldanski naravovarstveniki« v Posavskem 
obzorniku 14. 5. 2009, kjer je omenjen naš sodelavec g. Dušan Kle-
novšek.
Spoštovanemu poslancu g. Andreju Vizjaku sporočamo, da Zavod 
RS za varstvo narave ni del Ministrstva za okolje in prostor, ampak 
javni zavod, katerega je ustanovilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
Dušan Klenovšek, izjemen strokovnjak na področju biologije, zapo-
slen na našem Zavodu, nas je obvestil, da je svoje pisanje v Posa-
vskem obzorniku pisal kot občan in poznavalec lokalne narave, ne 
kot uslužbenec Zavoda. Primerno je, da o službenem strokovnem 
delu naših kolegov sodijo le njihovi nadrejeni ali drugi strokovnja-
ki s področja. Avtorja kolumne prosimo, da kadar omenja naš zavod 
ali njegove sodelavce, to počne argumentirano, ustrezno in v kon-
tekstu. Ker pa smo sodelavci zavoda tudi volivci, bi ob tej priložno-
sti radi še izrazili mnenje, da pavšalne, nestrokovne ocene, žalitve 
inštitucije in/ali posameznika po našem mnenju nimajo mesta v pi-
snih stališčih izvoljenega predstavnika ljudstva.
 Odnosi z javnostmi
 Zavod RS za varstvo narave

Vabimo vas na osrednjo slovesnost v počastitev 

PRAZNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
MESTA KRŠKO,

v petek, 12. junija 2009, ob 18.00 uri
v park starega mestnega jedra Krško.

Slavnostni program bo izvedel 

PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR IZ LJUBLJANE.
 

Ob spominu na prve krške borce in izgnanstvo bomo podeli-
li letošnja odličja naše krajevne skupnosti.

Slovesnost bomo zaključili s prijateljskim srečanjem,
na katerem bosta igrala 

Pihalni in Plesni orkester Glasbene šole Krško

Jožica Mikulanc
predsednica Sveta KS mesta Krško

Priznanja KS mesta Krško za leto 2009 bodo prejeli:

Priznanje s plaketo KS mesta Krško : 
1. g. Željko Kolar
2. g. Stane Iskra 
3. g. Dragoljub Kupirovič.

Priznanje KS mesta Krško :
1. g. Slavko Božič
2. g. Joško Vodopivec
3. g. Ivan Vanič.

Priznanje z denarno nagrado KS mesta Krško :
1. Društvo potapljačev Vidra Krško.

Praznične prireditve: 

• Petek, 12. junij, ob 16.00 uri 
POHOD K SPOMENIKU PRVIM KRŠKIM BORCEM V RORE, 

Mestni park – Rore, Društvo Izvir

• Sobota, 13. junij ob 10.00 uri  
MEDNARODNO PLESNO TEKMOVANJE V STANDARDNIH IN 

LATINSKOAMERIŠKIH PLESIH (pionirji in mladinci) 
Športna dvorana Srednje Šole Krško, Plesni klub Lukec

• Nedelja, 14. junij, ob 9.30 uri 
MEDNARODNI HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI TURNIR

Pivnica Apolon, ŠK Triglav  

ob 12.00 uri
MEDNARODNO PLESNO TEKMOVANJE V STANDARDNIH  

IN LATINSKOAMERIŠKIH PLESIH (mladinci, člani in seniorji) 
Športna dvorana Srednje Šole Krško, Plesni klub Lukec 

• Sobota, 20. junij, ob 09.00 uri
TURNIR V MALEM NOGOMETU 
Igrišče v Stari vasi, ŠTD Krško 

ob 19.00 uri
CELOVEČERNI KONCERT 

Dvorana v mestnem parku, Lovski pevski zbor Krško 

• Sreda, 24. junij, ob 20.00 uri 
POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI S KRESNO NOČJO

Lovska koča na Libni, PD Videm Krško

Druga plat medalje (odziv na 
kolumno g. Vizjaka)
Najprej lepo pozdravljam bralce časopisa iz Posavja, tako poklicno v 
vlogi direktorja Direktorata za energijo kot tudi osebno. Živimo v času, 
ko se na področju energetike pripravljajo večji projekti, ki so zelo po-
membni za varno energetsko prihodnost Slovenije, imajo pa tudi po-
memben vpliv na gospodarstvo. S tem bomo nedvomno odprli polje 
razprav, katerih cilj mora biti ustrezna nadgradnja slovenske energet-
ske strategije in tudi trenutnega razvojnega koncepta vašega okolja.
Upam, da boste v prihodnosti tudi v tem časopisu ustrezno obveščeni 
o teh temah in dogodkih. Veselim se sodelovanja z Vami. Namen da-
našnjega članka pa je predvsem na kratko odgovoriti na vrsto netoč-
nih izjav, ki jih je v preteklih tednih v treh člankih zapisal poslanec 
mag. Andrej Vizjak pod naslovi Pomen gradnje verige elektrarn na Savi, 
Gen energija je del nacionalnega interesa in Zakaj so nekaterim spor-
ne nižje cene elektrike.

1. Pomen gradnje verige elektrarn na Savi : V enem od treh bese-
dil izraža upanje, da bo tudi sedanja vlada z angažiranostjo dosegla 
dosedanjo dinamiko gradnje in verigo hidroelektrarn končala do leta 
2015. Žal moram reči, da to ni izvedljivo. Načrtovanje HE Brežice za-
muja zaradi nezagotovljenih sredstev za pripravo načrtov, ki bi morali 
biti zagotovljeni v času prejšnje vlade. Načrtovanje HE Mokrice pa ni 
možno brez sodelovanja z Republiko Hrvaško. Idejno je zasnovana v 
štirih variantah, vsaka od njih pa z delom objekta ali vplivom sega na 
nesporno hrvaško ozemlje. V prejšnjem mandatu je bila žal zamujena 
priložnost, saj v štirih letih bivši minister ni utegnil nikogar v Zagrebu 
vprašati, kaj si o tem misli, zato nihče HE Mokrice sploh ni začel resno 
načrtovati. Nova vlada je oblikovala in v Zagreb poslala predlog med-
vladnega sporazuma, a se bojim, da ob sedanjih zaostrenih odnosih ne 
bo odgovora. Nič bolje se ni godilo hidroelektrarnam na srednji Savi. 
Predprejšnja vlada je na moj predlog oktobra 2004 podelila koncesijo 
podjetju HSE. Minister Vizjak bi moral po zakonu predlagati ministru 
za prostor (Janez Podobnik) začetek priprave državnega prostorskega 
načrta. To je enostaven dopis z idejno zasnovo, nič več kot to. V štirih 
letih tega ni naredil in zato štiri leta nihče ni niti začel načrtovati te 
verige hidroelektrarn. To pa le zato, ker so v prejšnji vladi razmišlja-
li le to, kako bi HSE-ju to koncesijo vzeli, saj se je zanjo zanimalo več 
drugih podjetij, bližjih ministru Vizjaku. In tako smo stran vrgli štiri 
leta. Ko danes poslanec Vizjak govori o potrebi po več vlaganjih v ob-
novljive vire energije, temu ne moremo reči drugače kot dvoličnost.

