
STANKOVO - Na velikonočni ponedeljek na Stankovem, vasici 
in vinski gorici med Cerkljami ob Krki in Čatežem ob Savi, že 
nekaj let pripravljajo dan odprtih hramov in žegnanje konj. 
Lani je organizatorjem zagodel sneg, letos pa so imeli res sre-
čo z vremenom, saj je številne obiskovalce pričakalo toplo po-

mladansko sonce. Rejci konj so k blagoslovu (na fotografiji za-
četek povorke), ki ga je po maši v tamkajšnji cerkvici opravil 
čateški župnik Jože Pacek, resda pripeljali manj teh pleme-
nitih živali kot v preteklih letih, zanimanje zanje pa ni bilo nič 
manjše. Sledil je še kulturni program raznih pevskih skupin, 
nato pa prijetno druženje v hramih in zidanicah.  P.P.
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RADEČE - Gledališko društvo iz Radeč se je v okviru mavričnega abonmaja radeškim 
osnovnošolcem predstavilo z dinamično, duhovito, igrivo in izvirno predstavo za 
mlade in tudi malo starejše. Narejena je po navdihu klasične pravljice o volku in 
treh prašičkih, vendar je postavljena v sedanji čas. Scenarij v verzih je napisala 
Anja Ivakič, zanimivost pa mu je dodala priredba Boštjana Slakonje, sodobna 
glasba, ples, scena, kostumi in izjemna režija Anite Slakonja. Do potankosti izdelani 
karakterji so tako zasluga režiserke kot tudi izjemnih igralcev, ki so se izkazali tudi 
kot pevci in plesalci. Z.H.

Sprememba, ki je zbudila 
največ vprašanj in pomisle-
kov kakšnih sto udeležencev 
seznanitve, je možnost raz-
širitve odlagalnih kapacitet 
za vse odpadke, ki nastaja-
jo v Sloveniji, torej tudi za t. 
i. hrvaško polovico odpadkov, 
za katere bi morala v skladu 
z meddržavno pogodbo poskr-
beti sosednja država. Direktor 
Agencije za radioaktivne od-
padke Vladislav Krošelj je ob 
tem znova poudaril, da „loče-
vati odpadke iz ene elektrar-
ne ni smotrno in ekonomsko“ 
in da je najbolje v reševanje 
problema pritegniti še Hrva-
ško ter najti skupno rešitev. 
Med spremenjenimi rešitva-
mi omenimo še pomik silosov 
proti jugu ter s tem odmik od 
najbližjih naselij, podrobnej-
ši opis sprememb pa je obja-
vljen na strani 10.

Bolj kot o spremembah DPN 
pa se je razprava znova vne-
la o t. i. družbeni sprejemlji-
vosti načrtovanega objekta. 
Kot je povedala mag. Mojca 

Drevenšek iz podjetja Con-
sensus, se je družbena spre-
jemljivost v obdobju marec 
– oktober 2008 v nekate-
rih problematičnih točkah, 

predvsem glede zahtev naj-
bližjih prebivalcev in ustre-
zne rabe nadomestil, izbolj-
šala, vendar pa ta ugotovitev 
temelji le na analizi  raznih 
pisnih gradiv, ne pa na mer-
jenju javnega mnenja. „Vre-
dnotili ste papirje, niste se 
pa ukvarjali z ljudmi v okoli-
ci,“ je ob tem pripomnil An-
dreas Repše iz Spodnjega 
Starega Grada, Franc Janko-
vič iz Spodnje Libne pa: „Če 
željam po individualni renti 
ne bo ugodeno, ne bo druž-
bene sprejemljivosti,“ kot 
eno od možnosti pa je ome-
nil subvencionirano ceno ele-
ktrike za prebivalce najbliž-
jih naselij. 

Krošelj je povedal še, da bo 
Fakulteta za družbene vede 
v kratkem izvedla raziskavo 
javnega mnenja na območju 

celotne občine, v 1500-metr-
skem pasu pa bodo anketarji 
obiskali vsako gospodinjstvo. 
Moderator lokalnega par-
tnerstva Matej Drobnič pa je 
pojasnil, da se znotraj lokal-
nega partnerstva 21-članska 
delovna skupina ukvarja z is-
kanjem rešitve za ustrezno, 
tudi individualno rabo nado-
mestil za jedrske objekte.

Po besedah Ane Vidmar z 
Direktorata za prostor na 
MOP bodo imeli nosilci ure-
jenja prostora 30 dni časa, 
da posredujejo svoje mne-
nje o predlogu DPN, za obči-
no Krško oz. za njen občinski 
svet pa bo to ključen trenu-
tek, saj po morebitnem po-
zitivnem mnenju občina ne 
bo več mogla izstopiti iz po-
stopka.
 Peter Pavlovič

V tej številki začenjamo z največjo cvetočo akcijo v Po-
savju! Izbor, ki bo potekal kar 6 mesecev, je namenjen 
bralkam in bralcem, ki jim cvetje in narava lepšata ži-
vljenje. 

Akcija za bralce,
str. 14

Žegnanje konj in odprti hrami

Bliža se čas končne odločitve
KRŠKO - Ministrstvo za okolje in prostor je pred tednom dni javno predstavilo spremembe državnega prostorskega načrta (DPN) za odlaga-
lišče radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško, ki so nastale na podlagi stališč do številnih pripomb in predlogov, podanih v 
času javne razgrnitve pred letom dni. Predstavljeno je bilo tudi dopolnjeno poročilo o družbeni sprejemljivosti objekta, ki pa po mnenju 
mnogih še vedno ne daje zadovoljivega odgovora, ali je odlagališče sprejemljivo za najbližje prebivalce oz. za občane občine Krško.

Prebivalci najbližjih vasi okoli NEK, med njimi tudi 
Franc Jankovič iz Spodnje Libne, so znova izpostavili 
zahtevo za neko obliko individualne rente v zameno za 
soglasje k odlagališču (foto: S. Mavsar)
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. april.

Na njej so sodelujoči ugo-
tavljali, da se je struktura 
uživalcev drog od začetka 
devetdesetih let zelo spre-
menila. Manj je heroinskih 
odvisnikov in uporabe ek-
stazija, uporaba marihuane 
stagnira, več pa je alkohola 
in, kar je posebej zaskrblju-
joče, narašča uporaba koka-
ina, ki je postal cenovno do-
stopen, kokainska odvisnost 
pa je še hujša od heroinske. 
Poleg tega je kokain trenu-

Droge v Posavju

Na pohodu je kokain
KRŠKO – Uporaba drog je v porastu, povprečna starost uživalcev pa se niža, smo med drugim slišali na 
okrogli mizi, ki jo je 2. aprila v okviru posveta „Kako se boriti z odvisnostjo od drog“ v MC Krško orga-
nizirala Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško (LAS). Še vedno je naj-
bolj pogosta droga alkohol, opazno pa se povečuje uporaba kokaina. Na posvetu so nekatere nevla-
dne organizacije predstavile svoje programe, sledile so delavnice, na katerih so sodelovali predstavniki 
strokovnih ustanov, ki se srečujejo s problematiko drog, nato pa že omenjena okrogla miza.

tno „in“, saj so popularne 
predvsem droge, ki spod-
bujajo, ne pa zmanjšuje-
jo opravilno sposobnost. Če 
mu bo cena še padla, bo ko-
kain počasi nadomestil ma-
rihuano, je bilo med drugim 
slišati na okrogli mizi, tera-
pevtskih programov za koka-
inske odvisnike pa tako rekoč 
ni. Veliko je tudi takšnih, ki 
eksperimentirajo z različni-
mi drogami.

Tem ugotovitvam pritrjujejo 
tudi rezultati mednarodne 
raziskave o razširjenosti drog 
med srednješolci, ki se izvaja 
vsaka štiri leta, nazadnje leta 
2007. Doroteja Kuhar iz no-
vomeškega Zavoda za zdra-
vstveno varstvo pravi, da so 
v zadnji raziskavi ugotovili, 
da je kar 95 % dijakov prve-
ga letnika dolenjskih srednjih 
šol (sem spadata tudi krška 
in sevniška srednja šola) že 

poskusilo alkohol, predvsem 
vino, kar regijo uvršča v slo-
venski vrh. Število kadilcev 
med mladimi sicer upada, 
opažajo pa, da narašča pitje 
alkohola in kajenje med de-
kleti. Med nedovoljenimi dro-
gami je še vedno najbolj po-
pularna marihuana, ki jo je 
tako kot razne hlape posku-
silo 12 % dijakov, skrbi pa po-

datek, da se je kar 4 % mladih 
že srečalo s kokainom, leta 
2003 je bilo takšnih le odsto-
tek. Tudi uporaba ostalih ne-
dovoljenih drog je v porastu. 
Kuharjeva sicer ocenjuje, da 
stanje na splošno ni slabše 
kot leta 2003. 

Uporaba drog bo zaradi eko-
nomske krize še naraščala, 
saj se ljudje v stiskah še raje 
zatekajo vanje, posledično 
pa bo več tudi nasilja, krimi-
nala in zlorabe zdravil, so se 
strinjali razpravljavci, ven-
dar bo kriza hkrati marsikoga 
tudi prisilila v iskanje rešitve 
za svojo odvisnost. Strokov-
njaki, ki se ukvarjajo z od-
visniki, ugotavljajo tudi, da 
je na tem področju prema-
lo terenskega dela. „Ni nas 
tam, kjer se ljudje drogira-
jo,“ je poudarila predsedni-
ca LAS Krško Zdenka Žveglič. 
 Peter Pavlovič

Zdenka Žveglič
Metadonski center v Breži-
cah ima 54 rednih uporab-
nikov, skupaj z občasnimi 
pa jih je 80. Žvegličeva 
pravi, da je metadonsko 
zdravljenje smiselno le, 
če je podprto s psihosoci-
alno pomočjo odvisnikom, 
na žalost pa se le redki 
uporabniki metadona od-
ločijo za odhod v komuno.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet je na zadnji 
seji dal soglasje k izplačilu nagrade za delovno uspešnost 
ravnateljici kostanjeviške osnovne šole, direktorju Galeri-
je Božidar Jakac in direktorju RRA Posavje. Svetniki so spre-
jeli pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Jožeta Gorju-
pa, saj pričakujejo, da bo morda že letos v vrtec vpisanih 
več otrok, kot je prostih mest v vrtcu. Dali so tudi soglas-
je k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, 
ki znaša 17,33 evra na efektivno uro, od tega je subvencija 
občine 9,67 evra, prispevek uporabnika pa 4,74 evrov. V ob-
čini je trenutno 19 uporabnikov te storitve. Sprejeli so tudi 
osnutek odloka o postopku vračanja vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.  P.P. 

Sprejeli pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec

Prvo povišanje, ki se nanaša 
na nudenje pomoči na domu 
predvsem starejšim in invali-
dnim osebam na območju ob-
čine Radeče, bo Občina hkrati 
omilila z dodatno obremeni-
tvijo v predvidenem rebalan-
su proračuna občine v višini 
8.000 evrov, saj bo za sofina-
niranje zagotovila 57 odstot-
kov sredstev. To pomeni, da se 
bo cena za uporabnika pomo-
či na domu namesto za 79,33 
% dvignila le za 30,29 % in bo 
po novem znašala 2,71 €/uro, 
kar je še vedno skoraj enkrat 
manj, kot znašajo cene te sto-
ritve v primerljivih občinah. 
Na območju občine trenutno 
nudijo tri uslužbenke Centra 
za socialno delo Laško pomoč 
na domu 367 uporabnikom, 
zaradi recesije in posledično 
vse težjih socialnih razmer 
pa se utegne število uporab-
nikov še povečati. Povišanje 
cene programov v Vrtcu Ra-
deče, ki deluje v sklopu tam-
kajšnje šole, so morali sve-
tniki na opozorilo resornega 
ministrstva hkrati uskladiti s 
predpisanim Zakonom o vrt-
cu in s Pravilnikom o metodo-
logiji in sprejeti cene glede na 
izvajanje programov po staro-
stnih skupinah otrok. Doslej 

Občina Radeče pridobila tri 
neprofitna stanovanja
RADEČE – 9. aprila so na 17. redni seji zasedali radeški občinski svetniki, ki so obravnavali 17 točk 
dnevnega reda s podtočkami. Med drugim so s sprejetim sklepom svetniki soglašali s povišanjem cene 
izvajanja socialno varstvene storitvepomoč na domu ter z dvigom cene programov v Vrtcu Radeče. So-
glašali so tudi z višino enkratne denarne pomoči novorojencem v občini, ki znaša za prvega otroka v 
družini 120 evrov, za drugega 150 evrov in za tretjega 200 evrov.

so imeli namreč v Radečah 
enotno ceno za vse programe 
in še ta je bila v veljavi od no-
vembra leta 2007. Vrtec obi-
skuje skupno 134 otrok, ki so 
razporejeni v 7 oddelkov. Za 
1. starostno obdobje se cene 
zvišujejo za 13,5 %, za drugo 
za 3,3 % ter za tretje za 5,6 %.

Med ostalimi obravnavanimi 
točkami dnevnega reda so se 
svetniki med drugim seznani-
li s pozitivnim poročilom Nad-
zornega odobora, ki je izvedel 
pregled poslovanja radeškega 
Kabelskega komunikacijskega 
sistema in Prostovoljnega ga-
silskega društva Radeče, po 

skrajšanem postopku sprejeli 
spremembe in dopolnitve Od-
loka o ustanovitvi regije Po-
savje in ustanovitvi Regional-
nega razvojnega sveta regije 
Posavje, Pravilnik o merilih za 
kategorizacijo občinskih jav-
nih cest, za potrebe inšpek-
cijskega, komunalnega nadzo-
ra ter občinskega redarstva, 
ki ga bodo izvajali pod okri-
ljem  Skupnega prekrškovnega 
organa v občinah Bistrica ob 
Sotli, Radeče, Brežice, Sevni-
ca ter Krško, pa sprejeli vr-
sto sprememb in dopolnitev. 
Z zadovoljstvom so svetniki 
soglašali tudi z brezplačnim 
prenosom treh stanovanj Mi-

nistrstva za javno upravo na 
Občino Radeče, ki se naha-
jajo na naslovu Pot na brod 
14. Gre za stanovanjske eno-
te ministrstva,  velikosti okoli 
70 m2, ki so že več let prazna 
in so še kako dobrodošla Ob-
čini za potrebe oddajanja sta-
novanjskih enot v neprofitne 
namene, saj je čakajočih pro-
silcev za stanovanje kar okoli 
30. Občina Radeče ima sicer v 
lasti 61 neprofitnih stanovanj.

Pod točko razno je župan Ma-
tjaž Han seznanil občinski 
svet s težavami v poslova-
nju radeškega podjetja Inti-
ma Fashion, v katerem 37 za-
poslenih delavk že tri mesece 
ni prejelo osebnega dohodka. 
Od skupnega števila zaposle-
nih je deset Radečank, zanje 
pa bo Občina za delno prebro-
ditev finančnih težav nameni-
la enkratno socialno pomoč v 
višini po 200 evrov. Glede na 
sprejeti sklep Državnega zbo-
ra RS v mesecu marcu o zniža-
nju sejnin funkcionarjem pa 
bodo za štiri odstotke nižje-
sejnine v obodobju enega leta 
prejemali poslej tudi radeške 
svetnice in svetniki, župan ter 
podžupanja. 
 Bojana Mavsar

KRŠKO - Krški svetniki in svetnice so se 9. aprila sestali 
na 30. seji in že v začetku sklenili, da sejo ob 18. uri pre-
kinejo in se udeležijo predstavitve sprememb DPN-ja za 
odlagališče. Kot po tekočem traku so obravnavali več kot 
polovico točk, vendar čisto brez razprave le niso sprejeli 
vseh sklepov. Sejo nadaljujejo danes.

Pri odloku o ureditvenem načrtu starega jedra Leskovca so ne-
kateri menili, da bo nastal velik problem pri prometni ureditvi, 
a s sprejemom sklepa so dali krški občini zeleno luč za obnovo 
stare šole, v kateri je bil še pred časom VDC. Pred potrditvijo 
odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za 
naselje Dolenja vas, kjer naj bi zrasla nova stanovanjska po-
zidava, pa je zopet tekla razprava, da za umestitev novih hiš 
zaradi nepropustnega terena ni najboljša lokacija, saj bo gra-
dnja razmeroma  draga, ker imajo že obstoječe hiše ob večjih 
nalivih težave z odvajanjem vode. 
Skozi proceduro so pospremili še sklepe o potrditvi investicij 
za ureditev zunanjih športnih igrišč pri OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško, ki naj bi jih pričeli graditi v letošnjih poletnih mesecih, o 
dozidavi in rekonstrukciji OŠ Leskovec pri Krškem, dela naj bi 
se prav tako pričela že letos, o dozidavi ter rekonstrukciji OŠ 
Raka, dela bodo stekla prihodnjo pomlad, ter o novogradnji ra-
škega vrtca, ki je načrtovana že za prihodnji mesec.
Sprejeli so sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč druži-
ni na domu, ki bo od 1. maja po novem znašala nekaj več kot 
17 evrov na uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa nekaj 
nad 15 evrov. Občinska subvencija bo k določeni ceni znašala ne-
kaj več kot 9 evrov, prispevek uporabnika pa nekaj manj kot pet 
evrov, ostalo pa subvencionira Zavod za zaposlovanje. Ravnate-
ljem in direktorjem javnih zavodov, ki jih je ustanovila Občina 
Krško, so potrdili izplačilo za delovno uspešnost za minulo leto v 
višini 4/12 letnega zneska, do katerega bi bili upravičeni, če ne 
bi vlada sprejela varčevalnih ukrepov.  M. Kalčič M.

Razpravljali predvsem 
o investicijah

SEVNICA - »Večina največjih ureditev v občini bo v letošnjem 
letu zaključenih, nato se bodo urejale še nekatere manjše, ki 
ne bodo tako obremenjujoče za prebivalce,« je dejal sevniški 
župan Srečko Ocvirk na novinarski konferenci pred tednom 
dni. Popolnoma novo podobo bosta tako dobili dve izmed naj-
starejših ulic v starem delu Sevnice – Drožanjska in Florjanska. 
V poletnih mesecih je v Dolnjem Brezovem predvidena regula-
cija Kolarjevega potoka z izvedbo propusta čez državno regio-
nalno cesto, razširitev cestišča in umestitev pločnika za pešce. 
Na Blanci se ureja novo križišče s povezavo na bodočo obvoz-
nico in na most pri HE Blanca, hkrati pa bo potrebno na celo-
tnem območju HE v prihodnjih mesecih urediti še pešpoti, ko-
lesarske steze in poti za potrebe vzdrževanje ter dostopa do 
reke Save za primere reševanja in namakanja kmetijskih po-
vršin. V začetku jeseni naj bi centralna čistilna naprava Sev-
nica začela z enoletnim poskusnim obratovanjem. V skladu s 
terminskim planom poteka tudi gradnja VVE Vrtec Ciciban, v 
septembru pa se bodo na novo odprla vrata oddelka vrtca na 
OŠ Blanca, kjer je že potekal predvpis.  S.R.

Zaključek največjih ureditev
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cij. Ta načrt se vsako leto ob-
navlja. Nabor teh investicij je 
sestavljen iz različnih naslo-
vov: deloma iz upravnih zah-
tev, deloma na osnovi obrato-
valnih izkušenj, deloma iz tujih 
standardov, ki zahtevajo poso-
dabljanje. Dejstvo je, da vsa-
ko investicijo presojamo tudi 
skozi vidik podaljšanega obra-
tovanja. 

Imate občutek, da se javnost 
dovolj zaveda vloge NEK v 
energetski oskrbi Slovenije?
Prepričan sem, da se javnost 
vedno bolj zaveda pozitivne 
vloge proizvodnje električ-
ne energije na osnovi jedrske 
energije, tudi v Sloveniji. Po 
eni strani so vedno bolj izpo-
stavljeni resnično težki okolj-
ski problemi, povezani z izpu-
sti toplogrednih plinov, ki so 
posledica predvsem proizvo-
dnje električne energije na 
temelju fosilnih goriv. Tudi iz 
ekonomskega vidika je ta slika 
vedno bolj transparentna in ja-
sna javnosti. Jedrska elektrar-
na Krško je  najcenejši proi-
zvajalec električne energije 
v Sloveniji, ob Dravskih elek-
trarnah, ki proizvedejo manj-
ši delež. To sta dva izjemno 
pomembna vidika, ki dosega-
ta vsakega državljana. Po dru-
gi strani pa je minilo že 20 let, 
odkar se v jedrski industriji v 
svetu ni zgodilo nekaj za oko-
lje tragičnega in javnost trezno 
presoja tveganja, ki jih prinaša 
vsaka industrija. V tem smislu 
je dojemanje jedrske energije 
povsem drugačno, kot je bilo 
morebiti pred desetimi, pet-
najstimi leti.

Ste tudi član Strateškega sve-
ta za energetiko pri Vladi RS.  
Kako ocenjujete nekatere 
znake sprememb v energet-
ski politiki Slovenije, ki kaže-
jo, da naj bi se zopet usmerili 
v izrabo fosilnih goriv?
Revizija energetske politike 
v Sloveniji šele nastaja v luči 
aktualnih razmerij, obstoječih 
omejitev, normativnih evrop-
skih usmeritev, tudi dejanskih 
ekonomskih razmer. Kakšen 
bo končni izid, je odprto vpra-
šanje. Vemo, da je v nastaja-
nju revizija nacionalnega ener-
getskega programa v Sloveniji. 
Verjamem, da bo ta revizija iz-
vedena ob upoštevanju pravih 
argumentov, omejitev in novih 
okoliščin in da se bo potem na 
osnovi tega pokazalo, kaj je v 
Sloveniji najbolj smiselno po-
četi glede energetskega ra-
zvoja, da bodo konkretne od-
ločitve o naložbah in o smereh 
raziskav in razvoja šele rezul-
tat tega revidiranega nacional-
nega programa. Tudi stališče 
strateškega sveta na prvi seji 
je bilo, da je prioriteta ta re-
vizija. 
Nove okoliščine so, kot že re-
čeno, okoljske, ker se je Slove-
nija zavezala, da do leta 2020 
bistveno poveča proizvodnjo 
električne energije na osnovi 
čistih virov, da za 20 % zmanjša 
izpuste, da bistevno racionali-
zira porabo električne energi-
je. Druga realnost je ekono-

LJUBLJANA – Na sedežu Ministr-
stva za gospodarstvo so minister 
dr. Matej Lahovnik, v.d. general-
nega direktorja Direktorata za 
energijo mag. Janez Kopač in 
mag. Stane Merše, vodja Centra 
za energetsko učinkovitost na In-
stitutu Jožef Stefan, predstavili 
t.im. Zeleno knjigo, ki bo služila 
za pripravo izhodišč novega Na-
cionalnega energetskega progra-
ma Slovenije do leta 2023. S tem 
je tudi začel teči uradni šestte-
denski rok javne obravnave.

Nacionalni energetski program 
bo temeljil na več področjih, zla-
sti pa  postavlja  v ospredje  učin-
kovito rabo energije. Med najbolj 
perspektivne vire so pripravljalci 
programa uvrstili energijo iz le-
sne biomase ter sončno energijo za 
proizvodnjo toplote, vodno ener-
gijo, lesno biomaso in bioplin za 
proizvodnjo električne energije, 
v prihodnosti pa tudi fotovoltaič-
ni sistem in geotermalno energijo. 

Kakor izhaja iz dolgoročnih ener-
getskih bilanc, bo Slovenija do leta 
2020 težko dosegla dva evropska 
cilja, in sicer strukturo obnovlji-
vih virov energije znotraj končne 
porabe vse energije in cilj glede  
emisij toplogrednih plinov, ki jih 
je potrebno zmanjšati za 20 od-
stotkov. Zato bo potrebno za ra-
zvoj dejavnosti oskrbe z električno 
energijo zagotoviti tako proizvo-
dne kot rezervne zmogljivosti v 
državi. Pri tem nameravajo med 
drugim izvesti tehološke preno-
ve v nekaterih termoelektrarnah, 
dolgoročno ohranjati proizvodnjo 
lignita v Premogovniku Velenje in 
pospešiti izgradnjo hidroelektrarn 
na Srednji Savi, umestiti pretoč-
ne elektrarne na reko Muro in na-
daljevati izgradnjo HE na Spodnji 
Savi. 

Vendar pa po besedah mag. Kopa-
ča rok dokončanja spodnjesavskih 
elektrarn do leta 2015 ni realen  
predvsem iz dveh razlogov, in si-
cer, ker prejšnja vlada v proračunu 
ni zagotovila sredstev za pripravo 
Državnega prostorskega načrta za 
HE Brežice in ker v zvezi z izgra-
dnjo HE Mokrice, ki je načrtovana 
v neposredni bližini meje z R Hrva-
ško, še niso stekli s sosednjo državo 
nobeni dogovori. »O HE Mokrice se 
ves čas samo razmišlja, noben kon-
kreten korak pa ni bil narejen. Mi 
sedaj pripravljamo pobudo za Med-
vladni sporazum s Hrvaško o načr-
tovanju HE Mokrice in o določitvi 
vodnega režima dolvodno od HE 
Mokrice«. Kakor je dejal Kopač, pa 
bi bila HE Mokrice, v kolikor bi jo 
načrtovali višje, da ne bi imela po-
sledično vpliva na vodni režim sose-
dnje države, energetsko zelo malo 
uporabna, zaradi česar bi bila vpra-
šljiva tudi ekonomičnost njene gra-
dnje. „Ker imamo to nerazjasnje-
no dilemo, ki jo v preteklih štirih 
letih nihče niti ni poskušal razja-
snjevati, seveda ne moremo oblju-
biti ničesar v zvezi z rokom gradnje 
te zadnje v verigi, za HE Brežice pa 
bomo že poskrbeli,« je za Posavski 
obzornik  povedal Kopač.

Jedrska energija sicer ne spada 
med obnovljive vire, temveč med 
domače in že obstoječe vire. Dru-
gi blok je ena ključnih priotitet v 
Sloveniji tudi v bodoče, obstaja 
pa tudi opcija podaljšanja obra-
tovanja obstoječega bloka, je po-
udaril minister Lahovnik, pri če-
mer je potrebno korektno izpeljati 
vse aktivnosti, vključno z rešitvijo 
odlagališča za nizko in srednje ra-
dioaktivne odpadke. B. Mavsar

Mag. Kopač: 
Leto 2015 ni 
realen rok za 
dokončanje HE 
na spodnji Savi

V jedrski elektrarni Krško ste 
sredi remonta, kako poteka? 
Zdaj smo ravno na polovici re-
monta, ki bo skupno predvi-
doma trajal 30 dni. Ravno ta 
teden je najbolj intenzivno 
delaven in obremenjen, izva-
jajo se vsa dela, ki so na kri-
tični poti. Dela potekajo zaen-
krat po pričakovanju, nimamo 
nekih zamud glede na časovni 
plan. Če bomo tako nadaljeva-
li do konca, potem lahko pri-
čakujemo povratek na omrež-
je tako, kot je bilo najavljeno, 
torej 30. aprila.

Pred kratkim ste na Upravo 
za jedrsko varnost oddali pro-
gram, ki je osnova za podalj-
šanje življenjske dobe NEK še 
za 20 let. Kakšen je zdaj po-
stopek v tem procesu?
To je projekt, ki ga pripravlja-
mo že okvirno dve leti. Zdaj 
smo končali z izdelavo progra-
ma, na osnovi katerega lahko 
pristopimo k upravnemu po-
stopku. Vloga je bila pred do-
brimi desetimi dnevi predana 
v postopek Upravi za jedrsko 
varnost. Zdaj imamo tri mese-
ce časa, da to vlogo opremi-
mo še s strokovnim mnenjem 
kvalificirane strokovne inštitu-
cije, ki ima pooblastilo uprave 
za neodvisno presojo tem, ki 
so predmet upravnega postop-
ka. Naš načrt je, da bi nekje 
do konca leta upravi predali 
v presojo vse, kar potrebuje-
jo za podaljšanje življenjske 
dobe, tako da bi s tem dose-
gli to upravno odločitev. To pa 
seveda ne pomeni dokončne-
ga podaljšanja, kajti slovenska 
zakonodaja predvideva vsakih 
deset let sistematično preso-
jo varnosti obratovanja. Ven-
dar pa je s to vlogo postavljen 
okvir, v katerem izvajamo vse 
potrebne ukrepe in dosegamo 
svetovne standarde, ki so po-
trebni za podaljšanje življenj-
ske dobe takega objekta.

V javnosti velja prepričanje, 
da je podaljšanje obratova-
nja NEK tako rekoč gotovo 
dejstvo. Je to res tako samo-
umevno?
To ni gotovo dejstvo, treba je 
izpolniti veliko zahtev. Če go-
vorimo o nekem prepričanju v 
javnosti, to verjetno temelji 
na dejstvu, da to ni unikaten 
postopek, ampak je standar-
dni postopek, ki se uporablja 
v svetu. Danes smo v svetu pri-
ča, da se življenjska doba jedr-
skih objektov podaljšuje do 60 
let, tako da je veliko takšnih 
upravnih vlog že razrešenih, 
predvsem na področju ZDA, 
pa tudi Evrope. V tem smislu 
je to nekako pričakovano dej-
stvo. Res pa ja tudi, da tehno-
loško NEK izpolnjuje in sproti 
gradi na teh potrebnih predpo-
gojih, to je načrtovanje in po-
sodabljanje jedrskega objekta.

Ravno to sem želel vprašati 
- v elektrarni že nekaj časa 
načrtujete in izvajate inve-
sticije v luči podaljšanja ži-
vljenjske dobe elektrarne?
Znano je, da ima NEK vedno v 
funkciji petletni načrt investi-

mija energetskega sektorja. 
Od tega je odvisna dolgoroč-
na uspešnost naše industrije 
in izjemno pomembno je, ka-
kšni bodo viri bodoče proizvo-
dnje električne energije, ali 
bodo relativno poceni ali bodo 
izjemno dragi. Ob tem je tre-
ba upoštevati tudi zanesljivost 

oskrbe. Slovenija mora dosega-
ti neko razumno stopnjo samo-
oskrbe z električno energijo, 
ne sme biti bistveno odvisna od 
uvoza in tujine, kajti kaj hitro 
se lahko ti navidez stabilni in 
zanesljivi trgi sesujejo. Dober 
primer je bil pozimi na podro-
čju plina, ampak tudi na po-
dročju električne energije se 
lahko dogajajo podobne stvari.

Če upoštevamo ta dejstva, si 
je možno predstavljati ener-
getsko prihodnost Slovenije 
brez t.i. jedrske opcije?
Jaz si je ne predstavljam, 
mnogi si je ne predstavljajo, 
so pa tudi tisti, ki si to pred-
stavljajo. V svetu in pri nas 
je vedno bolj močno prepri-
čanje, da je jedrska energija 
tista, ki daje odgovor na vse 
te tri temeljne dileme: eko-
logija, ekonomija in zaneslji-
vost oskrbe, tega ni možno 
prezreti. Če bomo sledili tem 
principom, bo jedrska energi-
ja v Sloveniji dolgoročno pri-
sotna. Prvič preko podaljšanja 
življenjske dobe tega objekta 
in drugič na temelju izgradnje 
novih objektov.

Postopek iskanja lokacije za 
odlagališče NSRAO se pribli-
žuje h koncu oz. k točki, ko 
bo morala lokalna skupnost 
reči da ali ne. Sicer ste to že 
večkrat poudarili, a morda še 
enkrat – kako je ta odločitev 
pomembna za NEK?
Umestitev trajnega odlagali-
šča za nizko in srednje radi-
oaktivne odpadke je za NEK 
pomembna, ni pa življenjsko 
pomembna, jedrska elektrar-
na Krško bo obratovala sko-
zi načrtovano obdobje tako 
ali drugače. Vendar je ta od-
ločitev pomembna še iz vsaj 
dveh dodatnih vidikov, če za 
prvi vidik vzamemo, da ima 
NEK prostorsko stisko in da bi 
bilo najboljše, da končno ima-
mo trajno odlagališče in raz-
rešimo to vprašanje. Drugi vi-
dik je ta, da pokažemo, da smo 
v Sloveniji sposobni umeščati 

zahtevnejše objekte v prostor, 
te postopke izpeljati na demo-
kratičen način, objekte ume-
stiti in jih tudi zgraditi. In tre-
tje, da končno pokažemo in 
dokažemo, da izpolnjujemo 
kriterije, ki jih večina evrop-
skih držav izpolnjuje, saj imajo 
trajna odlagališča tako za po-

trebe energetike kot za ostale 
odpadne vire sevanja, ki nasta-
jajo v raziskavah in medicini. 
Tako odlagališče je standard 
sodobne države, ki zna odpa-
dne materiale ustrezno obrav-
navati. To so vsaj trije vidiki, 
ki so pomembni za umestitev 
takega odlagališča. Verjamem, 
da bo lokalna skupnost to znala 
ustrezno in odgovorno preso-
diti in za ta postopek dala ze-
leno luč. 

Kaj je po vašem mnenju ra-
zlog, da se razprava o potrdi-
tvi lokacije za odlagališče bolj 
kot o tehničnih vidikih objek-
ta vrti o vplivu elektrarne na 
okolico, predvsem o nega-
tivnih vidikih? Zakaj je tako 
malokrat poudarjena njena 
pozitivna vloga v lokalnem 
okolju?  
V javnosti se je v preteklosti 
skušalo uporabljati in kapita-
lizirati predvsem negativne vi-
dike. To je v preteklosti poče-
la politika na nacionalni ravni, 
spomnimo se samo pobud za 
referendume in podobnih za-
dev. Včasih je ta negativna in-
terpretacija nosila pozitivne 
točke politiki, danes dokaza-
no to ni več tako. Vendar je v 
zavesti ožjega dela javnosti še 
vedno vcepljeno, da je treba 
poudarjati negativne vidike in 
da se da na osnovi tega nekaj 
doseči, vendar mislim, da gre 
za manjšinski del javnosti. To 
je anomalija, ki se pri nas vle-
če iz preteklosti, v mnogih dr-
žavah pa je že zdavnaj opušče-
na in se bolj razumno in trezno 
presoja, kaj so pozitivne plati 
in vidiki proizvodnje električ-
ne energije na osnovi jedrske 
energije. 

Na čelu NEK ste že vrsto let, 
ste kdaj že naveličani tega 
dela ali pa bolj vsega kar sodi 
zraven – npr. politizacije te 
problematike?
Če mi kaj po teh letih preseda, 
mi seveda to, da se v nekih, 
poudarjam, manjšinskih kro-
gih javnosti skuša uveljavljati 

Pogovor s Stanetom Rožmanom, predsednikom uprave NEK

negativna polemika, mnogo-
krat demagogija, kjer se skuša 
manipulirati z dejstvi. To je ti-
sto, kar utruja ne samo mene, 
ampak verjetno še koga. Ven-
dar je treba biti potrpežljiv, 
vztrajen in v končnici pravi ar-
gumenti vedno prevladajo in 
tudi v tem primeru mislim, da 
bo tako.

Strokovnjaki NEK ste cenjeni 
tudi v mednarodnem merilu. 
Kakšne so vaše izkušnje, ki 
ste jih dobili kot predsednik 
upravnega odbora pariškega 
centra organizacije WANO?
Ta štiriletni mandat, ki se mi 
v letošnjem letu izteka, je bil 
zame dragocena izkušnja, po-
gled  v širino dogajanj v evrop-
skem in svetovnem prostoru 
na področju jedrske energije. 
Dana mi je bila možnost, da 
primerjam naše vzorce obna-
šanja z vzorci obnašanja v tu-
jini. Imel sem priložnost videti, 
na kakšni stopnji mi vodimo ta 
objekt z vidika varnosti in spre-
jemljivosti in z veseljem lah-
ko ugotavljam, da je jedrska 
elektrarna Krško vodena na za-
vidljivo dobri ravni v primerja-
vi z zahodno Evropo. Naši stan-
dardi in dosežki so zelo visoki. 

Spoznal sem tudi, da smo v Slo-
veniji specifični predvsem po 
dajatvah, ki jih jedrska elek-
trarna prispeva lokalni skupno-
sti, da smo pri tem skoraj šli 
čez vse meje, skratka, prispe-
vamo veliko več kot kjerkoli 
drugje v svetu. Tisti, ki te stva-
ri poznajo, znajo to tudi ceni-
ti. Jaz seveda ne nasprotujem 
temu, da jedrska elektrarna 
prispeva tudi k razvoju lokal-
nega prostora, vendar je tre-
ba imeti neke razumne meje.

Jedrska tehnologija zahte-
va veliko strokovnih kadrov. 
Kako gledate na Fakulteto za 
energetiko in na zadnja priza-
devanja za srednješolski pro-
gram za jedrskega tehnika v 
Krškem, pa tudi sicer, kaj po-
meni energetika za dvig izo-
brazbeno podhranjene regije?
Mi od samega začetka moč-
no podpiramo oba programa, 
tako srednješolskega kot fa-
kultetnega. Veseli nas, da se 
oba razvijata, da obstaja in-
teres mladih zanju. To je lo-
gična posledica tega, da je ta 
regija danes energetska regi-
ja in da bo jutri ta poudarek 
še močnejši z novimi objekti, 
ki se umeščajo v prostor. Ener-
getika te kadre potrebuje, jih 
tudi zaposluje, mi smo nenaza-
dnje danes edini, ki vsako leto 
intenzivno zaposlujemo. Kljub 
gospodarski krizi letno zaposli-
mo 25 do 30 mladih ljudi s sre-
dnjo strokovno ali visokošolsko 
izobrazbo in ta proces se bo 
nadaljeval. Tudi podizvajalska 
podjetja zaposlujejo iz naslo-
va energetike. Energetika po-
staja v tem okolju pomemben 
generator razvoja, zaposlova-
nja, izobrazbene strukture, ki 
je intelektualni potencial za to 
okolje ne le v energetiki, am-
pak tudi v širšem smislu. 
 Peter Pavlovič

„Verjamem, da se bo lokalna skupnost 
znala odgovorno odločiti!“
Staneta Rožmana Posavcem verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Na čelu Nuklearne elektrarne Krško je že od leta 1988, uve-
ljavil se je tudi na mednarodnem prizorišču, predvsem v združenju jedrskih operaterjev, kjer opravlja funkcijo predsednika uprav-
nega odbora pariškega centra te organizacije. Ne le v lokalnem, tudi v nacionalnem okolju velja za avtoriteto na jedrskem področju. 
Remont v jedrski elektrarni, postopek za podaljšanje njene obratovalne dobe, njena vloga v energetski oskrbi Slovenije, postopek is-
kanja lokacije za odlagališče jedrskih objektov, novi načrti v slovenski energetiki in še kaj ponujajo dovolj izhodišč za pogovor z njim.

Stane Rožman
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Pomen 
gradnje verige 
hidroelektrarn 
na Savi

Ideja o gradnji verige hidro-
elektrarn (HE) na Savi in na 
njenem spodnjem toku v Po-
savju je razmeroma stara. 
Pred približno sedmimi leti se 
je načrtovanje tega projekta 
zelo zaostrilo, ker je del takrat 
vladajoče LDS želel gradnjo 
verige s podelitvijo koncesije zaupati avstrijsko slovenskem 
podjetju, drugi del vladajočih, ki smo se mu pridružili tudi 
nekateri takratni opozicijski poslanci, pa je vztrajal (in na 
koncu tudi uspel), da načrtuje in gradi verigo HE slovensko 
podjetje. S sprejetjem Zakona o pogojih koncesije za izkori-
ščanje energetskega potenciala Spodnje Save leta 2000 in ka-
snejšimi spremembami tega zakona se ni urejala le podelitev 
koncesije za energetsko izkoriščanje spodnjega dela Save od 
HE Vrhovo dolvodno, temveč zakon ureja tudi druge zelo po-
membne prednosti za Posavje. Naj v nadaljevanju naštejem 
le najpomembnejše:
• Izgradnja hidroelektrarn s pripadajočimi akumulacijskimi 

bazeni mora zagotavljati naseljem v Posavju protipoplav-
no zaščito pred vsaj 100-letnimi vodami, kmetijske površi-
nam pa zaščito pred 20-letnimi vodami.

• Voda v akumulacijskih bazenih bo dvignila podtalnico (še 
žlasti na Krško-Brežiškem polju), kar bo omogočilo učinko-
vitejše kmetovanje in s tem priložnost za nadaljnji razvoj 
kmetijstva v Posavju.

• Akumulacijski bazeni predstavljajo tudi zalogo vode, ki lah-
ko služi tudi namakanju bližnjih kmetijskih površin in s tem 
intenzivnejše kmetovanje.

• Cela veriga HE od Vrhovega do Mokric predstavlja uredi-
tev vodotoka Save in okolice, ki pomembno prispeva k ure-
jenosti in izgledu krajine ob Savi. Razlika med izgledom 
porečja Save pred in po izgradnji hidroelektrarn je očitna.

• Projekt gradnje hidroelektrarn je tudi očistil Savo, saj so 
sočasno grajene tudi pomembne čistilne naprave v Sevni-
ci, Krškem, Brežicah in Obrežju. Ob gradnji so bili in bodo 
urejeni tudi pritoki v Savo.

• Pri projektiranju in izgradnji hidroelektrarn sodelujejo pre-
težno slovensko in posavsko gospodarstvo, ki zaposluje ne-
posredno in posredno marsikaterega prebivalca Posavja. Če 
primerjamo gradnjo verige HE na Spodnji Savi in projekt 
izgradnje novega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj je jasno, 
da je pri projektu HE angažirano približno 80% slovenske-
ga gospodarstva (gradnja nasipov in HE, Litostroj kot doba-
vitelj opreme,...), pri gradnji bloka 6 TEŠ pa 80% francosko 
podjetje Alstom, ki dobavlja tehnološko opremo. 