2. Gen energija je del nacionalnega interesa, Zakaj so nekaterim 
sporne nižje cene elektrike: Ko bivši minister hvali svojo odločitev 

o razbitju HSE na dve podjetji (HSE in Gen energijo), govori le o kori-
stih, ki naj bi jih zato bilo deležno Posavje. Morda je to redkim posa-
meznikom res prineslo korist, slovenski energetiki (in Posavje je tudi 
v Sloveniji) pa veliko škodo. 

a) GEN-I kot zasebno podjetje: Ekskluzivna pogodba o prodaji elek-
trike iz državnih elektrarn prek polzasebnega podjetja Gen I je klasič-
na tajkunska zgodba. Nekdo, ki je bil blizu oblasti, je bil s tem dele-
žen velikih dobičkov. Jedrska elektrarna je bila ekonomsko s tem delno 
privatizirana. HSE je namesto resnega igralca na Balkanu postal osku-
bljena kura, ki komaj zagotavlja likvidnost, čeprav ima na papirju še 
vedno lep dobiček. Minister je namreč usmeril HSE v odkupovanje za-
sebnih deležev v termoelektrarnah Brestanica in Šoštanj ter v Soških 
elektrarnah. Za to je HSE moral najemati kredite, ki jih je začel šele 
zdaj odplačevati. Odveč je poudariti, da termoelektrarni nista kaj do-
bičkonosni podjetji in je vsak euro za odkup deležev v njiju stran vr-
žen denar. Toda s temi odkupi se je delalo uslugo tudi političnim pri-
jateljem za sodelovanje pri prevzemanju časopisa Delo. 

b) GEN-I in konkurenčnost trga: Konkurence razbitje HSE ni prineslo, saj 
je poleg več deset manjših ponudnikov z Gen I-jem nastal pač še eden. 
Ključno za konkurenco na trgu je delovanje borze električne energije, 
kjer so cene javne. Borza pa je bila v preteklih štirih letih skorajda uki-
njena, saj prek nje praktično ne gre nobeno trgovanje. Zato ponudba 
elektrike iz dveh stebrov ni nikakršna korist, temveč prispevek k doda-
tni netransparentnosti slovenskega trga z elektriko. Bivši minister bi mo-
ral vedeti, da se v Sloveniji cena elektrike računa kot ustrezno razmer-
je med EEX (borza v Leipzigu) in GME NORD, kar je cena v severni regiji 
Italije, poleg tega pa še od cene prenosnih kapacitet na obeh mejah. 
Cena je torej višja kot na primerljivih borzah, noben dodaten ponudnik 
pa h konkurenci ne prispeva ničesar. Cena je torej definirana v odvisno-
sti od cene na dveh tujih borzah, slovenski trg pa je s tem avtomatično 
ukinjen. In glavne zasluge za to ima prav g. Vizjak. Sedanja vlada zato 
načrtuje bistveno okrepitev borze.
Ponudba GEN-I za cenejšo elektriko gospodinjstvom je bila deležna ugo-
dnega odziva javnosti, za poslanca Vizjaka pa je potrditev bistva obstoja 
Gen energije. Pri tem pa je pozabil povedati, da je Gen energija petim 
elektrodistribucijskim podjetjem že prodala elektriko za vsa gospodinj-
stva za celo leto, sedaj pa Gen I ta ista elektrodistribucijska podjetja 
izriva s poceni uvoženo elektriko. S tisto, ki so jo elektrodistribucijska 
podjetja kupila od Gen energije, seveda nimajo kaj početi in se je mo-
rajo pod ceno znebiti.  Za poslanca Vizjaka je to dokaz konkurenčnosti, 
zame pa je dokaz nekorektnega poslovanja vodstva Gen energije oz. 
Gen I-ja. Pri tem mi g. Vizjak pripisuje neresnično izjavo, češ da sem 
zaradi Gen-I grozil z ustavitvijo proizvodnje v TE Šoštanj. Dejansko sem 
rekel, da bi ob povečanem uvozu elektrike morali ustaviti najdražje-
ga domačega proizvajalca. To pa je TE Trbovlje, ki je žal bistveno draž-
ja od šoštanjske elektrike. To bi, kot nekdanji minister, že lahko vedel.

c) TEŠ 6: Največje sprenevedanje je Vizjakovo nasprotovanje gradnji 
šestega bloka v Šoštanju. Tudi meni se, tako kot njemu, investicija 
ne zdi najbolj smotrna, a njen boter je prav bivši minister Vizjak. On 
osebno je izdal energetsko dovoljenje zanjo in potrdil jo je nadzor-
ni svet HSE-ja, ki ga je imenovala vlada na njegov osebni predlog. Po-
godbe so bile do nastopa nove vlade že vse sklenjene. Pri izdaji ener-
getskega dovoljenja pa se je tako obiral, da so v vmesnem času cene 
opreme izjemno poskočile in je prav zavlačevanje njega osebno ne-
posredno krivo za vsaj kakšnih 200 milijonov EUR podražitve. Sedaj pa 
investiciji nasprotuje, češ da je predraga. 