• Vzdolž celotne verige hidroelektrarn se ureja tudi cestna in 
druga infrastruktura, ki predstavlja nove in obnovljene ce-
ste, mostove, obvoznice, izven nivojska križanja z železni-
co in podobno.

• Vsaka posamezna hidroelektrarna z akumulacijskim ba-
zenom pomeni tudi novo priložnost za razvoj mest in oko-
lice. Z izgradnjo HE Brežice v Vrbini približno 400 metrov 
nad starim železnim mostom čez Savo bo na primer oživelo 
in se razvilo mesto Brežice predvsem proti zahodu.  Z uredi-
tvijo površin med akumulacijskim bazenom HE Brežice in 
zahodno fasado mesta bomo pridobili veliko urejenih povr-
šin za rekreacijo in šport, akumulacijski bazen bo omogo-
čal razvoj vodnih (tudi motornih) športov in kopanje, ure-
jena bo sodobna kajakaška steza, obnovljen bo del vodnih 
površin pod mestom, omogočena bo plovnost po Savi vse od 
Čateških toplic do mesta, uredila se bo zahodna fasada me-
sta in vertikalni prehodi iz mesta, urejene bodo površine za 
kulturne in družabne dejavnosti in podobno. 

• In nenazadnje bo HESS, d.o.o., kot koncensionar, ki gradi in 
upravlja z hidroelektrarnami, plačeval koncesijo državi in 
občini, kjer je hidroelektrarna, in sicer v višini 10% od pro-
izvedene električne energije, pri čemer pripada občini 60% 
koncesijske dajatve, državi pa 40%.To bo letno za Občino 
Brežice pomenilo nekaj sto tisoč EUR.

Poleg naštetih prednosti pa gradnja hidroelektrarn gotovo 
predstavlja določen vpliv na okolje in prostor. Zato je med po-
stopkom umeščanja elektrarn in ostale infrastrukture  v pro-
stor potrebno vključiti vso strokovno in laično javnost in sko-
zi strokovne analize, študije ter ustrezne projektne rešitve te 
vplive kar se da zmanjšati. Pri gradnji HE Brežice bo v ta po-
stopek prvič vključena tudi Republika Hrvaška zaradi mo-
žnih čezmejnih vplivov.  Upam le, da bo tudi sedanja Vlada z 
angažiranostjo omogočala dosedanjo dinamiko gradnje in da 
bo celotna veriga končana do konca leta 2015.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

LESOKOV
BREŽICE d.d.

Cesta bratov Cerjakov 43
8250 Brežice

Tel.: 07/496-12-32

Okna Glin, vrata Liko in Lesna, strešna okna Velux, sistemi Knauf, 
OSB, opažne in ostale plošče, gotovi parketi in laminati Haro, kljuke 
Frascio, talne in stenske obloge ter ostali reprodukcijski material za 

finalna dela v gradbeništvu.

UGODNI GOTOVINSKI POPUSTI DO 20%!
Okna, vrata in obloge tudi vgradimo.

S tradicijo in kvaliteto vedno z vami Lesokov Brežice.

AKCIJSKA PRODAJA POMLAD 2009
od 14. aprila do 9. maja 2009

Razvoj osnovnega šolstva v 
Šentjanžu sega v leto 1839, 
ko je bil na pobudo redkih 
zanesenjakov v vasi med 
šentjanškimi griči prvič v 

skromnih, začetnih oblikah 
organiziran pouk - šolsko po-
slopje so sezidali dve leti ka-
sneje, leta 1841 (danes se v 
teh prostorih nahajata kra-
jevni urad in pošta). Leta 
1901 so krajani zgradili novo 
šolsko poslopje, ki ga danes 
ni več, saj so ga leta 1943 za-
žgali Nemci. V kraju so bili 
nato šele leta 1957 postavlje-
ni temelji nove šole, vendar 
pa je gradnja zaradi finanč-
nih težav potekala precej po-
časi. Vsi učenci so pričeli obi-
skovati pouk v novi šoli šele 
leta 1961. Šolo so poimeno-
vali po narodnem heroju in 
domačinu Milanu Majcnu, 
ki je padel v neenakoprav-
nem boju z nemškim okupa-
torjem leta 1941 v Murencah 
pri Šentjanžu. Čez deset let, 
leta 1971, so se učenci sku-

170 let šole v Šentjanžu
ŠENTJANŽ - V telovadnici OŠ Milana Majcna Šentjanž je 4. aprila potekala slovesnost ob 170-letnici 
ustanovitve šole v Šentjanžu, ki se jo je udeležil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. V pri-
kupnem in živahnem kulturnem programu, ki sta ga spretno povezovala učenca tamkajšnje šole, so na-
stopajoči osnovnošolci prikazali stare ljudske igre, pesmi in plese. Dotaknili so se tudi vojnega časa, v 
katerem je bila šola v Šentjanžu požgana do tal ter nato prikazali še sodoben čas, v katerem svoboda 
prinaša nove izzive, nove ideje in pričakovanja. Po prireditvi je sledil ogled razstave »Šola danes, šola 
nekoč«. S samostojnim glasbenim nastopom je razveselil tudi  slovenski kantavtor Adi Smolar. 

paj z zaposlenimi močno raz-
veselili nove pridobitve – šol-
ske telovadnice. OŠ Milana 
Majcna Šentjanž je tudi kul-
turno gibalo kraja in okolice, 

saj vsako leto poteka v njej 
lepo število proslav in kul-
turnih nastopov, učenci pa 
so uspešni na številnih špor-
tnih in ostalih tekmovanjih v 
občini in širše.

»Danes gradimo na temeljih, 
ki so bili postavljeni pred 170 
leti,« je ponosno dejala rav-
nateljica Marija Brce, ki je 
v svojem pozdravnem nago-
voru opozorila na pomembno 
vlogo učitelja v vseh časih šo-
lanja in na napredno misleče 
domačine, ki so v tem majh-
nem kraju v Mirnski dolini po-
magali pri ustanovitvi šole. 
»Vedeli so, da izobrazba po-
meni napredek, da je znanje 
ključ za boljšo prihodnost po-
sameznika in skupnosti,« so 
bile njene besede, ki so se 
dotaknile številnih domači-

nov in obiskovalcev priredi-
tve. V Šentjanžu, kjer je sta-
la tretja večja šola v sevniški 
občini in je imela v preteklo-
sti celo dve podružnični šoli, 
v »najboljših časih«  pa kar 
455 otrok, si že dalj časa pri-
zadevajo za gradnjo novega  
igrišča in telovadnice, raz-
veselili bi se tudi knjižnice 
s čitalnico, preurediti bi bilo 
potrebno šolsko jedilnico… 

Pomoč v teh prizadevanjih 
jim je na slovesnosti obljubil 
župan Srečko Ocvirk in tako 
naj bi v letošnjem letu prido-
bili zemljišče, narejena naj 
bi bila tudi projektna doku-
mentacija, potem pa naj bi 
se začela tudi gradnja nove 
telovadnice, ki bo omogoča-
la boljše pogoje dela.
 Smilja Radi, 
 foto: Ljubo Motore

Župan Srečko Ocvirk, minister za šolstvo in šport dr. 
Igor Lukšič in ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž 
Marija Brce

Včasih so pionirji peli pionirske pesmi, danes je 
popularnejši »rap«.

Na slovesnosti ob 170-letnici OŠ Šentjanž so se s 
posebnim spominkom spomnili bivše ravnateljice Jožice 
Rau, ki je »ravnateljevala« pred 49 leti, pa ravnatelja 
Jožeta Bavca in Franca Bastardija. Prezrti niso bili niti 
nekdanji, danes upokojeni delavci šole, ki so prejeli v 
zahvalo prečudovit cvet vrtnice.

SEVNICA - V Sevnici je pote-
kal od 7. do 9. aprila Posa-
vski zaposlitveni sejem s slo-
ganom »Zgrabi priložnost« v 
organizaciji Zavoda za zapo-
slovanje RS, Območne enote 
Sevnica in Zavoda Regio. Po-
kroviteljice sejma so bile vse 
štiri posavske občine - Breži-
ce, Krško, Sevnica in Kosta-
njevica na Krki, pridružila pa 
se je tudi občina Radeče.

Osrednji dogodek  je bil, tako 
kot pretekli dve leti, zapo-
slitveni sejem, čigar glav-
ni namen je bil vzpostavitev 
neposredne povezave med 
delodajalci in iskalci dela ter 
seznanitev mladih s poklici 
v okolju. Eno izmed podje-
tij, ki  se je predstavljalo na 
zaposlitvenem sejmu v Špor-
tnem domu Sevnica, je bilo 
tudi sevniško podjetje stil-
nega pohištva Stilles. Mojca 
Zakošek, vodja splošne ka-
drovske službe v podjetju, je 

Posavski zaposlitveni sejem 

dejala, da je namen predsta-
vitve podjetja na zaposlitve-
nem sejmu predvsem opozori-
ti mlade na deficitaren poklic 
mizarja, ki je poklic prihodno-
sti. »Lesarstvo je perspektivna 
panoga tudi zaradi prijaznega 
okolja. Surovine so, saj 60 % 
Slovenije pokriva gozd, zato 
je to surovina, ki ji bomo lah-
ko dodali dodano vrednost,« 
je še razmišljala o tem zelo 
lepem poklicu, ki pa ne pri-
vablja več veliko število mla-
dih. V podjetju Stilles razmi-
šljajo dolgoročno, zato je pri 
njih mizar z izkušnjami še ve-
dno dobrodošel. 

V okviru sejma so poteka-
le še številne druge aktivno-
sti, ki so bile namenjene mla-
dim in brezposelnim osebam 
– predstavitev deficitarnih po-

klicnih področij v lesarstvu, v 
kovinarstvu, v gradbeništvu, 
v gostinstvu in v turizmu ter 
v trženju finančnih produk-
tov; seznanitev z zaposlitve-
nimi priložnostmi v Slovenski 
vojski in v Policiji, posredo-
vane so bile tudi informaci-
je o možnostih štipendiranja 
(Posavska štipendijska she-
ma in ostale oblike štipendi-
ranja). Mlade iskalce prve za-
poslitve so najbolj pritegnila 

vojaška in policijska vozila, a 
predno sedeš v takšno vozilo, 
je potrebno opraviti določena 
usposabljanja, zato so pred-
stavniki vojske mladim fan-
tom svetovali, naj se preizku-
sijo v trimesečnem urjenju za 
prostovoljce – tako bi najlažje 
ugotovili, ali so psihično in fi-
zično pripravljeni za ta poklic. 

Mnogi obiskovalci različnih 
starosti so pokazali zanimanje 
za nove zaposlitvene možno-
sti, za dodatno izobraževanje 
in usposabljanje,  vendar v 
teh časih ni ravno velike izbi-
re za redno zaposlitev, več je 
je za delo preko študentske-
ga servisa, za delo po pogod-
bi in za sezonsko delo. Direk-
torica Kulturno-turističnega 
rekreacijskega centra Radeče  
(KTRC) Marija Imperl je de-
jala, da vsako leto iščejo za 
sezonsko delo splavarje, ki bi 
bili na voljo od maja do sep-
tembra na splavu, ki vozi od 
Radeč do Zidanega Mosta.
 Smilja Radi

Zaposlitveni sejem, ki je letos potekal v Sevnici, je bil  
priložnost za iskalce zaposlitve, delodajalce in druge 
partnerje na trgu dela.

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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KRŠKO – 27. marca je Posavsko konjerejsko društvo orga-
niziralo vsakoletni občni zbor. Člani društva so v uvodni uri 
prisluhnili strokovnemu predavanju o oplojevanju kobil in o 
boleznih, reševali so tudi vprašanja iz prakse… Nato je pred-

sednik društva Anton Simonišek predstavil delovanje dru-
štva, blagajnik pa letno poročilo. Za novega predsednika so 
izvolili Branka Grmovška, ki je društvu predstavil plan dela 
za leto 2009. Pod točko razno so člani pobratenega društva 
KD Krim pozdravili občni zbor in izrazili željo, da bi še bolj 
aktivno sodelovali. Društvo bo še naprej delovalo v duhu lju-
biteljstva konj ne glede na njihovo pasmo, vse rejce in lju-
bitelje konj pa vabijo, da se včlanijo.  M.G. 

KRŠKO - 4. aprila je v organizaciji Krajevne organizacije Rde-
čega križa Krško – levi breg in Krajevne skupnosti mesta Kr-
ško potekalo v prostorih krške osnovne šole 4. srečanje kra-
janov, ki so dopolnili 75 in več let. Od skupno 449 članov RK, 
ki živijo na levem bregu mesta Krško, se je srečanja udele-

žilo okoli 120 občanov. Slednje so nagovorili predsednica KO 
RK – levi breg Dana Potokar, predsednica Območnega združe-
nja RK Krško Meta Habicht, župan Franc Bogovič ter v ime-
nu KS mesta Krško Metka Uršič, kulturni program pa so za 
udeležence srečanja pripravili učenci šole ter Ženski pevski 
zbor Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki.   B. M.

SENOVO – Osnovna šola XIV. divizije je 4. aprila že 16. leto 
zapored organizirala dobrodelno prireditev „Za sodobnejšo 
šolo“, katere namen je zbiranje sredstev za boljše učne po-
goje na šoli. V dosedanjih 15 akcijah so s pomočjo krajanov 
in več kot 70 donatorjev zbrali že več kot 55 tisoč evrov. To-
krat so pred polno dvorano Doma XIV. divizije nastopili čla-
ni gledališke skupine DKD Svoboda Senovo in pod režisersko 

taktirko Bože Ojsteršek uprizorili predstavo „Vaje v slogu“, 
v njej pa so kot glasbeni gostje sodelovali tudi štirje doma-
či akademski glasbeniki: dirigent in tubist Halid Tubeishat, 
skladatelj, aranžet in fagotist Dejan Učakar, saksofonist Ma-
tjaž Škoberne ter pevec in trobentač Rudolf Gas. Obiskoval-
ci prireditve so z vstopnino in z donacijami prispevali 4.700 
evrov, akcija zbiranja sredstev pa še poteka. Z njimi bodo 
v šoli po besedah ravnatelja Vinka Hostarja kupili opremo, 
učila in učne pripomočke za pouk v tretjem triletju devet-
letke in posodobili učila in opremo za ostale razrede, načr-
tujejo pa tudi nakup interaktivne table in kamer za video-
konferenčno povezavo. Hostar se zahvaljuje nastopajočim 
ter seveda tudi vsem, ki so dali svoj prispevek bodisi z vsto-
pnino bodisi z donacijo. P.P., foto: J.M.

Občni zbor posavskih 
konjerejcev

Srečanje starejših krajanov z 
levega brega Krškega

Predsednica KO RK Krško – levi breg Dana Potokar, krški 
župan Franc Bogovič in pomočnik ravnateljice OŠ Jurija 
Dalmatina Jože Ban

Za sodobnejšo senovsko šolo

Nastopajoči na prireditvi 

GLOBOKO – V Krajevni skupnosti Globoko krajevni praznik obe-
ležujejo nekoliko drugače, s tradicionalnim pohodom »Spoznaj-
mo svojo krajevno skupnost«. Že četrto leto ga je organizirala 
Krajevna skupnost skupaj z turističnim in gasilskim društvom.  
Udeležilo se ga je preko 100 krajanov, najmlajši pohodnik, ki je 

imel okoli dve leti, se je na poti pustil nositi, najstarejša poho-
dnica je bila sedemdesetletnica. Letos so dobro razpoloženi po-
hodniki na okoli 20 kilometrski turi prehodili vzhodni del KS. Pot 
je vodila ob potoku Ribnik, nekateri mu pravijo tudi Žabjek, po 
trasi Poček-Ribnik-Zakotjek-Slopno-Bibčev graben-Sveti križ. „V 
globoškem delu je upokojeni učitelj Franc Zidarič predstavil zgo-
dovino nekdanjega ribnika. Zanimivi zgodovinski predstavitvi so 
pohodniki še posebej radi prisluhnili. Zanimivost potoka na se-
vernem delu so zajezitve, katere globoški sadjarji uporabljajo 
za namakanje,“ je povedala tajnica KS Anica Novoselović. Ob 
najsevernejši, ki je tudi največja, je bil organiziran postanek 
z malico. Pot so pohodniki sklenili v poznih popoldanskih urah.
 S.V.

Spoznavali svojo krajevno 
skupnost 

Postanek z okrepčilom 

DOBOVA - 4. aprila je potekal sestanek predstavnikov vasi, ki 
v svojem imenu nosijo naziv Selo-Sela-Sele, zraven pa so tudi 
predstavniki Selc. Pripravljalnega sestanka na poletno sreča-
nje, ki bo 27. junija, se je udeležilo 70 predstavnikov iz 25 vasi 
s tem imenom in gostitelji Sela pri Dobovi. 
Predstavniki 12. srečanja, ki je potekalo v Selah pri Žirovnici, 
so organizatorju letošnjega srečanja predali zastavo, kjer so 
označene vse vasi z zgoraj omenjenim imenom. Gostje so spo-
znali Sela pri Dobovi, določili okvirni program srečanja in spo-
znali lepote Dobove in okolice. „V Dobovi je bila zbrana vsa Slo-
venija, zraven pa še predstavniki iz Selc pri Ronkah iz Italije. 
K dobremu razpoloženju je prispevalo tudi vreme,“ je zapisa-
la predsednica organizacijskega odbora Branka Stergar. S.V.

Selo-Sela-Sele 27. junija v 
Selah pri Dobovi 

PODBOČJE – Osnovna šola Podbočje jutri, 17. aprila, ob 19. uri 
v šolski telovadnici pripravlja dobrodelno prireditev, katere iz-
kupiček bodo namenili za šolski sklad. Na prireditvi, ki jo bosta 
vodila Janja Rostohar in Srečko Pavkovič, bodo nastopili na-
rodno-zabavni ansambli Cvet, Brežiški flosarji, ans. Jerneja Ko-
larja in Majolka, domače skupine Mladi harmonikarji, Koledniki, 
pevski zbor Mavrica in pevska skupina AKŽ Podbočje, kostanje-
viška godba, otroci iz vrtca in šole ter humoristka Pišečka Mica.

Dobrodelna prireditev 

LISCA - Planinsko društvo Lisca Sevnica je 4. aprila organiziralo 
Motoretov pohod na Lisco, ki se je zaključil s krajšo slovesno-
stjo pri Tončkovem domu na Lisci. Na Lisco so se v sončnem so-
botnem dopoldnevu podali številni planinci in pohodniki z raz-
ličnih zbornih mest, od koder so jih po vseh markiranih poteh 
varno vodili planinski vodniki. Zbrane je nato v krajšem kultur-
nem programu pri Tončkovem domu s pesmijo pozdravila sevni-
ška planinska pevska skupina Encijan, na glasbene inštrumen-

te so zaigrali učenci Glasbene šole Sevnica. Slavnostni govornik 
je bil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki se je z beseda-
mi dotaknil vsestranskega in neutrudnega dela Lojzeta Moto-
reta za razvoj planinstva v občini Sevnica; na koncu je zaželel 
planincem in pohodnikom še varen korak v gorah. Nekaj prija-
znih besed o velikem ljubitelju gora je izrekel njegov dolgole-
tni planinski prijatelj Danilo Škerbinek. O Lisci, o planinskem 
društvu, o poslanstvu planincev in o planinstvu je nekaj več po-
vedal predsednik PD Lisca Sevnica Jože Prah. Zelo dejavno in 
vsestransko PD Lisca Sevnica, ki si prizadeva za celovit razvoj 
Lisce kot prijetne izletniške točke, bo v letošnjem letu začelo 
tudi z obnovo markacij in usmerjevalnih tabel ter informativ-
ne table na Bregu. S.R., foto: L.M. 

Motoretov pohod na Lisco

Številni planinci in pohodniki so se udeležili 
tradicionalnega Motoretovega pohoda na Lisco, kjer je 
potekala krajša slovesnost.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Občina Kostanjevica na Krki, 
kostanjeviška krajevna enota Zavoda za gozdove, Za-
vod za varstvo naravne dediščine Novo mesto in Društvo 
za opazovanje ptic so 4. aprila organizirali tradicional-
ni pohod po Resljevi poti skozi Krakovski gozd. Številnim 
pohodnikom so Mojmir Pustoslemšek, Hrvoje Oršanić, An-
drej Hudoklin in Dušan Klenovšek med osem kilometrov 
dolgo potjo predstavili značilnosti tega  največjega ni-
žinskega gozda hrasta doba v Sloveniji. Foto: H. Oršanić

Zabava  
v Pošteni vasi
POŠTENA VAS - Društvo vino-
gradnic in vinogradnikov Ga-
dova peč pripravlja v soboto, 
18. aprila, ob 17. uri tradi-
cionalno prireditev Praznik 
vina, kruha in dobre volje. 
Program bo povezovala Ja-
sna Kuljaj, za pravo razpolo-
ženje pa poskrbel še ansam-
bel Franca Kočevarja. Seveda 
bo poskrbljeno tudi za odlič-
na vina in domače dobrote. 

POROČILI
SO SE

• Sebastjan Kostevc s Seno-
vega in Sergeja Harapin z 
Dovškega pri Senovem, 

• Roman Barkovič in Mirja-
na Barkovič, oba z Brezja 
pri Veliki Dolini.  

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celjski 
porodnišnici so rodile:
• Maja Požin, Sevnica – de-

klico,
• Jernejka Kuraj, Zibika – 

dečka,
• Petra Podgoršek, Gorenje 

Skopice – deklico,
• Natalija Ratko, Brežice – 

dečka,
• Barbara Očko, Dolnje Bre-

zovo – deklico,
• Damjana Kvartuh, Krško – 

dečka,

• Janja Beribak, Sobenja vas 
– dečka,

• Renata Metelko, Gabrijele 
– deklico,

• Melita Račič, Krško – de-
klico.

SROMLJE – Turistično društvo Sromlje je predzadnje marče-
vsko popoldne že tradicionalno organiziralo akcijo Naravi 
krademo smeti. S sporočilom krajanom, da bo narava ohra-
njena le s skupnimi močmi, če se bomo zavedali, kaj pred-
stavlja in pomeni za naše življenje, so se člani podali po 
vaseh Silovec, Sromlje, Curnovec, Okljukova Gora, Volčje in 
Zgornja Pohanca. Odložili so jih v zbirni kontejner, ki je bil 
postavljen pri sromeljskem Domu krajanov. M. K. M. 

w w w. p o s a v j e . i n f o 
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Bistra Božinova, Krško:
Čistilne akcije se letos nisem 
udeležila še nobene, menim pa, 
da bi bilo potrebno izvesti takšno 
akcijo vsaj enkrat na leto. Pred-
vsem vsak v svojem bivalnem 
okolju, denimo v okolici blokov, 
vrtcev in podobno, na splošno 
tam, kjer se ljudje več zadržu-
jemo. Čeprav pa je potrebno po-
vedati, da če bi vsak posameznik 
redno čistil za seboj, tudi teh ak-
cij ne bi bilo potrebno izvajati.

Lovro Milič, Sevnica:
Z različnimi čistilnimi akcijami 
sem seznanjen, vendar se le-
tos nisem udeležil še nobene. 
Menim pa, da so dobrodošle in 
da je zavest o čistem okolju pri 
nas zelo velika in sem vesel, da 
cela skupnost skrbi za lepo oko-
lje. Vsi se tako počutimo lepše, 
s tem pa so tudi večje možnosti 
za razvoj ostalih dejavnosti npr. 
turizma, saj se turisti radi vra-
čajo v urejeno in čisto deželo.

Simona Molan, Sela pri Dobo-
vi:  Akcij čiščenja okolja se več 
ne udeležujem, ker imam pre-
več drugih obveznosti, pred-
vsem šolskih in športnih. Me-
nim pa, da so koristne, ne samo 
zaradi čiščenja narave, pač pa 
zaradi vzgoje odnosa do okolja 
pri mladih. Da se že najmlajši 
spoštljivo vedejo do okolje, ga 
ne onesnažujejo, pač pa spo-
štujejo in se zavedajo pomena 
čiste narave. 

Poročilo o aktivnostih OZVVS v 
preteklem letu je podal pred-
sednik Zdenko Mohar, pri če-
mer je izpostavil pomoč pri 
urejanju statusnih vprašanj in 
spremljanje veteranske zako-
nodaje, čiščenje spomenika 
v Krakovskem gozdu oziroma 
na počivališču Zaloke, kjer so 
zamenjali drog za zastavo in 
obledelo zastavo, v velikem 
številu pa so se člani udele-
žili organizirane ekskurzije 
v Vipavo, kjer so si ob dne-
vu odprtih vrat tamkajšnje 
vojašnice ogledali muzejsko 
zbirko iz prve svetovne voj-
ne, ostale vojaške aktivnosti 
in v nadaljevanju tudi zname-
nitosti kraja. Delegacija se je 
udeležila tudi dneva ZVVS, ki 
je potekal v geometričnem 
središču Slovenije, na Geos-
su pri Litiji, v velikem šte-
vilu, kar okoli sto članov, pa 

Deset let krških veteranov
KRŠKO - 27. marca je v krškem Kulturnem domu potekal redni letni občni zbor krškega območnega Združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS). V njihove vrste je včlanjenih trenutno 374 članov, novih enajst 
posameznikov, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni, pa je prejelo članske izkaznice na petkovem zboru.

je sodelovalo na družabnem 
športnem srečanju veteranov 
Posavja na Trški gori nad Kr-
škim, na veteranskih športnih 
igrah v Velenju, na tradicio-
nalnem ribiškem tekmovanju 
na Ptuju, kakor tudi na vsako-

letnem tradicionalnem poho-
du na Triglav.

V minulem letu so vgradili na 
objekte, v katerih je Manevr-
ska struktura narodne zašči-
te v letih 1990 in 1991 hranila 

orožje, tri spominske plošče, 
in sicer na Jevnikarjevo hišo 
v kostanjeviški občini ter na 
Senovem dve, na upravno 
zgradbo Rudnika Senovo ter 
na družinsko hišo Breznikar v 
Dovškem. Aktivno so sodelo-
vali pri vseh spominskih ve-
teranskih srečanjih in sveča-
nostih, saj tesno sodelujejo 
s sorodnimi stanovskimi or-
ganizacijami iz občine Krško, 
kakor tudi iz sosednjih občin, 
s častniškim združenjem iz 
Krškega pa so tudi zaključi-
li leto s prednovoletnim ve-
teranskim plesom, ki se ga 
je udeležila skoraj polovica 
članov. Za letošnje leto so 
si zadali podoben program, 
v katerem pa med drugim v 
poletnih mesecih namerava-
jo posebej obeležiti deseto 
obletnico svojega delovanja.
 Bojana Mavsar 

Lojze Štih – krško Združenje borcev za ohranjanje vre-
dnot NOB, Anton Podgoršek – Območno združenje slo-
venskih častnikov Krško, predsednik krške veteranske 
organizacije Zdenko Mohar, podžupan občine Cvetko Sr-
šen in Srečko Zore, predstavnik OZ VVS Brežice

ANKETA

Pomlad je čas številnih čistilnih akcij, s katerimi se skuša-
mo naravi vsaj malce oddolžiti za vse, s čimer jo obreme-
nimo skozi leto. Ali se teh akcij udeležujete in kaj meni-
te o njih, smo tokrat pobarali nekaj prebivalcev Posavja. 

Gizela Škoda, Sevnica: V prete-
klosti sem se mnogokrat udeleži-
la čistilne akcije – čistili smo sa-
vsko obrežje, potok Mlinščico in 
Sevnično, tudi marsikateri gozd 
smo očistili odsluženih  štedilni-
kov, hladilnikov in ostale ropoti-
je. Čistilne akcije redno izvaja-
mo na OŠ Sava Kladnika Sevnica 
in na OŠ Ana Gale Sevnica. Opa-
žam, da s čistilnimi akcijami 
vplivamo na boljšo ozaveščenost 
ljudi o pomenu čistega okolja.

Na čistilno ali ne?

Navkljub trudu, ki ga Javno 
podjetje Komunala Radeče in 
posamezniki čez celo leto vla-
gajo v čiščenje našega naravne-
ga okolja, pa so vedno dobro-
došle širše čistilne akcije, ki po 
tradiciji privabijo večje število 
ljudi, pri tem pa tudi uspeh ne 
izostane.

Nič drugače ni bilo v torek, 7. 
aprila, ko je v organizaciji Turi-
stičnega društva Radeče in Ob-
čine Radeče potekala prva v vr-
sti spomladanskih čistilnih akcij 
na območju naše občine. Tokrat 
četrto leto zapovrstjo. K sode-
lovanju v akciji so bila pozvana 
vsa društva, ki delujejo na ob-
močju občine. Verjetno se gre 
zahvaliti tudi lepemu, sončne-
mu, torkovemu popoldnevu, da 
je bila udeležba tako številčna. 
84 udeležencev je čistilo obmo-
čje centra Radeč s širšo okoli-

Čas spomladanskih čistilnih 
akcij v občini Radeče
Tako kot drugje po Sloveniji, je na žalost tudi v Občini Radeče moč ugledati prenekatero divje odlaga-
lišče odpadkov, smeti pa vse prepogosto najdejo svoje mesto vsepovsod, le tam, kjer jim je odmerjeno 
mesto, torej na ustrezni deponiji, ne.

co. Njihovemu trudu so se pri-
ključili tudi ostali javni zavodi 
v občini, za odvoz 91 vreč s po-
branimi odpadki pa je poskrbe-
la radeška Komunala. Udeležen-
ci so uspešno popoldne sklenili 
na Hotemežu, kjer so se okrepi-
li z golažem in napitki ter ime-

li priložnost okrepiti stike med 
posameznimi društvi.

Do konca aprila se bodo čistil-
ne akcije zvrstile tudi po ostalih 
predelih oziroma krajevnih sku-
pnostih v občini. Pri tem velja 
izpostavili zlasti veliko čistilno 

akcijo, ki bo v soboto, 25. apri-
la, potekala v organizaciji Po-
družnične osnovne šole Svibno 
in Krajevne skupnosti Svibno. 
Akcija je v lanskem letu prine-
sla vidne rezultate, šola pa si je 
pridobila naziv Eko šole. Ker želi 
Podružnična osnovna šola Svib-

no tudi v letošnjem letu aktiv-
no prispevati k osveščanju lju-
di glede nevarnosti odpadkov za 
naše okolje, se zopet vključu-
je v nacionalni projekt z naslo-
vom „Eko šola kot način življe-
nja“ ter v tem okviru sodeluje 
v projektu „Očistimo Slovenijo 
nevarnih odpadkov“. Ob tem si 
v šoli prizadevajo še za opozar-
janje v zvezi z divjimi odlagali-
šči odpadkov, hkrati pa si želijo, 
da bila Občina Radeče uspešna 
tudi v projektu izbora najbolj-
šega slovenskega župana, pri 
čemer je glavni kriterij pod-
pora ekošolam in aktivno sode-
lovanje pri reševanju okoljske 
problematike.

Ker je bila želja Podružnične 
osnovne šole Svibno in Krajev-
ne skupnosti Svibno, da se ob-
močje čiščenja v primerjavi z 
lanski letom razširi, so k leto-

šnji čistilni akciji privabili tudi 
Krajevno skupnost Jagnjenica. 
Tako se bo čistilna akcija 25. 
aprila začela ob 9.00 uri zjutraj 
na Jagnjenici. Premet čiščenja 
bosta obe krajevni središči ter 
naravni prostor ob vodotokih in 
cestnih prometnicah od naselja 
Njivice do Svibnega. Zaključek 
akcije s pogostitvijo vseh udele-
žencev bo v popoldanskih urah 
na prostoru pred Podružnično 
osnovno šolo Svibno.

Vljudno vabimo vse občanke in 
občane Radeč, da se nam pri-
družijo na čistilnih akcijah v že-
lji očistiti naše okolje nepotreb-
nih in nevarnih odpadkov. Hkrati 
sami preventivno poskrbimo, da 
bodo naši odpadki ustrezno od-
stranjeni in ne obremenjujmo z 
njimi naravnega okolja.

 Občinska uprava

Eno izmed divjih odlagališč odpadkov v Občini Radeče. (Foto: Občina Radeče)

Med drugim so v sklopu pro-
grama Tehnična dedišči-
na premogovnika Senovo z 
usposabljanjem petih lokal-
nih turističnih vodnikov za-
ključili projekt Interreg IIIa, 
namestili informacijske table 
za geološko zbirko ter pre-
mogovniški rov pri  tamkaj-
šnji osnovni šoli, kakor tudi 
v Ravnah pri lokomotivah. 
Hkrati so začeli z urejanjem 
črpališča vode za separaci-
jo in izdali brošuro Geološka 
zgradba in geološke zanimi-
vosti Bohorja, ki je že četr-
ta njihova brošura (Naravne 
zanimivosti južnega pobočja 
Bohorja – Slapovi, 2000; Ra-
stlinski svet Bohorja, 2003; 
Tehnična dediščina – Žele-
znica premogovnika Senovo, 
2006). Za promocijo geološke 

Pestro leto za TD Senovo
SENOVO - Minulo leto je bilo, kakor so z zadovoljstvom ugotovili člani Turističnega društva Senovo na le-
tnem občnem zboru, po vloženem delu članov in dosežkih uspešno, saj so izvedli vrsto aktivnosti, preko ka-
terih so si prizadevali v svoj kraj pritegniti čim več obiskovalcev. 

zbirke na OŠ XIV. divizije so v 
sodelovanju s šolo izdali zlo-
ženko o geološki zbirki in pre-
mogovniškem rovu, z redno 
košnjo ob poti, nameščanjem 
ustreznih smernih puščic pa 
vzdrževali in urejali Poti šti-
rih slapov ter Poti spominov, 
urejevali pa tudi jeklenice in 
pragove na poti k partizanski 
bolnici v Travnem lazu ter k 
slapovom.
 
Zadovoljni so tudi z rezulta-
ti sodelovanja v akciji Turi-
stične zveze Slovenije Moja 
dežela - urejena in gosto-
ljubna, saj so se v katego-
riji manjših mest uvrstili na 
prvo mesto v Posavju in bili 
peti v Sloveniji. Popisali so 
posamezne naravne značil-
nosti na našem območju za 

Register naravne dediščine, 
izvedli prireditev z etnolo-
ško turističnim pomenom 
Peka kruha v krušni peči v 
Uradniški koloniji v mese-
cu septembru in krušno peč 
predstavili tudi koordina-
torjem projekta Comenius 
– iz Italije, Turčije, Nemči-
je, Nizozemske, Poljske, Li-
tve, Belgije in Grčije. Hkrati 
so predstavili prešanje s sta-
ro prešo na kamen. Uspelo 
jim je obnoviti parkovno po-
vršino in okolico spomenika 
Kocka rudarjenja v središču 
Senovega, dokončali so ure-
ditev okolice preše in vo-
dnjaka, ter organizirali dva 
pohoda. Med drugim so so-
delovali s turističnim krož-
kom na OŠ XIV. divizije pri 
pripravi naloge za turistič-

ni festival Turizmu pomaga 
lastna glava z naslovom Eko 
pršjača in uredili prostora za 
potrebe skladišča materiala, 
opreme in arhiva.

Zavzeto društveno delo je 
bilo opaženo tudi širše, saj 
so prejeli priznanje občine 
Krško ter mali znak Krajev-
ne skupnosti Senovo. Ker pa 
delo društva sloni na delu 
posameznikov, je član Izvr-
šnega odbora TZS Tone Je-
senko na zboru članov z bro-
nastimi znaki s priznanjem 
nagradil Draga Abrama, 
Vida Budno, Franca Slivška 
ter Ferdinanda Uršiča, sre-
brna znaka s priznanjem TZS 
pa izročil Mariji Krušič in To-
netu Petroviču.
 Bojana Mavsar
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(49)
Navdušena gledal-
ka filmov sem. Nekate-
re, tiste najljubše, gle-
dam večkrat. Pa ne le 
trikrat, tudi desetkrat, 
dvajsetkrat, če je tre-
ba. No, zdaj, ko imam ti 
dve majhni putki, seveda 
tega časa nimam. Ampak 
me stisne vsakič, ko na programu zasledim film, 
ki je na mojem seznamu. Poznam glasbo, kadre in 
besedilo igralcev.  Nekaterih se nikoli ne naveli-
čam. Z Blažem si včasih rečeva, danes je pa dan 
za Oceanovih 11. Ali pa danes bi bilo dobro, če bi 
spet gledala Begunca, ali Klienta. Ali meni tako 
ljubega Pravzaprav ljubezen, ali pa Bolje ne bo 
nikoli.

Potem so tu filmi, ki jih obožujem, a jih ne smem 
gledati. Ker me odnesejo. Spodnesejo. Me obreme-
nijo in silijo k solzam. Ne upam si jih gledati ka-
darkoli. Če sem res v dobri formi, si jih privoščim. 
Mednje sodijo Najini mostovi, pa Zadnji sprehod, 
Skrivnostna reka. Ne morem kar nekega lepe-
ga dne sesti skupaj s Seanom Pennom v zaporu, 
ali pripravljati večerje z Meryl Streep in Clintom 
Eastwoodom. Niso vsi dnevi za to. 

Ko sem pri zobozdravniku, ali na kakšni preiska-
vi, ki jo pač moram prestati, si ponavljam prizo-
re iz teh filmov. Poskušam iti po vrsti in ujeti bar-
vo in okus filma, da pozabim na bolečino, strah, 
tesnobo. To me pomirja tudi, ko me noč najde bu-
dno in zaman poskušam zaspati. Pa grem poča-
si skozi moje filme, spomnim se kretenj, pogledov 
in besed mojih junakov. Ki so vsidrani v moje mi-
sli. Nekatere poznam tako dobro, da me ob podob-
nih situacijah, mika, da bi izrekla nekaj filmskih 
stavkov. 

Morda sem res videla kakšen film preveč. Ki mi je 
»škodil«. Da še bolj brezupno verjamem, da je vse 
mogoče. Da je možna velika, brezmejna ljubezen. 
Da se ljudje spreminjajo. Da spregledajo. Da na 
koncu sprevidijo. In da, pazite na svoj sladkor, 
ljubezen premaga vse. 

Tudi Tom Hanks je preživel leta in leta na pra-
znem otoku, ker ga je gnala ljubezen do Helen 
Hunt. Tudi Meryl Streep je lahko ostala z mo-
žem in otrokoma, ker so jo vzpodbujali štirje dne-
vi s Clintom. Tudi Jack Nicholson je začel jemati 
zdravila za svojo motnjo, ker je prvič občutil lju-
bezen. In Helen Hunt mu jo je bila sposobna vrni-
ti, ker je ozdravel njen sin. 

In tudi bridke ljubezni, so še vedno ljubezeni. So 
konci in smrti in je vedno ljubezen. Vsepovsod 
ljubezen.Tudi v Botru je veliko ljubezeni. Nerazu-
mljive. A vseobsegajoče. Na smrt ljubezni. 

Vloge, ki jih igram v svojem filmu, so tako različ-
ne, a segajo do istega srca. So razvejane in polne 
čustvenih vrtincev, scenariji so večkrat dramatič-
ni in konec je neznan. Virtuozno se sprehajam iz 
ene vloge v drugo in drsim po ozkih brveh in širo-
kih cestah. Za te vloge ne bom nikoli dobila Zla-
tega Globusa, Bafte ali Oskarja. Dobila pa sem 
Blaža, Neli in Lino. In mnogo ljubih oseb. Iz Kr-
škega in Ljubljane. Tudi iz Koroške. 

Navdušena gledalka sem. Filmov, ki so posrka-
li tudi moje svetove. In jih prelili na platna moje-
ga videnja. Da jih lahko pogledam in ovrednotim 
kadarkoli želim.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA
ŠENTLENART - Društvo podeželske mladine Brežice in Kmetij-
sko gozdarski zavod (KGZ) Novo mesto, izpostava Brežice, sta 
27. marca na Turistični kmetiji Vimpolšek v Brežicah izvedla 
regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo.

Na kvizu je sodelovalo šest tri-članskih ekip članov Društev po-
deželske mladine iz vseh posavskih občin. V Posavju letos ni 
bilo organiziranih občinskih tekmovanj, saj je bilo prijavljenih 
premalo ekip mladih na lokalnem nivoju. Mladi tekmovalci so 
se pomerili v zastavljenih vprašanjih iz navzkrižne skladnosti, 
iz gozdarske tematike-vrednotenje okroglega lesa, odnosih z 
javnostmi in zakona o društvih. Tekmovanje je potekalo pod 
budnim očesom Jožeta Gerjeviča in Slobodana Sokolića, oba 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, OE Brežice in Ane Nuše Ku-
nej, iz krške izpostave KGZ. Zmagala je sevniška ekipa iz DPM 
Tržišče v sestavi Maja Lindič, Vesna Simeonov in Gregor Za-
bukovec. Zmagovalna ekipa se je uvrstila na državno tekmo-
vanje, ki bo potekalo 18. aprila na Osnovni šoli Dole pri Litiji, 
je pojasnila Marija Levak iz KGZ Novo mesto. S.V. 

Mladi in kmetijstvo

Regijskega tekmovanja se je udeležilo šest ekip.