d) Gradnja NEK 2: Prav podlo pa je namigovanje, da zaradi te investi-
cije v slovenski energetiki ne bo nobene druge, predvsem pa ne v JEK 
2. Če bomo imeli drugi blok jedrske elektrarne, ga bomo začeli gra-
diti najprej okrog leta 2015, ko bo investicija v TEŠ že zaključena. In-
vesticija v JEK bo stala več kot 3 milijarde EUR in toliko ne bo zbra-
la slovenska energetika sama nikoli, tudi če ta hip ustavimo vse druge 
investicije. Zato že danes vemo, da bomo potrebovali soinvestitorje, 
seveda z manj kot 49%. Brez investicije v šesti blok TEŠ pa bi na leto 
morali kupovati za okrog 75 milijonov EUR emisijskih kuponov za CO2 
v tujini in to bi šele zares osiromašilo slovensko energetiko.

e) Združevanje GEN in HSE: Poudarjanje Gen energije in HSE-ja kot 
dveh svetov, čeprav sta oba v 100%-ni državni lasti, je neresno in ne-

Društvo študentov Brežice
BREŽIŠKA INFO TOČKA

Dočakali....! Prenovljeno internetno stran! 
   Ne spreglejte novih galerij s slikami, novih napovedi, zadnjih novic, 
            aktualnega dogajanja in še in še....

odgovorno. Vselej v preteklosti je slovenska energetika združila aku-
mulacijo za prioritetne projekte. Tako je tudi pri posavskih projektih 
(HE na sp. Savi) in tako bo tudi v prihodnje (drugi blok JEK). Res pa 
bodo mnogi projekti kasnili in bodo bistveno dražji zaradi škodljivega 
ravnanja bivšega ministra Vizjaka. 

mag. Janez Kopač, v.d. direktorje Direktorata za energijo 
na Ministrstvu za gospodarstvo
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Posavski učitelji prvaki SVIZ-ovih iger 
RADOVLJICA – Na prvih športnih igrah, ki so potekale 23.maja 
v Radovljici, se je zbralo skoraj 400 članov iz 16. območnih 
odborov Sindikata vzgoje in izobraževanja, med njimi ekipa 

SVIZ Posavje. Slednja je od skupno sedmih tekmovalnih špor-
tnih panog osvojila prvo mesto v plavanju in vlečenju vrvi, 
drugi so bili v šahiranju in namiznem tenisu ter tretji v ko-
šarki. Z navedenimi osvojenimi mesti so v seštevku točk po-
savski učitelji in vzgojitelji osvojili ekipno 1. mesto.  B. M.   
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Geslo križanke pošljite do četrtka, 18.6.2009, 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 11/09 ŠTEVILKE:

1. Mateja Škoberne, Presladol 70, 8280 Brestanica
2. Zinka Kristarič, Šolska 4, 8250 Brežice
3. Silva Močan, Krmelj 6/c, 8296 Krmelj

Geslo 11/2009 številke: VEDNO LEPI Z VITA MARIN
NAGRADE:
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebe
4. - 297. nagrada: vroče višnje s sladoledom in smetano

Zmagovalna ekipa posavskega SVIZ  

Katalog šolskih
potrebšèin
2009/ 2010

PIRAMIDA d.o.o. Zagorje

VELIKO NAGRADNO ŽREBANJE!
Z NAKUPOM ŠOLSKIH POTREBŠÈIN IN KNJIG

DO BOGATIH NAGRAD:

2. NAGRADA: 

GARDALAND ZA DVE OSEBI

Ostale nagrade:
2 x nahrbtnik za prosti èas
10 x knjižna nagrada

15 x Set pisal 6/1 neon

1 x rezalnik papirja Olympia
6 x slušalke Maxell
20 x box za 10 CD-jev

55 let 20 let

**Nagrada za cel razred:

Organiziran izlet v Maribor
(vožnja z vlakcem Jurèek po mestu,
 kjer vas èaka še prijetno preseneèenje)

1. NAGRADA:

LCD TELEVIZOR LG

3. NAGRADA:

MP3 Philips
SA1942

4. NAGRADA:

 
KNJIGA CHARLES DARWIN
Avtor: Alan Gibbons

*11 x družinsko kopanje
(2 odrasla + 2 otroka)
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ODDAJ PREDNAROÈILO
ŠOLSKIH KNJIG IN POTREBŠÈIN

in zadeni družinsko kopanje 

Samo za vas smo v papirnici Krško
(07 4905 770) razširili ponudbo, kjer vam
v mesecu juniju nudimo 20% popust 
na darilni program.

Vabljeni v papirnice in knjigarne
Piramide Zagorje. Najdete nas v: Zagorju, 
Trbovljah, Slov. Konjicah, Beltincih, Krškem
(bivši Pergamon) in Èrnomlju (bivši Pergamon).
Veè o nas na www.piramida-zagorje.si.

Piramida d.o.o. Zagorje

PIRAMIDA d.o.o. Zagorje

POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Simona Kene, Pavlova vas – 

dečka, 
• Suzana Kumar, Šentjanž – 

dečka, 
• Ifeta Strlekar, Sevnica – 

deklico, 
• Marjeta Gorenc, Dolga Raka 

– deklico, 
• Irena Skušek, Zagrad – dečka, 
• Mateja Jordan, Dolenja vas 

– deklico, 
• Tanja Ljubi, Leskovec 

pri Krškem – deklico, 
• Sabina Stanič, Marof  - 

deklico,
• Anica Martič, Prušnja vas  - 

dečka,
• Simona Baškovič, Krško – 

deklico,
• Mihaela Volk, Sobenja vas – 

deklico,
• Suzana Vizjak, Drnovo – 

dečka, 
• Maida Koprić Vehabović, 

Velike Malence – deklico,
• Valerija Deržič, Mali 

Obrež – dečka, 
• Saša Llapushi, Krmelj – 

dečka,
• Maja Kovačič, Stara Bučka – 

dečka, 
• Metka Hrohne, Radeče – 

dečka,
• Tanja Kerin, Veliki Podlog – 

dečka,
• Nataša Cvelbar Koretič, 

Krško – dečka, 
• Jožica Račič, Mali Obrež – 

deklico, 
• Silvia Ivačič, Dovško – deklico, 
• Nataša Sluga Krajšek, 

Radeče – deklico,
• Urška Pelko, Dolenja vas – 

dečka,
• Nataša Jakoš, Krško – deklico,

• Marčelo Petan in Saša Mirt, 
oba iz Sevnice, 

• Srečko Starič in Natalija Pi-
vec, oba iz Kamenškega, 
Marjan Golobič in Vera Golo-
bič, oba iz Brezovice pri Pod-
bočju,