BREŽICE, KRŠKO - Leta 1950 je bila ustanovljena Svetovna zdra-
vstvena organizacija, zato je 7. april že po tradiciji zaznamo-
van kot svetovni dan zdravja. Letošnji se odvija tudi v zname-
nju opozarjanja na pomembnost zagotavljanja učinkovitega 

zdravstvenega sistema. Že tudi po tradiciji pa Agencija za mla-
de Punkt ta dan obeležuje na poseben način. Na svojih lokaci-
jah v Krškem in v Brežicah sta medicinski sestri iz krškega oz. 
brežiškega Zdravstvenega doma brezplačno merili krvni pri-
tisk. Kakor pa smo ugotovili ob našem obisku, pa sta ob tem z 
veseljem podali tudi koristen napotek za zdravje.  M. K. M.

Merili krvni tlak 

V Brežicah je tlak merila Ljudmila Kramar.

BREŽICE - V mesecu marcu smo v Domu upokojencev Breži-
ce skupaj z Gimnazijo Brežice  pričeli z medgeneracijskim 
projektom „Z roko v roki“. To je projekt ustvarjanja in kre-
pitve vezi med mladimi in starejšimi, vzgoje v strpnost, so-
lidarnost in medsebojno razumevanje. Spoznavanje in dru-

ženje stanovalcev doma in dijakov 3.d  letnika gimnazije se 
je pričelo s predstavitvijo doma in dejavnosti v njem. Nada-
ljevalo se je v obliki ustvarjalnih skupin. Druženje dveh tako 
različnih generacij je bilo zelo sproščeno in prijateljsko. Ve-
liko znanja in izkušenj so si pridobili tako dijaki kot stano-
valci. Poleg skupinskega dela so dijaki in stanovalci ob kon-
cu zastavljenega programa pripravili kulturno prireditev ob 
materinskem dnevu. Za spomin smo dijakom podarili unika-
tne ročne izdelke iz delovne terapije stanovalk DU Brežice. 
Vsi skupaj pa se veselimo naslednjega skupnega srečanja, ki 
ga predvidevamo konec meseca junija. Nataša Lozar 

Medgeneracijsko druženje 
v Brežicah

Mladi in starejši ustvarjajo skupaj.

STUDENEC - Kot je že tradicionalno, smo tudi letos na Stu-
dencu aktivisti krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) 
Studenec pripravili srečanje starejših krajanov, in sicer v ne-
deljo, 5. aprila. Najprej smo se zbrali v gasilskem domu na 
Studencu, kjer nas je pevski zbor Azalea iz Boštanja s pe-
smijo in prikazovanjem starih običajev popeljal v preteklost. 

Z nastopom so  polepšali nedeljsko popoldne in nasmejali 
prav vse obiskovalce. Po končanem nastopu smo se preselili 
v prostore gostišča Janc in nadaljevali z druženjem. Na svo-
je harmonike so zagodli učenci Marjana Kočevarja ter s pe-
smijo bogatili  nedeljsko popoldne. Aktivistke KORK smo vsa-
kemu udeležencu podarile rožo za spomin na srečanje in pa 
pobarvano pirho, kajti prazniki so bili že pred  vrati. Veseli 
smo, da se našemu vabilu odzovejo  tudi povabljeni gostje, 
najprej je vse pozdravila Slavica Ivačič, predsednica KORK 
Studenec, Ivica Lindič, predsednica OZRK Sevnica, predse-
dnik KS Studenec Janoš Janc, župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk in predstavnica KS Primož Brigita Udovč. Ob tej pri-
ložnosti bi se radi zahvalili vsem donatorjem, kajti le skupaj 
lahko tudi finančno  izpeljemo takšno srečanje, iskrena za-
hvala tudi vsem aktivistom. Popoldne je hitro minilo, bilo je 
lepo in drugo leto se spet vidimo. B. Janc

Srečanje starejših krajanov

Udeleženci srečanja na Studencu

KRŠKO - 27.3. je bila v Galeriji Krško odprta razstava aka-
demske kiparke Sabe Skaberne iz Ljubljane, ki bo na ogled 
vse do 8. maja. Avtorica obiskovalcem predstavlja pod na-
slovom Belina žalosti pretresljivo zgodbo iz življenja avstral-
skih staroselcev Aboriginov, kjer je sicer Skabernetova tudi 
več let bivala. S pričujočo razstavo je krška Območna izpo-
stava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti tudi uradno 
odprla letošnjo galerijsko sezono.

Belina žalosti Sabe Skaberne

KRŠKO – Društvo Vrbov log med 14. aprilom in 20. majem 
prireja 5. Zeleni festival, posvečen trajnostnemu turizmu. 
V sklopu 12-tih dogodkov prirejajo obisk Krakovskega gozda, 
vodenje po pešpoteh, Pohod na Lisco in strokovna predava-
nja s področja turizma  ter 24. aprila seminar dobre prakse 
»Kako iz sonca narediti električno energijo« in isti dan usta-
novni sestanek Slovenske tehnološke platforma za biogori-
vo, omenimo še znano ekološko tržnico, ki bo 16. maja. Več 
na www.vrbov-log.org.

Zeleni festival do 20. maja 

KAPELE - Pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo nara-
ve ter v sodelovanju z brežiško Območno enoto je bilo 1. apri-
la na dobravskem območju v občini Brežice štetje srednjega de-
tla. Populacija je stabilna, zabeleženih je blizu 30 parov ptic, 
ugodne življenjske razmere pa so tudi za številne druge žival-
ske vrste. „Kljub nekoliko slabšim vremenskim razmeram je re-
zultat zelo dober, vzorec je vsako leto statistično primerljiv, saj 

beležimo okoli 30 parov ptic,“ je po zaključku štetja srednje-
ga detla dejal Hrvoje T. Oršanič. V štirih ekipah so detle poleg 
Oršaniča preštevali Terezija Potočar, Robi Rožaj, Branko Breč-
ko, Aleš Šekoranja, Franja Radenšek, Katjuša Okrošek, Andrej 
Hudoklin in Dušan Klenovšek. Detel je zelo teritorialni ptič in 
brani svoje ozemlje. Za gnezdenje so ključna zelo stara hrasto-
va drevesa. Na območju Dobrave, ki spada v evropsko ekološko 
omrežje Natura 2000, je varovanih več vrst ptic, ponaša pa se 
tudi z izredno pestrostjo ostalega živalskega sveta. Tam prebi-
va več vrst sinic, taščice, ščinkavci, veliki detel, drevesni pleza-
včki, brglez, škorci, race, srne, fazani, zajci in še nekatere dru-
ge. Po zaključku akcije, ki je bila v prostorih kapelske Krajevne 
skupnosti, kjer jih je sprejel predsednik Tone Cerjak, pa je be-
seda tekla tudi o pisani paleti drevesnih vrst.   M. Kalčič M.

Dobrava - raj za živali

Po zaključku delovne akcije – štetju srednjega detla



Posavski obzornik - leto XIII, številka 8, četrtek, 16. 4. 20098 GOSPODARSTVO

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne 
storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve:

• Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev 
podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do fi-
nančnih sredstev.

• Brezplačni postopki REGISTRACIJE, DOREGISTRACIJE IN SPREMEMBE PRI REGISTRACI-
JI za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplika-
cije e-VEM omogočajo oddajo vlog. 

• Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi razvojnih 
projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava poslovnih na-
črtov in investicijskih elaboratov.

• 

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - po novem tudi za 
obratna sredstva do višine 200.000 €, obrestna mera je subvencionirana (maximalna EU-
RIBOR 6 mesečni + 0,5%). Državna pomoč se po pravilu »de minimis« odobri za upraviče-
ne stroške, nastale od 1.1.2009 do 31.3.2010. Rok za predložitev vlog je še 10.5.2009. 

2. Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011 – po novem so 
upravičeni stroški že tisti, ki so nastali od datuma vloge na javni razpis, rok za predlo-
žitev vloge je 24.4.2009.

Informacije o ostalih razpisih (npr. neposredne spodbude za razvojno-investicijske pro-
jekte, razpise Ministrstva za kmetijstvo…) lahko pridobite na sedežu Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, po telefonu  07/490 22 20 oz. po elektronski po-
šti info@pckrsko.si).   
 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

AKTUALNI RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

PROIZVODNJA – MAREC 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 KOEL 25,5 350 97 400 33,5 100 0 2

PB 5 KOEL 50 350 149,0 400 - 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 

ter parna bloka  
TA1 in TA2

157.910 6 5

V Kmečki zadrugi Bohor, ki 
deluje od leta 1992, je tre-
nutno včlanjenih 51 članov. 
Ti so v minulem letu oddali 
v odkup 2.862.878,00 litrov 
mleka, od tega je bilo ekstra 
razreda do 50.000 SŠMO/ml 
mleka (skupno število mi-
kroorganizmov) 92 odstot-
kov oddane količine, mleka 
s sumatskimi celicami izpod 
400.000 na mililiter pa 63 %. 
Med skupno 29 proizvajalci 
mleka v zadrugi so bili ko-
nec minulega leta največji 
Romana Koren, Ivan Bogo-
vič, Ivan Kožar, Neža Koren 
ter Franc Župevc. Ob nave-
deni količini mleka, ki so jo 
proizvajalci oddali v odkup 
Ljubljanskim mlekarnam, 
so zadružniki oddali v odkup 
tudi 285 pitancev, 192 telet, 
147 krav, 36 telic in dva ko-

Ivan Kožar na čelu KZ Bohor
ARMEŠKO – V tukajšnjem gostišču Mirt so se 5. aprila na letnem občnem zbo-
ru zbrali člani Kmečke zadruge Bohor. Ti so sicer izredni občni zbor opravili 
že v začetku meseca januarja, saj so zaradi nezdružljivosti funkcije poslanca 
in predsednika KZ razrešili dosedanjega dolgoletnega predsednika Franca Bo-
goviča, vodenje pa zaupali Ivanu Kožarju z Reštanja pri Senovem.

nja. Po sprejetem planu za 
letošnje leto nameravajo 
povečati proizvodnjo mleka 
za okvirno 40.000 litrov, od-
kup mesa pa bo ostal v me-
jah lanske proizvodnje. Sicer 
pa se bo prihodnji mesec KZ 
Bohor preselila iz dosedanjih 

najemniških prostorov na Se-
novem v lastne prostore, ki 
se nahajajo v pritličju več-
stanovanjskega objekta v 
Brestanici (v prostore nek-
danje Agrokombinatove pro-
dajalne).
 Bojana Mavsar

Predsednik KZ Bohor Ivan Kožar, dolgoletni predsednik 
Franc Bogovič in  Bogdan Štepec, direktor Zadružne 
zveze Slovenije

KRŠKO - Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS Posavje) je 
za svoje člane organizirala dvodnevno usposabljanje Pro-
jektno vodenje, ki je potekalo 6. in 7. aprila v prostorih 
Regionalne razvojne agencije Posavje. 

Usposabljanje je bilo izvedeno na pobudo članov LAS Posav-
je in je prvi del usposabljanj, ki se bodo v prihodnje izvaja-
la z namenom oblikovanja kvalitetnih projektov, ki izhajajo 

iz potreb na območju, kjer deluje Lokalna akcijska skupina, 
to je območje občin Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na 
Krki, Brežice in Bistrica ob Sotli. Udeleženci so se seznani-
li s projektnim vodenjem (pripravo, načrtovanjem in izvaja-
njem projektov), ki jim bo v pomoč za pripravo projektov, ki 
jih bodo uvrstili v Letni izvedbeni načrt 2010 (LIN 2010). Ak-
tivnosti za nabor projektov v omenjeni Letni izvedbeni načrt 
že potekajo. Vprašanja in pobude v povezavi z LAS Posavje 
lahko pošljete Tehnični pisarni LAS Posavje na elektronski na-
slov las.posavje@rra-posavje.si ali po telefonu 07/ 488 10 52 
(Kristina Ogorevc Račič).

Garancijska shema Posavja 
nudi malim in srednje velikim 
podjetjem zavarovanja za na-
jete kredite. Obrestne mere 
teh kreditov so bistveno nižje 
od povprečja, čeprav so ban-
ke že lani zaostrile pogoje in 
zavračale vloge tudi podje-
tjem, ki so še solidno poslova-
la, je dejal direktor RRA Ro-
bert Ostrelič. Kot je pojasnila 
Tatjana Ibračević, bo predvi-
doma 17. aprila objavljen Jav-
ni razpis za dolgoročne investi-
cijske kredite pod ugodnejšimi 
pogoji z garancijami za teko-
če leto. Posavsko štipendijsko 
shemo na RRA ocenjujejo kot 
obliko najugodnejših kadrov-
skih štipendij, saj so posavske 
občine ostale v projektu in za-
gotavljajo 20 odstotkov, 30 
odstotkov delodajalec, polovi-
co pa RRA, od lani iz sredstev 
Evropskega socialnega skla-
da. Po besedah Nataše Šter-

Posavje uspešno, država toga 
KRŠKO - Na Regijski razvojni agenciji (RRA) Posavja so predstavili opravljeno delo v letu 2008 in med 
načrti tekočega leta dva razpisa, ki bosta objavljena v aprilu. V minulem letu so izčrpali vsa razpoložlji-
va evropska sredstva, država pa je na tem področju „podhranjena“. 

ban Bezjak, so rok za prijavo 
podaljšali do 31. avgusta. Lani 
so pogodbe prvič podpisali za 
celotno obdobje šolanja, sku-
paj 125 kadrovskih štipendij, 
kar je za polovico več kot leto 
prej. Poudarjajo še, da je to 
velik uspeh, saj je nacionalni 
Sklad za razvoj kadrov lani po-
delil le 300 štipendij.

RRA vrši tudi tehnično podpo-
ro projektu LAS Posavje, ki bo 
v obdobju 2008-2013 upravljal 
z več kot milijon evrov evrop-
skih sredstev LEADER. V strate-
giji LAS-a je kot ključna razvoj-
na tema po napovedi Kristine 
Ogorevc Račič zapisana vzpo-
stavitev lokalne trajnostne 
oskrbe s hrano.

Projekte, ki bodo prvi upravi-
čeni do sredstev, izbranih je 6, 
so marca prijavili na kmetij-
sko ministrstvo, trenutno zbi-
rajo nove. Aprila bodo z javnim 
pozivom ponudili zasebnim tu-
rističnim ponudnikom možnost 
soustanovitve Destinacijske or-
ganizacije Posavja, ki bo kot 
incoming turistična agencija 
po dveletnem projektu Narav-
ne vrednote Posavja v turistič-
ni ponudbi po besedah Morane 
Polovič zaživel s promocijsko 
trženjsko akcijo Posavje – Pol-
no priložnosti. 

Med opravljenim delom v letu 
2008 je direktor izpostavil iz-
delavo in sprejem Izvedbene-
ga načrta Regionalnega razvoj-

nega programa regije Posavje, 
prijavo projektov občin in RRA 
v okviru programov Razvoj re-
gij in Razvoj obmejnih obmo-
čij, kjer je v okviru 9 projektov 
odobrenih 7,4 milijone evrov iz 
naslova Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, s čimer so po-
polnoma izkoristili lanskoletno 
kvoto za Posavje, poleg tega je 
bilo javnim nosilcem projektov, 
pri katerih so sodelovali, odo-
breno 1.750.000 evrov, projek-
tom v zasebnem sektorju pa 3,2 
milijona evropskih sredstev, je 
navedel Ostrelič. Na področju 
razvoja gospodarstva je bila v 
letu 2008 izdelana vsa potreb-
na dokumentacija za tri inve-
sticijske projekte v okviru pro-
jekta Phoenix, in sicer civilno 
letališče Cerklje ob Krki, labo-
ratoriji Fakultete za energe-
tiko in poslovna cona Drnovo. 
Ostrelič poudarja, da država že 
pol leta zadržuje izvajanje teh 
projektov, saj ne določi instru-
menta za dodelitev sredstev. 
Poudarja še, da je bila „drža-
va nepripravljena na finančno 
perspektivo Evropske unije, ker 
so ministrstva kadrovsko pod-
hranjena, ne poznajo življenja 
investicijskih projektov in pri-
haja do togosti, v kateri se iz-
gublja čas in gospodarske pri-
ložnosti.“. 
 Suzana Vahtarič

Z leve: Morana Polovič, Nataša Šterban Bezjak, Robert 
Ostrelič, Tatjana Ibračević, Kristina Ogorevc Račič in 
Marko Kovačič

Delavnica LAS Posavje 

Z delavnice

KRŠKO - Na Vidmu, na Cesti 4. 
julija nasproti tovarne Šumi, 
so se pričela dela za dokonč-
no ureditev avtobusnega po-
stajališča. Občina Krško je že 
lani pri cerkvi za nekaj me-
trov prestavila avtobusno 
postajališče z nadstreškom, 
vendar je celo zimo na ure-
ditev čakal odstavni pas po-
stajališča. Niko Somrak iz 
krške občinske uprave je po-
jasnil, da so svoj del dokon-
čali že lani, te dni pa je z deli 
za dokončanje pričela še dr-
žava. Izvajalec Nemec d.o.o. 
ima nalogo urediti odvodnja-
vanje, postaviti robnike, pre-

V aprilu dokončna ureditev

staviti pločnik na delu stare-
ga postajališča ter tam izvesti 
betonsko ograjo in zaščito za 
bližnjo hišo ter asfaltirati 
postajališče. Finančni nosi-

lec vseh del je država, na za-
dnji koordinaciji pa so Somra-
ku zagotovili, da naj bi z deli 
ob ugodnih vremenskih pogo-
jih končali v aprilu.  S.V.

Promet je delno oviran, občasno enosmeren.
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„Vemo, da so hidroelektrar-
ne poseg v prostor in za nas 
kot investitorje je ključno 
vedeti, kako se bo celotna 
pokrajina obnašala v prime-
ru visokih vodá. Zato se v ta 
namen izdelujejo fizični mo-
deli, na katerih se praktično 
preizkusi odzivnost pokrajine 
na visokovodne valove,“ je 

povedal direktor HESS Bog-
dan Barbič. „Bistveno je, da 
bodo rezultati služili kot vho-
dni podatki za projektante, 
ki bodo na podlagi teh re-
zultatov dejansko ustrezno 
sprojektirali celotno hidro-
elektrarno in akumulacijske 
bazene,“ je še dodal.

Modeli se imenujejo „hibri-
dni“, ker gre za prepletanje 
matematičnega in fizične-
ga modeliranja, je udele-
žencem ekskurzije povedal 
prof. Franci Steinman, di-
rektor Inštituta za hidravlič-
ne raziskave Jure Mlačnik 
pa je dodal, da so podatke 

Modeliranje savske struge - 
osnova za projektiranje
POSAVJE, LJUBLJANA – Zaščita Posavja pred poplavami je bila glavni pogoj, ki ga je Posavje postavilo pred 
soglasjem za začetek gradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Da bi ga kar najbolje izpolnili, so in-
vestitorji gradnje Inštitutu za hidravlične raziskave naročili izvedbo hibridnih hidravličnih modelov za ob-
močje spodnje vode HE Krško, območje HE Brežice in območje HE Mokrice. Podjetje Hidroelektrarne na 
spodnji Savi je 6. aprila predstavnike podjetij in strokovnih služb, povezanih z gradnjo verige hidroelek-
trarn, in novinarje popeljajo na ogled omenjenih modelov in predstavitev raziskovalne naloge.

za modele dobili na podlagi 
zračnih posnetkov in 22 av-
tomatskih merilnih mest glo-
bine reke Save. „Pomembno 
je, da se model odziva tako 
kot narava in potem lahko 
na modelu delamo simulaci-
je naravnih pojavov, ki jih ne 
moremo čakati, da se zgodi-
jo v naravi. Iz tega lahko iz-
vlečemo tiste podatke, ki jih 
projektanti potrebujejo kot 
vhodne podatke,“ je poja-
snil Mlačnik

V ta namen so na preizku-
ševalni ploščadi in v labo-
ratoriju zgradili več fizičnih 
hidravličnih modelov, na ka-
terih izvajajo raziskave. Naj-
dlje so z raziskavami na hi-
dravličnem modelu toka Save 
na 5 km dolgem odseku sko-
zi Krško, kjer je bila glav-
na naloga ugotoviti, kolikšen 
pretok je imela Sava ob po-
plavah 2.11.1990. Na podla-
gi razpoložljivih vhodnih po-
datkov so ugotovili, da je bil 
takratni pretok 4000 m3/se-
kundo, kar je bližje tisočle-
tni kot stoletni vodi, ki je 
običajni projektantski pogoj 
za zaščito naselij. „Proces 
je interaktiven, saj se vme-
sni rezultati sproti usklaju-
jejo s projektanti, ki sproti 
iščejo ustrezne rešitve,“ je 
ob tem dodal Barbič.

Zgrajen je tudi že fizični mo-
del območja HE Brežice, kjer 
je ključna naloga ugotoviti, 
kateri ukrepi so potrebni, 
da se po izgradnji elektrar-
ne stanje ne bo spremenilo 

oz. poslabšalo. Potrebno bo 
zagotoviti ustrezne razliv-
ne površine, v primeru ra-
zlitja Save pa milijone kubi-
kov vode skozi zelo ozko grlo 
spraviti nazaj v rečno stru-
go. Model območja HE Mokri-
ce bodo še zgradili, pri obeh 
omenjenih elektrarnah pa je 
pomembno tudi, da se z nju-
no izgradnjo ne spremeni od-
točni režim Save na Hrvaško, 

k čemur nas zavezujejo med-
narodne konvencije.  

Med matematičnimi modeli 
so posebej izpostavili model 
vtoka in iztoka Save pri NEK, 
saj bo bazen HE Brežice vpli-
val na elektrarno, z nalogo 
pa želijo ugotoviti, kako bo 
slednja lahko nemoteno de-
lovala naprej.
 Peter Pavlovič

Namen in potek raziskav 
sta posavski delegaciji 
predstavila Jure Mlačnik 
(v ospredju) in prof. 
Franci Steinman.

Udeleženci ekskurzije si ogledujejo, kako je bilo Krško 
poplavljeno leta 1990 – seveda le na modelu.

JAVNI RAZPIS  
ZA DOLGOROČNE INVESTICIJSKE 

KREDITE POD UGODNEJŠIMI POGOJI Z 
GARANCIJAMI ZA LETO 2009

Tudi letos bo Regionalna razvojna agencija Posavje v 
okviru Garancijske sheme Posavje ter v sodelovanju s 
Slovenskim podjetniškim skladom in bankami SKB Banko 
d.d., Banko Koper d.d. ter Novo ljubljansko banko d.d., 
objavila javni razpis za dolgoročne investicijske kredite 
pod ugodnejšimi pogoji z garancijami, in sicer razpis bo 
objavljen v Uradnem listu RS dne 17.04.2009. 

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podje-
tja (MSP) ter samostojni podjetniki posamezniki iz občin 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. 

Nameni, za katerega se dodeljujejo krediti z garanci-
jami so:
Materialne investicije:
• nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme
• nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov
• nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje 

projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
Nematerialne investicije:
• nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega 

tehničnega znanja
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
• nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oz. dejav-

nostjo podjetja
• nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje de-

javnosti
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine 
odobrenega kredita)

Krediti so namenski in niso namenjeni zamenjavi obsto-
ječih kreditov ter nakupu cestno prevoznih sredstev.

Kreditni pogoji:
• višina kredita je lahko od 5.000 do 60.000 EUR (upošte-

vajo se stroški investicije brez DDV)
• potrebni lastni viri so minimalno 30% upravičenih stro-

škov
• letna obrestna mera za kredit pri banki znaša:

 ◦ SKB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,0%
 ◦ NLB d.d.: 5,60%, nespremenljiva
 ◦ Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,8%

• odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let
• kredit se zavaruje po pogojih banke ob upoštevanju ga-

rancije RRA Posavja
Garancijski pogoji:
• RRA Posavje zagotavlja garancijo na kredit v višini od 

50% - 80% na glavnico kredita brez obresti; garancija 
pa ne sme pa presegati 48.000 EUR.

• garancije se zavaruje po pogojih RRA Posavja

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Regio-
nalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 46, 
Krško, ali na spletni strani www.rra-posavje.si

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Ur.l. 
RS do 31.12.2009.

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu RRA Po-
savje ali na telefonski št. 07 488 10 48 oz. po elektronski 
pošti na naslov tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

V Gasilskem domu Šentlenart je pred 30-imi zbranimi zani-
mivo predavanje, predvsem pa preproste, naravne in poce-
ni nasvete, delila gospa Fanči Perdih iz Dola pri Ljubljani. 
Agronomka se profesionalno ukvarja z organizacijo ekolo-
ške semenske pridelave na 13-tih ekoloških kmetijah po dr-
žavi, na katerih so lani pridelali več kot 30 sort ekoloških 
semen. Poudarila je: »Če želimo ekološko pridelovati ze-
lenjavo na vrtu, moramo rastline poznati. Le tako se bomo 
pravi čas odzvali na škodljivce in bolezni.« Predvsem pa je 
skušala pripeljati do razmišljanja, kako na ekološki način 
rešiti različne situacije na domačem vrtu in kaj narediti, da 
se škodljivci in bolezni ne pojavijo. Za preventivno ukrepa-
nje, pa tudi ob nastopu težav, priporoča škropljenje rastlin 

s čaji, zlasti koprivo, 
rmanom, njivsko pre-
slico in kamilico. Tudi 
pri vrtnarjenju velja, 
da za vsako bolezen 
raste zelišče, bi lah-
ko rekli. 

In za škodljivce tudi, 
saj je Perdihova po-
dala kup različnih na-
svetov, kako se znebi-

ti le-teh. Nad uši s čajem koprive (liter čaja razredčimo z 
10 litrov vode in poškropimo vsaj 3 dni zapored), ki tudi 
krepi rastline, nad rdeče polže s sajenjem na grebene, kar 
povzroča hitre izsušitve zemlje, ali posutjem zemlje s kre-
menčevim peskom (5 kg/100 m2), sovke in gosenice bo pre-
gnal pelinov čaj, voluharju smrdijo brezove veje, zapiče-
ne globoko v grede ali zakopane steklenice, proti čebulni 
muhi oz. porovi zavrtavki pomaga zlasti pravilno kolobar-
jenje ter izboljšanje ph zemlje s škropljenjem z mešanico 

mleka in vode ali presličnim ali rabarbarinim čajem, vse 
pa pomaga do prvega dežja. Nadvse pomembno pa je pri 
vseh opravilih na vrtu, ne samo pri sajenju, po njenih la-
stnih izkušnjah, ravnanje po kvalitetnem setvenem kole-
darju. Pravi, da se obrestuje, saj se tako izognemo marsi-
kateri nevšečnosti in bolezni.  

Vprašanja so »kar deževala«, veliko zanimanje pa je pov-
zročila tudi ponudba ekoloških semen zelenjadnic in zelišč. 
Predvsem pa so koristni nasveti, s katerimi dodatno ne uni-
čujemo že tako zastrupljeno življenjsko okolje.

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partner-
stva Brežice si oglejte na naši spletni strani www.
lokalnopartnerstvo.si, ali osebno v krajevnih skupnostih 
Šentlenart in Globoko.
 Vodstveni odbor
 Lokalnega partnerstva Brežice

Predavateljica Fanči Perdih in 
Stane Radanovič

Pozornost slušateljev je pritegnila ponudba eko semen

Eko vrtnarjenje doživelo uspeh
Lokalno partnerstvo Brežice je 9. aprila v skladu s svojim programom dela, kot je zbra-
nim dejal podpredsednik Vodstvenega odbora Stane Radanovič, organiziralo predavanje 
na temo »Problemi na domačem vrtu – kako jih rešujemo na ekološki način«. 

ZGORNJA POHANCA, ZDOLE – Novomeški Kmetijsko gozdarski za-
vod je v začetku aprila pripravil strokovno srečanje za pridelo-
valce jagodičja.Vodili sta ga svetovalka za sadjarstvo Andreja 
Brence in mag. Darinka Koron s Kmetijskega inštituta Slovenije. 
Posavje z Dolenjsko ima zasajenih okoli 40 ha površin in beležijo 
približno 50 pridelovalcev. Pridelavi jagod se v zadnjih dveh le-
tih uspešno pridružuje tudi pridelava malin, na našem območju 
je posajenih že okoli tri hektarje tržnih nasadov.

Kot je dejala Andreja Brence, pridelava jagodičja v teh kriznih 
časih lahko malo pripomore pri reševanju finančnih težav, saj 
je intenzivna panoga, kjer se lahko že na majhnih površinah 
ustvari pozitivna ekonomika. V Sloveniji gojijo jagode na pribli-
žno 110 ha. „V pridelavi jagodičja smo v zadnjih letih naredi-
li velik preskok v smeri iskanja tehnologij in sort, kjer dajemo 
prednost pridelavi jagod s pravim jagodnim okusom, ki so pri-
delane na naravi in ljudem prijazen način. V tehnologijo vklju-
čujemo elemente ekološke pridelave,“ je med drugim navedla 
Brencetova. Posveta se je udeležilo 41 pridelovalcev. Spregovo-
rili so o tehnoloških ukrepih v spomladanskem času, ki zaviral-
no vplivajo na razvoj bolezni in škodljivcev ter o pomenu pra-
vočasnega zaznavanja sprememb v nasadih jagodičja. Kakor so 
pokazale izkušnje zadnjih let, ima intenzivno in neuravnoveše-
no gnojenje ter izbira neprimernih sort in rastišč za posledico 
večjo pojavnost večine bolezni in škodljivcev v jagodičju. Pri-
delovalci morajo biti še posebej pozorni na pojavnost uši, re-
sarjev – trips, pršic in ščitkarja.  M. Kalčič M. 

Strokovno srečanje 
pridelovalcev jagodičja
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V protokolih je dolo-
čeno sofinanciranje 
izgradnje nove ce-
stne povezave Krško – 
Brežice, ki predvide-
va etapnost izvedbe. 
Okvirni rok za dokon-
čanje projekta je do 
zaključka izgradnje 
odlagališča nizko in 
srednje radioaktiv-
nih odpadkov oz. do 
konca leta 2012.

V protokolih ob pri-
pravi DPN za odlaga-
lišče je predvideno 
tudi sofinanciranje 
izgradnje obvoznice 
Krško ter sofinancira-
nje izgradnje široko-

pasovnega omrežja v 
občini, ki bo izboljša-
lo dostop do sodobnih 
telekomunikacijskih 
storitev ter posre-
dno omogočalo kva-
litetnejši dostop do 
informacij in znanja.

Protokoli opredelju-
jejo tudi sofinanci-
ranje projektov ce-
lovite komunalne 
ureditve naselij, ki 
sledi izgradnji pri-
marnega kanalizacij-
skega voda, ter finan-
ciranje obnove gradu 
Leskovec in ostalih 
razvojnih projektov 
občine Krško.

DO JESENI 2008 
bISTVENO IZbOLJŠANJE 
DRUžbENE 
SPREJEMLJIVOSTI 
PROJEKTA 
Na podlagi zastavljene me-
todologije vrednotenja druž-
bene sprejemljivosti, ki je 
obravnavala različne kazal-
nike, družbena sprejemlji-
vost projekta v marcu 2008 
ni bila podana. Nato pa je v 
obdobju od marca do okto-
bra 2008 prišlo do izboljša-
nja družbene sprejemljivo-
sti na različnih področjih. K 
temu je prispevalo predvsem 
intenzivnejše vključevanje 
javnosti v odločanje, še po-
sebej na področju obravna-
ve zahtev prebivalcev in is-
kanja skupne rešitve glede 
načina rabe nadomestil. V 
okviru lokalnega partnerstva 
je bila namreč ustanovljena 
delovna skupina za opredeli-
tev do zahtev prebivalcev in 
rabo nadomestil (prva delav-
nica je potekala aprila 2008). 
Poleg tega je v tem obdobju 
prišlo do sprememb uredbe 
o merilih za določitev višine 
nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora, ki so pomemb-
no vplivale na višino nadome-
stil in s tem posredno predvi-
doma tudi na sprejemljivost 
umeščanja odlagališča v lo-
kalnem okolju.
Po javni razgrnitvi dopolnje-
nega osnutka DPN je bila s 
strani lokalnega partnerstva 

DPN tudi razširjeno poglav-
je o družbeni sprejemljivo-
sti oziroma sprejemljivosti 
ureditve v lokalnem družbe-
nem okolju. Kot je v svoji 
predstavitvi poudarila Mojca 
Drevenšek iz podjetja Con-
sensus, so poročilo (kot del 
strokovnih podlag za potre-
be DPN) pripravili na podla-
gi širokega nabora pisnih vi-
rov, npr. pripomb in predlogov 
na javno razgrnjeni dopolnje-
ni osnutek DPN, raziskav jav-
nega mnenja, zapisnikov se-
stankov in delavnic v okviru 
tematskih odborov in delov-
nih skupin lokalnega partner-
stva ter druge uradne doku-

mentacije. Najprej so ocenili 
stanje družbene sprejemlji-
vosti do obdobja javne raz-
grnitve dopolnjenega osnut-
ka DPN (marec 2008), nato pa 
ga dopolnili še z oceno stanja 
za obdobje od marca do ok-
tobra 2008.

Kot je uvodoma poudarila 
Ana Vidmar z Direktorata za 
prostor na MOP, je predlog 
DPN pripravljen na podlagi 
sprejetih stališč do pripomb 
in predlogov z javne razgr-
nitve dopolnjenega osnutka 
DPN (stališča so bila 31. mar-
ca 2009 objavljena na sple-
tnem mestu MOP www.mop.
gov.si). Predlog DPN bo sedaj 
posredovan v mnenje nosil-
cem urejanja prostora, to-
rej tudi Občini Krško oziroma 
njenemu občinskemu svetu.

Med ključnimi spremembami, 
zajetimi v Predlogu DPN, je 
mag. Jelka Hudoklin iz pod-

jetja Acer v svoji predstavitvi 
izpostavila predvsem poveča-
nje območja DPN, premik si-
losov proti jugu, povečanje 
vhodnega dela in razširitev 
odlagalnih kapacitet (kratki 
opisi posameznih sprememb 
so razvidni iz spodnje pre-
glednice). V razpravi, ki je 
sledila predstavitvi, so ude-
leženci izpostavili predvsem 
vprašanje razširitve odlagal-
nih kapacitet ter načina rabe 
nadomestil (kolektivna in in-
dividualna renta), ki so jo po-
vezovali z družbeno spreje-
mljivostjo odlagališča.

DRUžbENA 
SPREJEMLJIVOST 
PROJEKTA – DOPOLNJENO 
POGLAVJE DPN
V primerjavi z dopolnjenim 
osnutkom DPN za odlagali-
šče NSRAO zajema Predlog 

L O K A L N O  P A R T N E R S T V O  K R Š K O

Javna predstavitev spremenjenih rešitev 
DPN za odlagališče NSRAO
Krško - V četrtek, 9. aprila, je v Kulturnem domu Krško potekala javna predsta-
vitev, na kateri so predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP), ARAO in izvajalskih podjetij predstavili ključne spremembe, kot bodo 
vključene v predlog DPN za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem.

Povzetek ključnih sprememb – glede na dopolnjeni osnutek DPN

Sprememba v Predlogu 
DPN (glede na 

dopolnjeni osnutek DPN)
Kratek opis spremembe

Povečanje območja DPN
Povečanje površin za priključevanje na gospodarsko javno infra-
strukturo (posledica uskladitve z DPN za regionalno cesto Krško 
Brežice in prilagoditev infrastrukturnih priključkov)

Premik silosov proti jugu

Odlagalni objekti (silosi) se premaknejo proti Savi, tako da se 
poveča oddaljenost od naseljenega območja; silosi so še ve-
dno locirani v okviru prvotnega območja, namenjenega odla-
ganju odpadkov.

Povečanje vhodnega dela
Dopušča se možnost orientacije vhodnega dela v smeri regio-
nalne ceste Krško – Brežice (posledica uskladitve z DPN za re-
gionalno cesto Krško – Brežice)

Razširitev odlagalnih ka-
pacitet (odlagališče za 
vse NSRAO, ki nastajajo v 
R Sloveniji)

Ob ustreznem dogovoru z R Hrvaško se odlagajo vsi odpadki iz 
NEK (čas obratovanja in čas razgradnje); razširitev odlagalnih 
kapacitet odlagališča (dodatni silosi) se lahko izvede po potre-
bi – kasneje (v času razgradnje NEK), v okviru novega postopka 
priprave in sprejemanja DPN.

Združitev tehnološkega in 
servisnega območja Namen: omogočiti optimalno razporeditev objektov

Družbena sprejemljivost 
projekta Dopolnitev poglavja o družbeni sprejemljivosti

Kaj vsebuje DPN – pregled po poglavjih in točkah

A – 
tekstualni 
del

Uredba

B – grafični 
del

1.  Pregledna situacija
2.1  Ureditvena situacija
2.2  Zbirna situacija komunalnih vodov in 

naprav
2.3  Vzdolžni in karakteristični prečni prerezi
3.  Načrt parcel s tehničnimi elementi za 

zakoličenje

C - priloge

C1  Izvleček iz hierarhično višjega 
prostorskega akta

C2  Prikaz stanja prostora na obravnavanem 
območju

C3  Seznam strokovnih podlag
C4  Smernice s pojasnili glede njihovega 

upoštevanja
C5  Obrazložitev in utemeljitev DPN
C6  Povzetek za javnost
C7  Okoljsko poročilo

SPREMEMBE ZARADI STALIŠ DO PRIPOMB – april 2009

razširitev odlagalnih kapacitet – za 
vse NSRAO, ki nastajajo v R SLO

premik silosov proti jugu

poveanje 
vhodnega dela

združitev tehnološkega in servisnega obmoja

poveanje meje obmoja 
DPN

Ureditvena situacija - Predlog DPN za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina 
v občini Krško, april 2009 (ključne spremembe zaradi stališč na pripombe in 
predloge, podane na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN)

Uvodničarji na javni seznanitvi

(oziroma posebne delovne 
skupine za naročilo neodvisne 
recenzije) naročena tudi pre-
verba projektne dokumenta-
cije. Naročilo te recenzije je 
v poročilu o družbeni spre-
jemljivosti obravnavano kot 
pomemben dejavnik soodlo-
čanja javnosti oziroma od-
zivanja nosilcev projekta na 
izražene zahteve in pričako-
vanja zainteresirane javnosti.

IZVEDbA JAVNOMNENJSKE 
RAZISKAVE: PREDVIDOMA 
žE KONEC APRILA

Predstavljeno poročilo o 
družbeni sprejemljivosti 
(kot del strokovnih podlag za 
potrebe DPN) je bilo pripra-
vljeno zgolj na podlagi pisnih 
virov. Kot je pojasnil Vladi-
slav Krošelj, direktor ARAO, 
pa so se izven okvira pripra-
ve DPN odločili podrobne-
je preveriti družbeno spre-
jemljivost projekta tudi na 

Predvidene investicije  
ob potrditvi predloga DPN  

za odlagališče
V času priprave državnega prostorskega načrta za odlagališča nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov je med Občino Krško in Vlado RS potekalo usklajevanje glede 
sofinanciranja konkretnih projektov, ki so pomembni za razvoj občine Krško in po-
sameznih naselij. Vsebina je dogovorjena v protokolih, ki jih je Vlada RS potrdila 
decembra 2007, v začetku leta 2008 pa tudi Občinski svet občine Krško. 

terenu, med ljudmi. Skupi-
na strokovnjakov na Fakulte-
ti za družbene vede Univerze 
v Ljubljani tako že pripravlja 

raziskavo, ki jo bodo na ob-
močju celotne občine Krško 
pričeli izvajati predvidoma 
že v naslednjem tednu. 

Del udeležencev javne seznanitve
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Dr. MILAN ZVER je študij zaključil na Fakulteti za družbene vede, z doktoratom s področja 
obče politologije. Je avtor mnogih študij, člankov in knjig, med drugim monografije Demokracija v 
klasični slovenski politični misli (2002). Preden je bil izvoljen za poslanca in imenovan za ministra 
za šolstvo in šport leta 2004, je bil kot univerzitetni učitelj zaposlen na mariborski univerzi. Bil je 
tesen sodelavec dr. Jožeta Pučnika. V zadnjih letih je nosilec pomembnih funkcij v SDS, trenutno 
je njen podpredsednik. Bil je tudi mestni in državni svetnik. V prvi polovici leta 2008 je med dru-
gim uspešno vodil Svet EU na področju izobraževanja in mladine. Je član ali sodelavec vrste do-
mačih in tujih nevladnih organizacij. Ima dve hčeri, Manco in Uršo, in je že ponosni dedek vnuki-
nje in vnuka. V prostem času igra nogomet in tenis.

Dr. ROMANA JORDAN CIZELJ je leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko dok-
torirala iz področja jedrske tehnike. Od leta 1990 do leta 2004 je bila raziskovalka na Odseku za 
reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan. Je podpredsednica SDS, predsednica Ženskega odbora 
SDS ter predsednica Odbora za okolje in prostor v Strokovnem svetu SDS. Leta 2004 je bila kot po-
slanka SDS izvoljena v Evropski parlament, kjer deluje v politični skupini Evropske ljudske stranke - 
Evropskih demokratov. Je članica Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, nadomestna članica 
Odbora za proračun, nadomestna članica Začasnega odbora za politične izzive in proračunska sred-
stva, razširjene Unije 2007 - 2013, članica Delegacije za odnose z Združenimi državami Amerike in 
nadomestna članica Delegacije za odnose s Kanado. Leta 2007 je bila po izboru časnika Parliament 
magazine izbrana za poslanko leta na področju energetike. Je tudi častna občanka občine Prebold 
ter častna članica odbora Unesco - L’Oreal, nacionalnega programa Za ženske v znanosti. V mla-
dosti je igrala odbojko, sedaj pa občasno smuča. Rada bere knjige in posluša večino zvrsti glasbe.

ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ, MBA se je po zaključku študija elektrotehnike in informa-
tike zaposlila kot projektantka, kasneje pa študij dopolnjevala z znanji s področja managementa. 
Leta 1992 je prevzela vodenje podjetja, ki mu je bil namenjen stečaj. Z vizijo, pogumom in z ne-
izmerno energijo je podjetje v 15 letih pripeljala v vrh slovenskih inženirskih podjetij, ki se ukvar-
jajo z visokotehnološkimi projekti na področju okoljevarstva in skupaj s sodelavci dokazala, da je 
s trdim delom mogoče premikati meje. V kratkem času, ko je bila ministrica za zdravje, je uspela 
pripraviti Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, ki je bila sprejeta v parlamentu. 
Z dokončanjem gradnje nove Pediatrične klinike je dokazala, da je mogoče investicije v zdravstvu 
izvajati bistveno hitreje, ceneje in pregledneje. Pod njenim vodstvom je bil sprejet tudi Zakon o 
duševnem zdravju. Je predsednica Odbora za zdravje v Strokovnem svetu SDS, nedavno je bila iz-
voljena za predsednico Gospodarskega foruma SDS. 

DRAGUTIN MATE je končal študij obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Je častnik, 
veteran vojne za Slovenijo, vojaški in letalski ataše, diplomat in politik. Od leta 1990 do sredine 
leta 1991 je delal kot namestnik šefa sektorja za Civilno zaščito in v Republiškem Štabu za civilno 
zaščito. Leta 1992 je postal svetovalec za mednarodno sodelovanje v kabinetu ministra za obram-
bo, leta 1994 pa je končal tečaj za diplomate »SIRUS« v Švici. Leta 1996 je prevzel dolžnosti rezi-
denčnega vojaškega in letalskega atašeja v BiH, po vrnitvi v Slovenijo pa je postal namestnik di-
rektorja Uprave za vojaške zadeve na Ministrstvu za obrambo. Leta 2000 je postal vodja kadrovske 
službe na MORS, nato pa direktor Uprave za obrambo Ljubljana. Od leta 2004 je zelo uspešno vo-
dil Ministrstvo za notranje zadeve. Trenutno predseduje Evropskemu forumu za varnostne raziska-
ve in inovacije (ESRIF), kjer delo opravlja prostovoljno. Je predsednik Odbora za notranje zadeve 
v Strokovnem svetu SDS. Živi v Ljubljani, je poročen in oče dveh otrok, rad se ukvarja z različni-
mi športi, rad tudi posluša glasbo.

MIRKO ZAMERNIK je svojo politično pot začel z izvolitvijo za župana v občini Luče leta 
1994. V letih 1996, 2000 in 2004 je bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike Sloveni-
je. V mandatu 2000 - 2004 je vodil preiskovalno komisijo za ugotovitev vzrokov in ozadja napada 
na novinarja in danes poslanca SDS Mira Petka. V mandatu 2004 - 2008 pa je bil nekaj časa vodja 
poslanske skupine ter član Komisije za peticije in človekove pravice ter enake možnosti, član Od-
bora za visoko šolstvo ter član Mandatno volilne komisije. Strokovno se je veliko izpopolnjeval na 
področju komuniciranja. Mirko Zamernik je prejemnik najvišjega priznanja SDS (zlati znak SDS) in 
najvišjega priznanja Gasilske zveze Zgornjesavinjske doline (zlata plaketa Gasilske zveze). Je uči-
telj alpskega smučanja, rad bere, kolesari in hodi v hribe, veliko se tudi ukvarja z glasbo. 

BERNARDA RONUTTI je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima 28 let delovnih iz-
kušenj v gospodarstvu v mariborskih podjetjih Marles, Stavbar, EGS in v državni upravi na Ministr-
stvu za okolje, prostor in energijo in v Ministrstvu za gospodarstvo. Za delo v politiki se je odločila 
zato, ker meni, da je pomembno, da ženske sodelujejo v politiki, saj politične odločitve vplivajo 
na njihove življenje. Po njenem mnenju imajo ženske dve možnosti, in sicer da sodelujejo in poli-
tiko soustvarjajo ali pa ne sodelujejo in jo ustvarjajo drugi namesto njih. V preteklosti se je aktiv-
no ukvarjala z različnimi športi, sedaj pa ji veliko pomeni gibanje v naravi ter ljubiteljsko ukvar-
janje s kulturnimi dejavnostmi.

Mag. ANŽE LOGAR je leta 2000 diplomiral na Ekonomski fakulteti, januarja 2006 pa je ma-
gistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. Kot prvi Slovenec se je zaposlil 
v Evropskem parlamentu, tam je prevzel mesto svetovalca za Slovenijo v poslanski skupini Evrop-
ske ljudske stranke – Evropskih demokratov. Bil je vključen v intenzivne priprave poslanske skupi-
ne EPP-ED na prve evropske volitve po veliki širitvi leta 2004, potem pa je opravljal naloge tiskov-
nega predstavnika za slovenske poslance v politični skupini EPP-ED. Aprila 2006 je prevzel vodenje 
odnosov z javnostmi v Službi Vlade RS za evropske zadeve. S 15. junijem 2007 ga je Vlada Republi-
ke Slovenije imenovala za v.d. direktorja Urada vlade za komuniciranje, decembra istega leta pa 
za direktorja s 5-letnim mandatom. V prvi polovici leta 2008 je opravljal naloge uradnega govorca 
slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije. 

SDS oblikovala listo za volitve  
v Evropski parlament

Svet SDS je na seji 13. februarja 2009 oblikoval listo SDS za volitve v Evropski par-
lament. Nosilec liste je podpredsednik SDS dr. Milan Zver, na listi so še podpredse-
dnica SDS dr. Romana Jordan Cizelj, nekdanji minister za notranje zadeve in pred-
sednik Odbora za notranje zadeve v Strokovnem svetu SDS Dragutin Mate, nekdanja 
ministrica za zdravje in predsednica Gospodarskega foruma SDS Zofija Mazej Kuko-
vič, nekdanji poslanec v državnem zboru RS Mirko Zamernik, ekonomistka Bernar-
da Ronutti in mednarodni tajnik SDS ter nekdanji direktor Urada vlade za komuni-
ciranje mag. Anže Logar. 

www.sds.si

28. aprila bo v Kulturnem domu Krško ob 18. uri
predkongresna JAVNA TRIBUNA, 

na kateri bomo govorili o kandidatih za volitve v evropski parlament in o aktualnih 
političnih dogodkih v Sloveniji. Na tribuni bodo sodelovali najvidnejši predstavniki SDS-a. 

Vljudno vabljeni!

Občinski odbor Krško, Brežice in Sevnica

Po pričakovanjih so se mne-
nja omenjenih gostov in pri-
sotne javnosti, med katerimi 
so bili vsi štirje posavski žu-
pani, diametralno razlikovala 
in enotnega odgovora na vpra-
šanja Ali Slovenija potrebu-
je jedrsko elektrarno? nismo 
niti pričakovali. Je pa razpra-
va potekala v dveh smereh, 
oblikovanju energetske poli-
tike in vloge v EU ter o de-
ležu in vlogi obnovljivih virov 
in jedrske energije v Sloveni-
ji. Ob tem pa o potrebnem 
varčevanju z energijo, saj je 
npr. kar 40 odstotkov upora-
bimo za ogrevanje, o izpustu 
CO2, energetskih lobijih, sku-
pni energetski politiki, upravi-
čenosti gradnje drugega blo-
ka NEK in šestega v Šoštanju, 
umestitve odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih odpad-
kov na potencialnih lokacijah 
v Brežicah ali Krškem in druž-
beni sprejemljivosti oziroma 
odnosih javnosti do radioak-
tivnih odpadkov.  

Tehtali so se odnosi za in pro-
ti obnovljivim virom in jedrski 
energiji. Dr. Jordan Cizljeva 
meni, da je ta razprava napač-
na, saj obnovljivi viri niso stal-
ni in ni dobro, da je država od-
visna od uvoza energije, zato 
zagovarja nujnost enega veli-
kega vira, ki ga vidi v drugem 
bloku ali termoelektrarni.

Javna razprava: Jedrska 
energija in obnovljivi viri    
BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice je 10. aprila potekala javna razprava, na 
katero je »Za in proti, Zavod za kulturo dialoga« povabil poslanca v Evropskem 
parlamentu dr. Romano Jordan Cizelj in Lojzeta Peterleta, mag. Nadjo Železnik, 
pomočnico direktorja in vodjo sektorja za načrtovanje in razvoj pri ARAO, ter Li-
dijo Živčič, predsednico Focus društva za sonaraven razvoj.

Lojze Peterle, ki se je poša-
lil z dejstvom, da se 70 dni na 
leto posti in tudi tako varču-
je, meni, da v državi niso re-
sno opredeljeni alternativni 
viri energije, zagovarja tudi 
disperzijo obnovljivih virov 

energije, »če se le da, ne v 
drugem bloku NEK, pred to 
odločitvijo bi rad videl in pre-
tehtal še veliko argumentov,« 
je dejal. Živčičeva, ki pra-
vi, »da je najbolj zelena tista 
energija, ki je ne rabimo«, v 
prvi vrsti poudarja varčevanje 
z energijo in trdi, da so obno-
vljivi viri energije dolgoročno 
edina naša priložnost, čeprav 
bo potrebno dobro razmisli-
ti o njihovi umestitvi v oko-
lje. Mag. Nadja Železnik pa 

je v odnosu javnosti do radio-
aktivnih odpadkov dejala, da 
se državljani načeloma ve-
dno bolj zavedajo pomemb-
nosti rešitve tega vprašanja, 
a le na deklarativni ravni oz. 
so za njihovo trajno rešitev, 

a 60 odstotkov ne želi odla-
gališča na svojem domačem 
pragu, kar je posledica sti-
gmatizacije, ki jo nosi jedr-
ska tehnologija.

V imenu organizatorja je dve-
urno javno razpravo moderi-
rala Beti Hohler, ki je na kon-
cu lahko ugotovila, da se je 
občinstvo šele dobro ogrelo in 
bi lahko za razpravo porabili 
še najmanj toliko časa.
 S.Vahtarič

Od desne proti levi: mag. Nadja Železnik, dr. Romana 
Jordan Cizelj, moderatorka Beti Hohler, Lojze Peterle 
in Lidija Živčič.
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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!

Zakramenti – najbolj otipljiv stik Boga  
s človekom

Zakramenti so vir kristjanovega duhovnega življenja, so vez med člo-
vekom in Bogom ter predstavljajo njun prav posebej otipljiv odnos. 
V tem duhu sva z videmskim župnikom Mitjem Markovičem pričela 
pogovor. „Zakramenti niso le obredi, ampak izhodišče za življenje; 
svete maše npr. ne končamo v cerkvi, ampak se naše obhajanje na-
daljuje v vsakdanjem življenju. Pri nekaterih zakramentih se zgodi 
neizbrisen pečat. Tako se krsta niti ne spomnimo, iz njegove milosti 
pa živimo  življenje. Podobno velja za moje duhovništvo ali za za-
krament svetega zakona, poroke. Zakonca dasta Gospodu na razpo-
lago svojo medsebojno ljubezen in preko nje prihaja Bog na ta svet. 
To je čudovito poslanstvo!“ Danes je pri nas običajna praksa, da je 
krst samostojen zakrament in da krščujemo otroke. V prvih stole-
tjih je bila praksa drugačna. Na krst so se pripravljali samo odrasli, 
taka priprava je trajala tri leta. Svetemu krstu praviloma sledi za-
krament svete spovedi. Sodi v obdobje, ko otrok začne razlikovati 
dobro in zlo in odgovarja na človekovo izkušnjo greha in krivde, v 
njem nas Bog opere krivde. Takoj sledi prvo sveto obhajilo. „Govo-
rimo o zakramentih, ki jih prejmemo samo enkrat in o tistih, ki jih 
prejemamo večkrat. Spoved in obhajilo sodita med slednje. Nasle-
dnji zakrament je postavljen na začetku obdobja velikih življenjskih 
odločitev, ko mlad človek odkriva svojo osebnost, se odloča o npr. iz-
biri poklica. Tu je sveta birma, zakrament Svetega Duha. Sveti Duh je 
tretja božja oseba, ki ga kristjani posebej doživljamo kot tistega, ki 
nam daje navdih. Birmi pravimo tudi zakrament krščanske odraslo-
sti. Na začetku najbolj plodovitega obdobja človekove ustvarjalno-
sti, ko se odloča ustvariti družino ali služiti Bogu kot duhovnik, nam 
želi biti Bog ponovno blizu ali s svetim zakonom ali s svetim duhov-
niškim posvečenjem. To sta zakramenta služenja. Sedmi zakrament 
– sveto bolniško maziljenje pa odgovarja na človeško izkušnjo krhko-
sti, minljivosti, ko se znajde denimo v težki bolezni ali ga bremeni 
starostna oslabelost. Včasih se je ta zakrament po domače imenoval 
poslednje olje, danes veliko bolj poudarjamo, da je to zakrament, 
ko Bog želi biti bolniku blizu, ga krepiti in morda celo ozdraviti. Če 
nekdo prejme bolniško maziljenje ne pomeni, da bo umrl. Naspro-
tno! Tudi ta zakrament lahko prejmemo večkrat. Tudi mlajši se od-
ločajo zanj ob resnejših boleznih ali pred kako operacijo. Pred smr-
tjo pa je res skrajni čas, da ga prejmemo. A škoda bi bilo odlašati. 

Duhovniki naših župnij
Alfons Žibert se je rodil leta 1965. Od-
raščal je ob treh bratih in sestrah v Ro-
višču, po osnovni šoli je končal še Sre-
dnjo versko šolo v Vipavi. Po končani 
Teološki fakulteti je bil nameščen za ka-
plana v Škofjo Loko, nato v Zagorje ob 
Savi, kot župnik je služboval v Šmihe-
lu pri Žužemberku, od leta 1997 pa de-
luje v Boštanju. „V sedanjo župnijo me 
je hotel spraviti dr. Franc Rode, jaz sem 
si želel ostati v žužemberškem Šmihe-
lu, zato smo opravili kar nekaj težav-
nih razgovor. Tedanji nadškof Rode me 
je izrecno prosil, naj vsaj začasno sprejmem, ker je zaradi odho-
da salezijancev nastala povsem drugačna in bolj težavna situacija 
v župniji,“ z nasmeškom pojasni boštanjski župnik. „Z veliko teža-
vo sem pristal, vendar samo za eno leto, a že kmalu začel upati, da 
se bo dogovor pozabil. In se na srečo je!“ Boštanjski župnik je ak-
tiven tudi na raziskovalnem področju v svoji župniji, ki v letošnjem 
letu obeležuje 500-letnico.

Blagoslov velikonočnih jedi  
Bralec Blaž Sotošek nam je na-
pisal, da je v sporočilu praznika 
velike noči ogromno vrednot, ki 
smo jih celo zavrgli, kot je npr. 
spoštovanje do hrane. Veliko-
nočna jedila pa imajo za kristja-
ne še dodaten pomen; duhovniki 
blagoslavljajo jedi na velikonoč-
no soboto.

 Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je potekalo 8. aprila v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne delavnosti, eno-
te Sevnica, Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih 

zborov občine Sevnica 2009 pod naslovom »Poj z menoj«. 
Predstavili so se: otroški pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj, 
OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Milana Majcna 
Šentjanž ter Mladinski pevski zbor OŠ Blanca. Vsi nastopajo-
či so ob zaključku zapeli še skupno otroško pesem Enkrat je 
bil en škrat. Celotna predstavitev je potekala ob strokovni 
spremljavi Francija Kovača. 
 S.R., foto.P.B.

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

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

OB DNEVU ZEMLJE: 

ANDREJ DETELA: 
SANJE V VZHODNI SOBI, 

predavanje, sreda, 22.4., ob 19. uri, 
Klub KDK, prost vstop

Andrej Detela, mednarodno uveljavljeni fizik in izumitelj 
z Inštituta Jožef Štefan, je znan kot avtor najbolj 

naprednih elektromotorjev za 
robote. Trenutno ustvarja novo 
generacijo elektromotorjev za 
električna vozila, pri čemer se 

navdihuje v naravi. Kot inovator 
odkriva ekološke možnosti 

pridobivanja energije. S holističnim pristopom k 
dojemanju sveta povezuje spoznanja znanosti z osebno 

izkustveno duhovnostjo. 

SNG Opera in balet Ljubljana: 

NAJLEPŠI OPERNI ZBORI 
darilni koncert za modri abonma in za izven
petek, 24.4., ob 19.30 uri, velika dvorana

Člani opernega zbora, pod vodstvom dirigentke Martine 
Batič in ob klavirski spremljavi pianistke Jelene 
Boljubaš, bodo predstavili najznamenitejša dela 

zborovskega opernega repertoarja. 

BRESTANICA - 26. marca je v Hipermarketu Mercator v Novem 
mestu potekalo 23. državno tekmovanje Turizmu pomaga la-
stna glava. Učenci OŠ Adama Bohoriča Brestanica so pred-
stavili svojo raziskovalno nalogo z naslovom „Hej, hoj, pojdi 
z menoj“ in s programom na turistični stojnici animirali mi-
moidoče. „Veseli smo, da smo pritegnili obiskovalce in hkra-

ti prepričali strogo ocenjevalno komisijo ter za svoj trud in 
delo prejeli zlato priznanje za sodelovanje na 23. festiva-
lu in zlato priznanje za najboljšo turistično tržnico,“ sta za-
pisali mentorici turističnega krožka Metka Vutkovič in Mar-
tina Ivačič.

SENOVO – Zadnjega marca je v senovskem Domu XIV. divizije 
potekalo območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih 
skupin. Predstavile so se: otroška gledališka skupina „Naše 
malo gledališče“ OŠ Koprivnica s predstavama „Kraljevi sme-
tanovi kolački“ in „Zajček išče mamo“, lutkovni krožek OŠ 

XIV. divizije Senovo s predstavo „Žogica nogica“ in gledali-
ška skupina OŠ Podbočje s predstavo „Mojca Pokrajculja“. 
Gledališke skupine je strokovno spremljala Maja Gal Štro-
mar, lutkovno pa Irena Rajh Kunaver. Srečanje sta organi-
zirali krška območna izpostava JSKD in OŠ Senovo.
 P.P., foto: J.M.

DOLENJA VAS - Članice Kulturnega društva Libna so 4. apri-
la na ogled postavile razstavo ročnih del, ki so jo poimeno-
vale Belo na belem. Njihova ročna dela že tradicionalno v 
velikonočnem času popestrijo dogajanje v domačem kraju, 
zato so si jo lahko ogledali še v naslednjem dnevu. Na slav-

nostni otvoritvi, ki je bila v sončnem sobotnem popoldnevu 
pred društvenimi prostori na železniški postaji Libna, je zbra-
nim spregovoril predsednik KS Dolenja vas Branimir Vodo-
pivc, nekaj besed pa je pred ogledom dodala še predsedni-
ca Antonija Žener. Kulturno sta dogodek popestrili citrarka 
Klavdija Molan in violinistka Hana Vegelj, besedne niti pa 
je tkala Marinka Volčanšek.  M. K. M. 

OŠ Brestanica zlato priznanje 

Na turistični stojnici

Srečanje mladih 
gledališčnikov in lutkarjev

Prizor iz predstave mladih Koprivničanov

Belo na belem

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali ročne 
izdelke.

Dopolnilo
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v članku „Po-
mlad v Velikem Podlogu“ izpustili poved „Zaključili pa so 
učenci 3. razreda z recitacijami, ki so bile namenjene ma-
micam“, za kar se nastopajočim opravičujemo. 

BREŽICE - Vokalna skupina Solzice Glasbene šole Brežice se 
je od 5. do 9. aprila udeležila mednarodnega zborovskega 
tekmovanja v Budimpešti - International Choir Competition 
& Festival Budapest. Tekmovalo je 50 zborov iz celega sveta 
v 12 različnih kategorijah, Solzice pa so se pomerile v kate-
goriji ženskih pevskih zborov brez obvezne pesmi in osvojile 

odlično srebrno diplomo. V sklopu festivala so nastopile tudi 
na koncertu prijateljstva skupaj z zbori iz ZDA, Češke, Fin-
ske in Hrvaške. Kot edini ženski zbor iz Slovenije so bile Sol-
zice s srebrnim odličjem in nadvse dobro sprejetim koncer-
tom Brežicam in Sloveniji v ponos. 

Srebrno priznanje za Solzice

Solzice na odru mednarodnega tekmovanja (foto: Mira 
Dernač Hajtnik)

Srečanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov

Nastopajoči so za zaključek zapeli še skupno pesem.