• Ivan Radej, Stranje in Joži-
ca Muršič, Straža pri Krškem,

• Gregor Skinder in Janja Si-
mončič, oba z Gmajne pri 
Raki, 

• Boštjan Jeseničnik in Maja 
Zupan, oba z Bišča,

• Franc Barbič in Jožica Mar-
tinčič, oba z Bregov, 

• Branko Vrhovc, Grosuplje in 
Tanja Mušič, Novo mesto,

• Dejan Kovačič, Gorenja Bre-
zovica in Darja Goričanec, 
Laze, 

• Janko Medvešek, Cundrovec  
in Tjaša Šlibar, Zapuže,

• Alojz Blatnik, Sevnica in Ta-
nja Kozorog, Boštanj,

• Dejan Zupančič in Barbara 
Bizjak, oba s Kisovca, 

• Iztok Umek in Lucija Ferlin, 
oba s Senovega, 

• Aleksander Tomše in Sanja 
Babič, oba iz Spodnjega Sta-
rega Grada,

• Us Ragnar Belial, Ljubljana 
in Maja Župan, Dob.

 
ČESTITAMO!

• Zora Hudorovič, Drnovo – 
deklico, 

• Jerica Katja Žajber, Krško – 
deklico, 

• Katarina Kolarič, Stranje – 
dečka,

• Nikolina Martinović, Krško 
– dečka,

• Anita Pavlin, Veniše – deklico. 
 

ČESTITAMO!

Bogata bera medalj za steparje Zlati medalji za 
par Lendaro

SEVNICA - Državnega prven-
stva veteranov v teku na 
10.000 m na stezi, ki je pote-
kalo v Kranju, sta se udeležila 
tudi Robert in Vanja Lenda-

ro iz AK Sevnica. Robert je od 
začetka do konca tekme suve-
reno vodil in  si s časom 34,56 
pritekel naslov državnega pr-
vaka, Vanja pa je zlato me-
daljo osvojila s časom 50,01.

Mladinska zasedba Lukca na DP

KRŠKO – Minuli konec tedna 
je v Ljubljani potekalo držav-
no prvenstvo v stepu. V kate-
goriji mladinci solo je Amadej 
Jankovič postal državni prvak, 
Brina Lukež, Tea Volčanjk in 
Leda Krošelj pa so v katego-
riji mladinski trio osvojile na-
slov podprvakinj. Med člani je 
krške barve zastopalo osem  
tekmovalcev. Luka Vodlan je 
prvič postal državni prvak v 
stepu solo in po osmih letih na 
prestolu zamenjal brata Se-
bastijana, ki je prenehal tek-
movati v tej disciplini, drugo 
mesto pa je osvojil Matic Dra-
kulič. V kategoriji step pari sta 

Sebastijan in 
Luka Vodlan v 
močni konku-
renci prepri-
čljivo zmaga-
la in osvojila 
naslov drža-
vih prvakov, 
njun uspeh 
pa je s tesno 
zmago pono-
vila mala ple-
sna step sku-
pina v sestavi Vesna Vučajnk, 
Sebastijan in Luka Vodlan, Kri-
stina in Barbara Matičič, Eva 
Dajčman in Sarah Osterc. Na 
koncu prvenstva so bile na vr-

sti še produkcije. Vsi krški čla-
ni so sodelovali v produkciji, 
ki je osvojila bronasto meda-
ljo v konkurenci najboljših ko-
reografij. 

Robert Lendaro

Kolesarji na sevniških ulicah

Sevniški kolesarski maraton
SEVNICA - Kolesarsko društvo Sevnica je bilo 30. maja orga-
nizator že 14. sevniškega kolesarskega maratona, ki se ga je 
udeležilo 154 rekreativnih kolesarjev iz različnih slovenskih 
krajev. Družinski kolesarski maraton je v celoti potekal po 
ravninskem delu doline reke Mirne v dolžini 32 kilometrov na 
relaciji Sevnica – Tržišče - Sevnica. Veliki  kolesarski mara-

ton je bil dolg 62 
kilometrov. Naj-
mlajši udeleže-
nec je bil 11-letni 
Uroš Krejan iz 
Sevnice. Najšte-
vilčnejša druži-
na je bila družina 
Lahne iz Škocja-
na s tremi udele-
ženci. Najstarej-
ša udeleženca sta 
bila 80-letni Raj-
ko in 77-letna Ve-
ronika Miketič iz 

Ljubljane. Stalni gost sevniškega kolesarskega maratona je 
tudi 80-letni Siegfrid Schubert iz Sv. Tomaža v Slovenskih 
Goricah. Najhitreje, v času 1 ure in 40 minut, je 62-kilome-
trsko progo prevozil 40-letni Andrej Lapornik. 

S.R., foto: L. M.
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

Najamem garsonjero ali eno-
sobno stanovanje v Krškem. 
Tel.: 070 827 910

Oddam v najem dvosob-
no opremljeno stanovanje v 
Krškem, na Vidmu, vseljivo 
1.7.2009. Tel.: 040 333 939

Oddam čistokrvne bernardin-
ce, mladičke, starši na ogled. 
Tel.: 031 333 048

Podarim psičko ovčarko, brez 
rodovnika, črne barve. 
Tel.: 040 987 228

Podarim namizni računal-
nik s programsko opremo (XP 
– SLO), v delujočem stanju. 
Tel.: 07 49 25 706

Kupim hišo v Posavju na lepi 
lokaciji, cena do 60.000 €. 
Tel.: 041 712 977

Kupim cevi za puhalnik Tajfun 
premera 5 cm in plug ogre-
bač. Tel.: 07 49 79 098

Kupim kosilnico BCS. 
Tel.: 051 818 219

Prodam manjšo hišo v Hribah 
nad Boštanjem, cena 40.000 
€. Tel.: 041 857 503

Prodam zazidljivi parceli v 
Dobovi, v Ulici 1. maja 557 
m2 in J. Šavriča 900 m2. 
Tel.: 031 385 740

Prodam hišo 190 m2, s pomo-
žnima prostoroma 40 m2 in 50 
ari sadovnjaka in vrta, v oko-
lici Kapel, možna tudi menja-
va. Tel.: 051 638 731

Prodam dvosobno stanova-
nje, 53 m2, v centru Brežic, 
prenovljeno 2007, klima, ka-
belska, telefon, centralno 
ogrevanje, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 422 570

Prodam Golf III, letnik 96, do-
bro ohranjen, in 1.500 kg ko-
ruze, ječmen ter traktorsko 
prikolico domače izdelave. 
Tel.: 031 312 651

Prodam garsonjero v Krme-
lju, 19,43 m2, ugodno. 
Tel.: 031 301 014

Prodam ugodno travnik, v iz-
meri cca. 18 arov, na Vidmu. 
Tel.: 031 434 562

Prodam skuter Baotian BT 
49QT – 10. Tel.: 051 257 930 

Prodam Clio 1,4 R.T., le-
tnik 1994, višnjeve barve, 
prev. 178.000 km, reg. do 
22.08.2009, po ugodni ceni. 
Tel.: 051 831 293

Prodam Peugeot 205 xl, mo-
tor 1124 cm3, za rezervne 
dele, vozen, letnik 1986. 
Tel.: 03 56 84 477

Prodam Renault Laguno 
Expression 1.9 diesel, 115.000 
km, letnik 2003, 1. lastnik. 
Tel.: 041 726 094

Prodam Daewoo Lanos, letnik 
1999, cena 1000 €, ter belo in 
rdeče vino po 1 €/liter. 
Tel.: 041 813 074

Prodam Fiat Sono  Punto, le-
tnik 1999, prev. 89.900 km, 
registriran do 5.11.2009. 
Tel.: 07 49 20 685

Prodam Peugeot 106 1.1 i, 
leto izdelave 2000, modelno 
leto 2001, prev. 47.000 km, 1. 
lastnica, cena 2.400 €. 
Tel.: 03 56  85 077

Prodam Peugeot 206, letnik 
2001, 65.000 km, lepo ohra-
njen, ter okna in vrata različ-
nih dimenzij. 
Tel.:  031 302 355

Prodam Lancia Dedra 1.8, le-
tnik 94, poleg pa še motor z 
menjalnikom in popolnoma 
nov akumulator, cena po do-
govoru. Tel.: 031 479 932

Prodam Opel Tigro, letnik 95, 
prev. 158.000 km, avtoma-
tik, registriran do 2010, lepo 
ohranjen, cena 2.000 €. 
Tel.: 041 900 824

Prodam gume na al. ali jekle-
nih platiščih za Clia 165/70-
13. Tel.: 070 317 905

Prodam Golf V 2.0 TDI, 4 mo-
tion, prev. 55.000 km, letnik 
2006, cena 15.900 €, 1. lastni-
ca. Tel.: 041 734 859

Prodam Renault Clio 1,4, le-
tnik 1998, lepo ohranjen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 744 234

Prodam nove nosilce za Sce-
nic, letnik 2001, in letne 
pnevmatike na platiščih 185 
– 65 R 15. Tel.: 041 228 340

Prodam traktorski kosilnik 
Gaspardo, dvojni rez 210 cm, 
rabljen dve sezoni, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 533 896

Prodam 300 litrski pršilnik Zu-
pan, z enoročnim ventilom. 
Tel.: 041 416 129

Prodam kosilnico BCS 127 in 
pajek sip 4.5 m. 
Tel.: 040 763 780

Prodam puhalnik Tajfun na 
električni motor s 6 m cevi, 
dvobrazdni plug olt ter seno 
v okroglih balah, leto 2008. 
Tel.: 040 345 693

Prodam transportni trak dol-
žine 10 m, ima pogon na ele-
ktrični motor, možna menjava 
za govedo. Tel.: 041 571 453

Prodam rotacijsko kosilnico 
Fricke 165, na dva diska s kar-
danom, v zelo dobrem stanju, 
cena 1.500 €. Tel.: 041 742 562

Prodam traktor Zetor 35 – 11, 
v odličnem stanju, s kabino, 
registriran, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 764 027

Prodam mlin za koruzo, šro-
tar, 380 V, 3 kw, masivne izde-
lave, možnost mletja storžev, 
nov, cena po dogovoru. 
Tel.:  031 815 236 

Prodam otroški stol za hra-
njenje, nastavljiv, nov, 40% 
ceneje, in sedežno garnituro, 
novejšo, oranžne barve, za 80 
€. Tel.: 040 204 997

Prodam ugodno risalno samo-
stoječo tablo – mizo. 
Tel.: 070 304 094

Prodam obleke za otroke od 
1 meseca do 6. leta starosti 
in odrasle od št. 36 do 60 ter 
bio gnojilo. 
Tel.: 041 964 276

Prodam zelo malo rabljeno, 
kvalitetno ustno-zobno prho 
Oral-B, z dvojnim delova-
njem in petstopenjsko regu-
lacijo pritiska vode. 
Tel.: 040 142 068

Prodam dekliško kolo, opre-
mljeno, do starosti 15 let, 
cena 50 €, ter rolerje in ko-
lesarski čeladi. Tel.: 041 349 
936

Prodam sintesajzer Casio SA 
– 21, dolžine 60 cm, rabljen 
eno uro, kot nov, 100 različ-
nih zvokov, zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam ugodno steklokera-
mično ploščo, cd predvajal-
nik, printer in dve strešni okni 
z žaluzijami 80 x 50 cm. Tel.: 
031 306 191

Prodam TV 730, z original ka-
bino, lepo ohranjen, možna 
tudi menjava. 
Tel.: 041 717 782

Prodam deske debeline 2,5 
cm in 5 cm ter konjski gnoj z 
dostavo Krško – Senovo. 
Tel.: 041 910 307

Prodam barvni televizor Go-
renje, star dve leti in pol, 
brezhiben, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam ekonom lonec Lago-
stina, 7-litrski, kot nov, brez-
hiben, primeren za večje dru-
žine. Tel.: 041 697 770

Prodam nov mešalec za me-
šanje mesa ali testa, 75 li-
trov, enofazni, cel nerjaveč, 
na prekuc, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam varilni aparat 220 V 
inverterski 200 A, nov, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 554 098

Prodam ječmen. 
Tel.: 031 688 890

Prodam spalnico; posteljo s 
predalom, garderobno oma-
ro, dve omari s policami ter 
steklenimi vratci, cena 300 €, 
ohranjeno. Tel.: 051 815 513

Prodam otroško prenosno po-
steljico, lupinico in stolček za 
hranjenje, vse lepo ohranje-
no, po ugodni ceni. 
Tel.: 040 128 313

Prodam malo rabljene učbe-
nike za 7. in 8. razred 9-letne 
osnovne šole, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 845 161

Prodam fantovsko birmansko 
obleko, velikosti 164, temno 
modro, cena 70 €. 
Tel.: 041 416 930

Prodam 2 x rabljeno fanto-
vsko obhajilno obleko za 9 let 
(velikost 8-10), temno modra, 
ter črne čevlje št. 35, vse lepo 
ohranjeno. Tel.: 051 499 194

Prodam kovček za diatonič-
no harmoniko in elektro mo-
tor 2,2 kw, 2800/min, dolga 
os za črpalko VC 104. 
Tel.: 051 392 451

Prodam koruzo v zrnju in belo 
ter rdeče vino, bizeljski oko-
liš. Tel.: 031 538 237

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, kvalitetno zrnje, cena 
0,16 €. Tel.: 040 262 867

Prodam 1.000 kg ječmena in 
koruze trdinke ter 500 kg pše-
nice. Tel.: 07 49 69 474

Prodam koruzo in ječmen po 
0,17 € za kilogram. 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam koruzo, kvalitetno, 
cena 0,16 €, in ječmen. 
Tel.: 040 262 867

Prodam 3000 kg koruze v zr-
nju, sušeno v koruznjaku.
Tel.: 041 913 887

Prodam tri ovce in ovna, sta-
re štiri leta. Tel.: 041 947 086

Prodam kvalitetno koruzo, 
sušeno v koruznjaku, ugodno. 
Tel.: 051 253 865

Prodam ječmen - 0,20 €, oves 
– 0,25 € in slamo v oglatih ali 
okroglih balah. 
Tel.: 031 834 173

Prodam laški rizling (srebrna 
medalja) in rdeče vino (bro-
nasta medalja), cena 1 €/li-
ter ali zamenjam za prašiča, 
okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam žganje sadjevec in 
slivovko ter cviček, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 913 016

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

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček ali zamenjam za drva. 
Tel.: 07 49 78 056 (zvečer)

Prodam rdeče in belo vino ali 
zamenjam za prašiča. 
Tel.: 031 591 181

Prodam slivovko, sadjevec in 
vino bizeljčan ter belo in rde-
če  vino ali zamenjam za pra-
šiča. Tel.: 041 869 575

Prodam mlado kravo, pasme 
limusin, za zakol ali nadalj-
njo rejo, in vino cviček, oko-
lica Tržišča. Tel.: 041 463 254

Prodam kravo simentalko, 
staro 6 let, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 07 49 67 447

Prodam tri prašiče, težke 
cca. 130 kg. Tel.: 07 81 43 087

Prodam teličko simentalko, 
staro dva tedna. 
Tel.: 031 486 076

Prodam doma zrejene odoj-
ke, težke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam bukova drva. 
Tel.: 041 734 859 (popoldan)
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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-

Vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 11. in 24. junijem

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

Prodam kletko za večje pi-
ščance s krmilniki in napajal-
niki ter koruzo, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 581 488

Prodam okrogle silažne bale 
prve košnje, cena po dogovo-
ru, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 852 854

Prodam hrastove plohe in de-
ske, debeline 5 cm in 3 cm, 
ter rdeče in belo vino, bizelj-
sko – sremiški okoliš. 
Tel.: 031 858 594

Prodam nov topli pod, sve-
tle barve, 3 x 4 m, cena 90 €. 
Tel.: 041 828 324

Prodam smrekove deske, plo-
he in les za ostrešje. 
Tel.: 041 571 453

Prodam 20 gostilniških miz 
80 x 80, in štedilnik na drva 
Fekonja 1,5 m, za centralno 
ogrevanje. Tel.: 07 81 42 171

Prodam šivalni stroj Singer, 
leto izdelave 1937. 
Tel.: 031 539 326

Prodam ugodno mešalec za 
beton. Tel.: 07 81 80 312

Prodam starine: telege, ši-
valni stroj, brane, vejevko, 
mlatilnico za žito - vse lepo 
ohranjeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 439 908

Prodam po simbolni ceni 
peč za centralno kurjavo Fe-
rotherm. Tel.: 07 49 87 224

Prodam 600-litrsko nerjavečo 
cisterno za vino. 
Tel.: 041 557 447

Prodam macesnove elemente 
za balkonsko ograjo, nov le-
sen čoln ter nove 10 AŽ ali 7 
SAT. Tel.: 031 501 801

Prodam štedilnik na trda go-
riva – 70 €, dve omari stari 80 
let iz češnjevega lesa – 350 €, 
trifazni cirkular – 200 €, elek-
trični štedilnik – 50 €. 
Tel.: 041 359 523

Prodam ugodno dve plinski 
jeklenki, 10 kg, Brežice. 
Tel.: 041 695 450

Prodam dve plinski jeklenki, 
pletilni stroj z nekaj volne, 
ploščo za štedilnik plin – ele-
ktrika ter vgradno pomivalno 
korito. Tel.: 041 968 344

Prodam cisterno za vino, 
200-litrska. Tel.: 041 527 195

Pomoč: Prosim, da mi kdo po-
dari zamrzovalno skrinjo ali 
omaro. Hvala. 
Tel.: 070 273 545

Pomoč: Prosim, da mi kdo 
podari ali ugodno proda samo 
računalnik, brez monitorja in 
tipkovnico ter miško. 
Tel.: 070 232 992

Stiki: Naveličan samskega ži-
vljenja po tej poti iščem po-
šteno žensko, staro od 40 do 
45 let. Star sem 48 let. 
Tel.: 031 676 167

Stiki: Moški srednjih let, vdo-
vec, s svojo hišo, išče žensko, 
staro od 45 do 50 let, ki bi pri-
šla živet k njemu. 
el.: 07 81 40 228

Stiki: Če si prijetna, stara do 
45 let, se oglasi prijetnemu 
fantu, vdovcu. 
Tel.: 070 220 425   

Stiki: 58-letni vdovec išče go-
spo za skupno življenje, staro 
od 50 do 60 let. 
Tel.: 031 289 319

Iščem založnika za sodobno, 
sistematsko napisan učbenik 
za igranje na trobila in piha-
la. Tel.: 051 218 612

Četrtek, 11. 6.
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: prireditev „Z marimbo 

okoli sveta“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: Sončkov dobrodelni kon-

cert
• ob 20.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: razstava Rudija Sto-

parja »Gnezdo praznine«

Petek, 12. 6.
• ob 8.00 v Žadovinku: otvoritev kolesarske povezave Krško 

– Žadovinek in štart kolesarskega maratona 
• ob 11.30 v avli ETrŠ Brežice: Talent fest 2009
• ob 13.00 v gostilni Šekoranja na Bizeljskem: športno sreča-

nje Društva slovensko hrvaškega prijateljstva
• ob 16.00 iz mestnega parka Krško: pohod k spomeniku pr-

vim krškim borcem v Rore
• ob 16.00 pri cvičkovem hramu v Cirju pri Raki: sajenje po-

tomke najstarejše vinske trte
• ob 16.00 pri gasilskem domu na Senušah: pohod „Po sledi 

netopirjev do Ajdovske jame“
• ob 16.00 pri gradu Brežice: zbor udeležencev za obisk gnez-

dišča breguljk in čebelarjev v Vrbini, 18.30 v Kapelah: obisk 
Jovsov, 22.00: popis koscev 

• ob 17.00 pred gasilskim domom Senuše: občinsko pozivno 
gasilsko tekmovanje članov za prehodni pokal

• ob 18.00 v parku mestnega jedra Krško: osrednja slovesnost 
v počastitev praznika KS mesta Krško

• ob 18.00 v Kulturnem domu Dobova: zaključna prireditev 
ob 190-letnici šolstva v Dobovi

• ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: slavnostna akademija 
ob 10-letnici prijateljstva med OZSČ Krško in RK Obrigheim

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: predstavitev-
knjige Vinka Avsenaka „Iz stare Ljubljane na Soško fronto“

• ob 19.00 na igrišču Šajspoh v Krškem: Generator festival
• ob 19.00 v Kulturnem domu v Zabukovju: srečanje ljudskih 

pevcev »Skupaj se znajdemo mi«
• ob 20.00 v Albert Felicijanovi dvorani gradu Sevnica: reto-

rični kabaret „Veščina premisleka“
• ob 20.00 na gradu Podsreda: koncert Orkestra Mandolina 

Ljubljana z dirigentom Andrejem Zupanom 

Sobota, 13. 6.
• ob 8.00 na Jablancah: 8. pohod „Juriš na Bohor“
• ob 9.00 v športni dvorani OŠ Leskovec: državno prvenstvo 

gluhih Slovenije v malem nogometu
• ob 10.00 pred cerkvijo na Veliki Dolini: žegnanje konj, 

11.00: začetek pohoda po okupacijski meji Nemčije in NDH, 
15.30: polaganje venca na spomenik vsem žrtvam druge sve-
tovne vojne na Veliki Dolini

• ob 10.00 v športni dvorani Srednje šole Krško: mednarodno 
plesno tekmovanje v standardnih in latinskoameriških plesih

• ob 10.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavnica
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica
• od 13.30 dalje na igrišču Šajspoh v Krškem: Generator fe-

stival
• ob 14.00 v Spodnjih Dulah: tekma v smučarskih skokih
• ob 16.00 na igrišču z umetno travo pri MC Krško: nočni ma-

lonogometni turnir „Kletka 2009“
• ob 17.00 v Gabrju pri Dobovi: blagoslov vaške kapelice sv. 

Jožefa
• ob 18.00 na igrišču pri OŠ Senovo: nočni turnir v malem 

nogometu
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: koncert pihalnega oddel-

ka Glasbene šole Krško 
• ob 20.00 v športni dvorani Gimnazije Brežice: turnir v taj-

skem boksu
• ob 20.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac Kostanjevica 

na Krki: slavnostni koncert ob 15-letnici delovanje Pihalne-

ga orkestra Kostanjevica na Krki, gostje večera: Ansambel 
Igor in Zlati zvoki

Nedelja, 14. 6.
• ob 9.30 v Pivnici Apolon Krško: mednarodni hitropotezni 

šahovski turnir
• ob 12.00  v športni dvorani Srednje šole Krško: mednarodno 

plesno tekmovanje v standardnih in latinskoameriških plesih
• ob 15.00 v župnijski cerkvi v Dobovi: tradicionalno srečanje 

otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov
• ob 20.00 v cerkvi sv. Ruperta na Vidmu: koncert MePZ An-

ton Aškerc Koprivnica

Ponedeljek, 15. 6.
• ob 19.00 v gasilskem domu na Senušah: predavanje o po-

menu in vlogi travniških sadovnjakov in starih sadnih sort

Torek, 16. 6.
• ob 10.00 v KD Krško: predstava »Mala morska deklica«
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni turnir Društva invalidov Sevnica za junij 2009
• ob 19.30 v dvorani Hotela City Krško: predavanje o partner-

skem odnosu »Lahko ljubezen v odnosu traja?«

Sreda, 17. 6.
• ob 20.30 v KD Krško: komedija „Krpan vs. Brdavs“

Četrtek, 18. 6.
• od 13.00 do 16.00 v MC Krško: zaključek Pozvonca – žur dan
• ob 18.00 v MC Sevnica: starševski čvek – Sonja Simončič Bo-

bek: Življenje v zdravi družini

Petek, 19. 6.
• od 17.00 dalje v Brežicah: festival Brežice, moje mesto
• ob 19.00 v MC Krško: žur za mlajše od 18 let 
• ob 21.00 v atriju gradu Sevnica: Body shock – večer elek-

tronske glasbe
• ob 21.00 v klubu KD Krško: koncert zasedbe Trilas 

Sobota, 20. 6.
• ob 9.00 na igrišču v Stari vasi: turnir v malem nogometu
• od 10.00 dalje v Brežicah: festival Brežice, moje mesto
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
• ob 14.00 na vzletišču Mihalovec: 9. Fašjenkov piknik
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: igrajmo se zunaj
• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: celovečerni koncert Lo-

vskega pevskega zbora Krško
• ob 19.00 v KD Krško: orientalsko plesna predstava 
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: gledališki večer – komedi-

ji v izvedbi Društva Trg Sevnica in igralske skupine Svibno
• ob 20.00 v cerkvi sv. Križa v Podbočju: koncert ob 100-le-

tnici orgel in otvoritev razstave notnega materiala

Nedelja, 21. 6.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo za junij 2009
• ob 15.00 v cerkvi sv. Križa v Podbočju: 29. revija pevskih 

zborov dekanije Leskovec pri Krškem
• ob 19.00 na parkirišču pred Občino Sevnica: prireditev ob 

dnevu državnosti in 140. obletnici slovenskega tabora v Sev-
nici, slavnostni govornik predsednik DZ dr. Pavel Gantar 

• ob 20.30 na grajskem dvorišču v Brežicah: gledališka pred-
stava „Čefurji raus“

Sreda, 24. 6.
• ob 19.00 na igrišču v Velikem Mraševem: 22. tradicionalni 

nočni turnir v malem nogometu
• ob 20.00 pri lovski koči na Libni: kresna noč

Slovenska frančiškanska provinca
sv. Križa

v sodelovanju z

Občino Brežice
in

Posavskim muzejem Brežice

vljudno vabi
na

znanstveni simpozij

Tri sToleTja

brežiških frančiškanov

ob 350. obletnici prihoda frančiškanov
v Brežice

v petek 12. in soboto 13. junija 2009
v malem avditoriju
Posavskega muzeja

Brežice

Frančiškani so se naselili v Brežicah leta 
1659 na povabilo meščanov in ob podpori Jurija 
grofa Frankopana. 

Redovna hiša je bila ustanovljena 10. aprila 1660, leta 
1685 pa je bila zaključena tudi gradnja samostanske cer-
kve sv. Antona Padovanskega. 

Pri dušnopastirskem delu so se brežiški frančiškani odli-
kovali kot spovedniki in pridigarji. Več desetletij so bili 
kaplani v Brežicah, nekaj časa so celo  upravljali brežiško 
župnijo.

Ob tem so bili samostanski bratje aktivni tudi na šolskem 
področju. V mestni šoli so delovali do konca 60. let 19. sto-
letja. 

V 18. in 19. stoletju je v samostanu potekal tudi redovni 
študij moralne teologije za redovnike, ki so se pripravljali 
na duhovniško posvečenje. Samostan je tako hranil bogato 
knjižnico. Cerkev in samostan so krasila številna umetni-
ška dela, med katerimi so tudi najzgodnejše slike Valentina 
Metzingerja.

Po brežiškem potresu 1917 je bila na novo postavljena 
samostanska stavba in prenovljena cerkev, leta 1941 pa je 
nemški okupator med prvimi iz Brežic izgnal prav Franči-
škove brate in v prostorih samostana ustanovil gimnazijo. 
Po koncu vojne so frančiškani skušali obuditi redovno žvlje-
nje v mestu, a so bila njihova prizadevanje neuspešna.

Izvedbo simpozija so omogočili: 

c
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BIZELJSKO - Društvo ljubiteljev motociklov Vrageci, ki so 
ga na Bizeljskem ustanovili leta 2002, je konec maja pri-
pravilo tradicionalno, tokrat že četrto srečanje motoristov.  
Na prireditvenem prostoru v nekdanjem grajskem vrtu gra-
du Bizeljsko se je zbrala impresivna množica motoristov in 
navdušencev, že ob pričetku srečanja naj bi se zbralo okoli 
500 motoristov. Kot je povedal predsednik Vragecov Jože 
Šekoranja, se je letos blizu 300 motoristov podalo na pa-
noramsko vožnjo (na fotografiji) skozi Bizeljsko, Pišece, 
Globoko, Župelevec in nazaj na grajsko prizorišče, kjer je 
zbrane blagoslovil bizeljski kaplan Silvester Molan, nato 
pa so se pomerili še v družabnih igrah in srečanje nadalje-
vali z nočnim koncertom, letos z legendarno skupino Za-
branjeno pušenje.  S. V.

Moto srečanje Vragecov 

poletna
S	Posavskim	obzornikom	na	koncert,	predstavo	in	pole-
tno	osvežitev!	

V	naši	veliki	poletni	nagradni	igri	bomo	podelili	čudovite	
nagrade,	ki	naj	vam	polepšajo	poletje:

•	 1	brezplačno	nastanitev	(vikend	paket)	za	4	ose-
be	v	indijanski	vasi	v	Termah	Čatež 

•	 5	vstopnic	za	koncert	priljubljenega	hrvaškega	
glasbenika	in	pevca	Tonya	Cetinskega	 

•	 5	vstopnic	za	ogled	enega	najpopularnejših	mju-
ziklov	vseh	časov	–	Briljantine 

•	 2	vstopnici	za	kopanje	na	poletni	Termalni	rivieri	
v	Termah	Čatež

	
nagradno	vprašanje	pa	se	glasi:
V	koliko	naseljih	posavskih	občin	berejo	časopis	Posavski	
obzornik?	(namig:	odgovor	najdete	v	časopisu!)
Odgovor	na	nagradno	vprašanje,	svoj	naslov	in	telefonsko	
številko,	na	katero	vas	bomo	o	nagradi	obvestili,	pošljite	
najkasneje	do	petka,	19.	junija,	na	naš	naslov:

Posavski	obzornik
»za	veliko	poletno	nagradno	igro«
Trg	Matije	Gubca	3
8270	Krško

Imena	srečnih	izžrebank	in	izžrebancev,	ki	si	bodo	privo-
ščili	kopanje,	nepozaben	koncert,	ogled	mjuzikla	ali	za-
bavno	indijansko	doživetje,	bomo	objavili	v	naslednji	šte-
vilki	Posavskega	obzornika.	

	

 nagradna igra

 že od 15. decembra 1997

TONY 
CETINSKI

FURIA TOUR25.6.
2 0 0 9
ob 20.45 uri

26.6.
2 0 0 9
ob 20.45 uri

Poletna termalna riviera Terme Čatež (vhod pri kampu)
V primeru slabega vremena bo prireditev v večnamenski dvorani Hotela Toplice!

• after party v Casino-ju Lido 

• za žur bo poskrbel Pero s kitaro

• prvih dvajset gostov z vstopnico iz koncerta 

   dobi žeton v vrednosti 5 eurov

• žrebanje vstopnic iz koncerta: 

   1. nagrada 400 eurov 
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