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

S senovske (foto: J. Macur) in videmske župnije

Blagoslov jedi v koprivniški župniji (foto: B. Sotošek)

V bizeljski župnijski cerkvi 
(foto: S. Vahtarič)
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Njen 
praznik...
Med vsakodnevnimi raz-
ličnimi praznovanji ima 
svoj praznični dan - tudi 
knjiga. Čisto prav, prija-
teljica med prijateljicami 
naših življenj. Učiteljice 
in vzgojiteljice našega bi-
vanja. Za tisto čisto pra-
vo učenje, pa za užitek, 
za sprostitev, za pozabo 
na trenutni svet, za pri-
merjavo desetletij z dese-
tletji, za notranjo pomiritev, za neko našo novo pot iz 
neke druge že prehojene življenjske poti. In še. Če ho-
češ, če zmoreš, če si močno želiš, da miselne celice glo-
boko pomočiš v piščeve, v avtorjeve misli, ko je spisal 
– recimo – roman, sago, gloso, črtico, kar koli že, se po-
dal v ljubezensko, revolucionarno, nravstveno liriko. 

Ko zaspimo z njo pod blazino, nam omahne nad ode-
jo, jo odložimo pod vedrim nebom v mehko zeleno tra-
vo, padejo nanjo v seniku dišeče posušene trave, jo po-
škropijo slane kapljice valov najbrž ne razmišljamo, 
da je bilo v vsebino vloženega veliko dela. Pisanje in 
razmišljanje je trdo delo. Poleg avtorjevega osnovne-
ga veselja in danosti še, da nam je želel nekaj pove-
dati, nam nekaj utemeljiti, da nas je hotel, želel usme-
riti. Ali nas je želel, hvale vredno, razbremeniti, nas 
nasmejati, razvedriti. Z oblikovanjem izbranega be-
sednjaka, podrobnimi opazovanji. In še. Ko jo tako-
le svežo in dišečo dobimo v last tudi zelo redko pomi-
slimo na prehojeno avtorjevo in njeno pot. Od zamisli 
vsebine, od prve do zaključne besede, likovne opreme, 
če ta je, lektoriranja, do soglasnosti urednikov in za-
ložnikov. Ki so izbirljivi, kar je prav, usmerjeni v do-
ločene zvrsti, ki vedo kaj hočejo, ki vedo za kakšno av-
torsko vsebino stojijo. Ki vedo za kakšno kakovostjo 
izdaje stojijo, če sem bolj dosledna v povedi.

Moja mini knjižnica je raznolika, razpeljana na šti-
rih koncih, od duhovne literature, beletristike, medi-
cinskih, kulturnih do drugih izdaj. Skoraj vpije po 
duhovni preureditvi. A kaj, ko se znajdem v vsem po-
mešanem tu in tam. Pa lepo bogata reva sloni nad 
mano s poizvedovanjem, kdaj bo veter pihal v pravo 
smer, bo deževje dovolj mehko, bodo žarki ubirali ti-
sto fino pot čez vejevje, da bom v njo ležerno zaplava-
la brez občutka krivde in preganjavice »še to je treba 
spraviti na čisto«. Tolažim se z jemanjem svojih knjig 
v roke, po vsebinski potrebi seveda, jim tako izkazu-
jem svojo naklonjenost in potrjujem njihovo vrednost. 
Listam po njih in pustim da se odprejo kjer koli, pre-
berem stavek ali stran. Jih postavljam nazaj na poli-
ce, jih razvrščam po svoji želji in vem, kje stojijo. Ups! 
Se zgodi, da se zaradi tega včasih zapletemo jaz in 
moje knjige. In se spominjam tistih, ki so mi jih poklo-
nili. In se spominjam postajališč in stojnic, kjer sem 
jih kupila sama. Sproti vedno poskušam zvedeti čim 
več o avtorjih. Saj knjig brez njih ne bi bilo. 

Spominjam se žara v srcu in očeh ob vsaki novi knji-
gi, ki je zašla in zaide v mojo last. Svojim prednikom 
sem hvaležna za ta vzpodbujeni žar. In današnjim da-
rovalcem, ki mi izvabljajo ta žar. Moje police s knji-
gami žarijo. In mislim, da svojim zanamcem lahko 
največ podarimo z zapuščino, ki ji pravim, da je knji-
žnični žar.  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

SROMLJE – Kulturno društvo Ljudski pevci Sromlje je 14. mar-
ca v Domu krajanov na Sromljah pripravilo predstavitev svoje 

druge zgoščenke z naslovom Ko bi jaz slavček bil. Na tej zgo-
ščenki so pesmi predvsem cerkvenega ljudskega izvora, zanjo 
pa so se odločili, ker so bili to njihovi začetki, saj so zače-
li s petjem najprej v cerkvi, nato pa nadaljevali še kot ljud-
ski pevci. Od teh začetkov je minilo že več kot petnajst let, 
kot ljudski pevci in registrirano društvo pa pojejo dvanajsto 
leto. Na prireditev so povabili tudi Ljudske pevke Žejno, Ko-
lednike iz Bušeče vasi, Zarja – ljudske pevce z Račne in Fan-
te z vasi iz Škocjana, v posebno zadovoljstvo pa jim je bilo, 
da se je povabilu odzval tudi domači Moški pevski zbor Sro-
mlje. Prireditev so si ogledali tudi podžupanja Milena Jesen-
ko, predsednik Krajevne skupnosti Sromlje Franc Kostanjšek 
ter predsednik KD Antona Martina Slomška iz Sevnice g. Ašič, 
ki jim je podelil zahvalo za ohranjanje in širjenje kulturne 
dediščine. Prireditev je strokovno spremljala tudi Vesna Se-
ver ter jo za radio Ognjišče tudi posnela. Prireditvi je sledi-
la še pogostitev, ki je bila vesela, kot se za pevce spodobi.
 V.B.

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova so v dvorani GŠ Brežice na svetovni dan poezije in 
lutkarstva (21. marec) pripravili drugi literarni večer. Avtor-
sko ga je pripravila in vodila Špela Ravnikar, ki se je v dru-

gem delu predstavila z lastno poezijo, večer pa je bil boga-
to sledenje preteklega časa z današnjim.  

Prvi del je posvetila slovenskemu pesniku Srečku Kosovelu. 
V uvodnih besedah je Rudi Stopar povedal, da je literatura, 
zlasti poezija, tista dejavnost človekovega duha, ki resnič-
no briše meje med včeraj in danes, je hrana srca in njegovo 
tešilo. Poudaril je, da je bil Kosovel vizionar, njegova poe-
zija pa aktualna tudi danes, ko nas uči in nam žuga Evropa, 
njegov opus pa predolgo zamolčan. Pel je z močnim glasom 
v slovenskem jeziku, lepota njegove poezije pa hrabri upa-
nje, da se ne bodo zgrnili temni oblaki izgube lastnega je-
zika, ki ga tudi sami prevečkrat odrivamo. Ivana Vatovec je 
spregovorila o Špeli Ravnikar, ki je čvrsta vez v Besedi, in si-
cer kot organizatorka, recitatorka in pesnica, je tista, ki zna 
in hoče zapolniti vrzeli v sekciji, široka duša z močnim soci-
alnim čutom do vsega živega, in se je sposobna ostro posta-
viti za človeka in svet. N. Jenko S.

Ostanimo kot brinjevka na 
Krasu

Člani Literarne sekcije Beseda

Sromeljski ljudski pevci 
predstavili že drugo zgoščenko

Ljudski pevci iz Sromelj

KRŠKO – Od 3. do 5. aprila je krška Glasbena šola gostila 1. med-
narodno tekmovanje oboistov, fagotistov in komornih skupin, 
ki se je zaključilo s koncertom in tako pričela z obeleževanjem 
60-letnice delovanja, ki jo bodo še posebej zaznamovali konec 
maja. Preko 50 udeležencev iz štirih držav je spremljala med-
narodna strokovna komisija, ki so jo sestavljali oboist iz Avstri-
je Michael Turnovsky, oboist iz Srbije Bojan Pešić, fagotist s 
Hrvaške Jorge Ricardo Luque Perdomo in fagotist s Sloveni-
je Veselin Atanasov. Tekmovalci so bili razdeljeni starostno 
po kategorijah in v prosti starostni kategoriji. Nastopili so tudi 
učenci Glasbene šole Krško v pihalnem kvintetu Za znoret!, ki 
ga vodi Dejan Učakar, in si priigrali drugo mesto, medtem ko 
je profesorica na domači šoli Eva Drolc posegla po prvem me-
stu in zlatem priznanju.  M. K. M. 

Oboisti, fagotisti in komorne 
skupine

BIZELJSKA VAS - Društvo ljubiteljev motociklov Vrageci, ki 
so ga na Bizeljskem ustanovili leta 2002, prireja tradicional-
na srečanja članov in simpatizerjev, ki se srečujejo tudi ob 
dnevu mladosti. Letos bo že četrto srečanje 23. maja, pri-

reditveni prostor v nekdanjem grajskem vrtu gradu Oreš-
je pa pred srečanjem tradicionalno očistijo. Obsežnih celo-
dnevnih del so se lotili tudi prvo aprilsko soboto, kjer se je 
zbrala ekipa preko 30 navdušenk in navdušencev nad jekle-
nimi konjički. Na omenjenem motozboru pa ob panoramski 
vožnji po obronkih Bizeljskega in tradicionalnem blagoslo-
vu prirejajo še zabavo, letos s skupino Zabranjeno pušenje.
 S.V., foto: Boštjan Zajc 

Vrageci čistili grajski vrt 

Tudi letos so temeljito očistili grajski vrt

BREŽICE – Oskar Gerjevič, član KD Franc Bogovič Dobova, se je v 
kavarni Rošca predstavil s svojo 34. samostojno razstavo, na kate-
ri se gledalec sreča s 34 portreti 
bradatih mož oziroma mož z raz-
lično dolgimi, kratkimi, urejeni-
mi, prosto rastočimi, barvno (še)
naravnimi in šarmantno posiveli-
mi bradami. V bradate je avtor-
ja napotil nek nedeljski sprehod, 
ko je v foto objektiv ujel prve-
ga bradatega Brežičana, ideja 
pa je nato terjala celoletni lov, 
da je ulov dobil želeno, raznoli-
ko in lepo zanimivo bradato vsebino. Otvoritveni govor je ime-
la podžupanja Milena Jesenko, ki se je po bradati vsebini spre-
hodila od davnine do danes. Stoletja so bila bradam in bradatim 
bolj ali manj naklonjena. Je lahko modna muha, simbol zrelo-
sti, možatosti, za brado se menda odločajo intelektualci, indi-
vidualisti, sicer pa se za bradatost odločajo moški vseh poklicev 
in v različnih dejavnostih. Avtor se je zahvalil vsem svojim bra-
datim, ki so dovolili, da njihove portrete postavi na ogled, kajti 
brez njih razstave ne bi bilo; zahvala pripada tudi Oskarjevi dru-
žini, ki ga je tudi tokrat podprla pri uresničitvi ideje. Kajti dobre 
ideje poganjajo in plemenitijo ta svet. N.J.S.

BREŽICE – Območna izpostava JS KD Brežice je pripravila ob-
močno revijo mladinskih pevskih zborov, ki je potekala v avli 
Ekonomske in trgovske šole Brežice. Zapeli so zbori iz osnov-
nih šol: Globoko, Artiče, Bizeljsko, Brežice, Dobova, združena 
Cerklje ob Krki in Velika Dolina, MPZ KD Zvezda Dobova, revi-

jo pa so sklenili vsi nastopajoči mladinski pevski zbori s pesmi-
jo Janija Goloba Pustite nam ta svet. Pod zborovodstvom so se 
podpisali Mateja Rožman, Ela Verstovšek Tanšek, Vilko Urek, 
Zinka Škofca, Pavla Bunetič, Tatjana Špan in Aljaž Božič, pod 
klavirsko spremljavo pa Vilko Urek, Dejan Jerončič, Mateja 
Rožman, Lucijan Cetin, Pierina Cavaliere Mršić in Estera Ce-
tin. Na reviji je sklad tradicionalno podelil priznanja »Osmin-
ke 2009« devetošolcem, bilo jih je kar okoli 50, ki so vsa leta 
peli v šolskih zborih. Vodja sklada Simona Rožman Strnad se 
je zahvalila ravnatelju Martinu Šošku, ki z razumevanjem go-
sti zbore v avli šole, koncert je strokovno spremljala Branka 
Potočnik Krajnik in lepo povezovala Ingrid Molan. N.J.S.

»Brežiški bradati« z Oskarjem

Oskar Gerjevič

Pustite nam ta svet!

Aljaž Božič vodi več kot 200 mladih pevcev v zaključni 
pesmi »Pustite nam ta svet«. (foto: M. Galič)
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BREŽICE - Brežiška gimnazija je v prejšnejm tednu v okvi-
ru mednarodne izmenjave dijakov gostila 34 francoskih dija-
kov in profesorja Christophe Dulin ter Mireille Stussy s šole 
Alred de Vigny iz Lochesa. Slovensko okolje so spoznavali na 
tematiko turizma in vinogradništva, med sabo so se pomeri-
li tudi v športnem duhu 
ter ga zaključili z dru-
žabnim večerom. Nad 
nemotenim potekom 
sta bdela tako ravna-
telj Uroš Škof kot men-
torica Zdenka Vižintin, 
ki je bila tudi besedna 
vezna nit med dijaki. 
Pred odhodom so bre-
žiški in francoski dijaki 
na novinarski konferen-
ci predstavili nekaj vti-
sov. Nekaj besed pa je za 
naš časopis spregovoril 
francoski dijak Edward 
Foxon iz Azay smIndre-
a, ki obiskuje 3. letnik 
gimnazije. Dejal je, da 
imajo na šoli tri možno-
sti tujih jezikov, in sicer 
angleščino, španščino ali 
nemščino, izmenjave dijakov pa s Škotsko, Nemčijo, Nizozem-
sko in Slovenijo. Pri nas se je počutil zelo prijetno in z nasme-
hom dejal, da se je nad deželo tako navdušil, da razmišlja o 
preselitvi v naše kraje. Kot je opazil, je država manj razvita 
od Francije, se pa tukaj veliko več gradi. Tudi ljudje so zelo 
prijazni, cel teden je prebival pri družini Milič v Sevnici. Tudi 
šolskega režima ne more primerjati z našim, pri njih imajo 
pouk od osmih zjutraj, končajo pa ga ob petih popoldan, vmes 
pa je enourni odmor za kosilo.  M. Kalčič M. 

Že 11. izmenjava dijakov

Edward Foxon (levo) in Lovro 
Milič
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Drage ljubiteljice ter ljubitelji cvetja in vrtnarjenja!

Pomlad je z vsemi svojimi čari omrežila Posavje, vse okoli nas je naenkrat zažvrgolelo in ozelenelo in tudi vaš 
časopis je s to številko dobil posebno, cvetočo stran. Posavski obzornik namreč začenja s prvo in največjo vr-
tnarsko akcijo, ki je namenjena vam, ljubiteljem narave, in še posebej vsem tistim, ki s skrbjo za okolico ter iz-
gled svojih domov in stanovanj, našim vasem in mestom vdihujete zelenilo in čudovite barve skozi vse leto. 

Da bi vaš trud, vztrajnost in domišljijo lahko kar najbolje spremljali in nagradili, začenjamo večmesečni »Izbor 
za najlepši vrt in balkon Posavja 2009«! Izbor, ki bo zajel vsa naselja v Posavju in iskal najlepše okrasne vrtove 
in najlepše balkonske cvetlične kombinacije, boste iz meseca v mesec lahko spremljali na posebni strani vašega 
časopisa.
 
Gotovo tudi vi z ljubeznijo urejate svoje cvetlične gredice, na katere ste upravičeno ponosni, morda pa občudu-
jete rože in spretnosti svojih sosedov, prijateljev ali sorodnikov? Nekoga z »zeleno roko« brez dvoma poznate in 
čutite, da bi si zaslužil lepe nagrade, objavljene fotografije svojega vrta in balkona ter vsaj nekaj pozornosti za 
ves svoj čas, ki ga namenja naravi in vrtu. Kako bo vse skupaj sploh izgledalo? V naslednji številki časopisa, ki iz-
zide 30. aprila, boste izvedeli vse podrobnosti tega posavskega izbora, ki želi poleg veščih vrtnarjev za vse obli-
ke vrtnarjenja navdušiti tudi začetnike. Ker nikoli ni prepozno za začetek.

Naši vrtnarji si zaslužijo najboljše!

Posavski obzornik se je na ta izbor pripravljal že dolgo in v želji, da bi vam, drage bralke in bralci, ponudil kar naj-
boljše ter strokovno odlično pripravljene vsebine, iščemo dobre partnerje. Glavni partner Izbora za najlepši vrt in 
balkon Posavja je postala ena najbolj priznanih institucij s področja hortikulture – Šola za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje. Izučeni vrtnarji iz vrtnarij in cvetličarn poznajo to šolo pod imenom Vrtnarska šola Celje in zanje je 
ta šola sinonim za kakovost. Ponosni smo, da vam lahko v okviru tega izbora zdaj ponudimo res najboljše vsebine iz-
pod peres teh strokovnjakov in resničnih ljubiteljev narave, ki vas bodo vodili skozi urejanje vrta, vam pomagali z 
nasveti in bogatili vaše znanje z najrazličnejšimi zanimivostmi. S prvimi vrsticami začenjamo že v tej številki. 

Do prihodnjega druženja vam želimo veliko lepih dni!
 Uredništvo

V iskanju pravega partnerja, 
katerega poslanstvo, vizija 
in znanje bi bili kar najboljša 
podpora našim bralcem - vr-
tnarjem, smo veliko spraše-
vali in cvetličarji ter stro-
kovnjaki iz vseh vetrov so 
prijazno namigovali na šolo 
v Celju. Dejali so nam: »Oni 
so pravi, verjemite, oni ima-
jo res cvetlično dušo. Takoj 
jo začutiš...«.

Ko več kot 60 let strokovne-
ga izobraževanja in ljubezni 
do narave najdemo pod eno 
streho, vemo, da smo v Vr-
tnarski šoli Celje. Šola, ki je 
bila vedno sinonim za uspe-
šno združevanje teorije in 
prakse, se danes pod ime-
nom »Šola za hortikulturo 
in vizualne umetnosti Celje« 
organizacijsko deli na Sre-
dnjo poklicno in strokovno 
šolo ter Višjo strokovno šolo. 

Dvajsetega marca smo se 
tako odpravili v Celje in obi-
skali strokovni posvet o hor-
tikulturi, ki ga je šola orga-
nizirala in na katerem so 
sodelovala nekatera najve-
čja imena slovenskega pri-
delovanja, nege in oskrbe 
rastlin. Posvet je pokazal 
na možnosti prenosa dobrih 
praks in potrdil nujnost stal-
nega učenja ter sodelovanja 
slovenske stroke (več o obi-
sku posveta lahko preberete 
na www.mojeposavje.info). 
Med posvetom smo se izmu-
znili iz predavalnice in si po-
bliže ogledali samo zgradbo, 
prostore šole, park, kjer ti 
misli tako navdušeno pobe-
gnejo med drevesa, ter velik, 
sodoben rastlinjak. Ptički so 
glasno žvrgoleli in se prega-
njali z veje na vejo, čeprav je 
bilo zunaj še precej mrzlo in 
se je naša sapa valila v megli-

cah. In kmalu smo se znašli na 
t.im. učni poti za slepe in sla-
bovidne, ki je bila junija 2007 
prva taka pot v Sloveniji.

“Slepi in slabovidni se lahko 
tukaj s sluhom in otipom uči-
jo o naravi. Posneto imamo 
tudi avdio vodenje, ki ga obi-
skovalci lahko poslušajo s po-
močjo mp3 ključev,” nam ra-
zložijo dijaki.  

Pozitivna slika o ljudeh, ki ži-
vijo s to šolo, njihovih dija-
kih, ki smo jih ogovorili, štu-
dentih, ki so radovedno hiteli 
sem in tja in predanosti po-

slanstvu, se je še okrepila. 
Če so druge šole v koraku s 
programskimi preoblikova-
nji v svoje programe spreje-
le marsikaj in zdaj poučuje-
jo najrazličnejše smeri, so v 
Celju ostali zvesti svojim ko-
reninam in prepričanjem. 
Ostali bodo specializirani in 
poskušali še naprej vzgaja-
ti kar najboljši kader na po-
dročju hortikulture.V tujini 
so take šole, ki se borijo za 
razvoj hortikulture na najviš-
jem nivoju, zelo cenjene in 
pomembno prispevajo k celo-
vitejši okoljski politiki držav. 
Pri nas pa je opaziti, da kot na 
tolikih drugih področjih, šole 
vznikajo kot gobe po dežju, 
znanje se razprši in skoraj ne-
mogoče povezave, da bi za-
dostili trgu, postajajo mogo-
če. Gotovo bi tudi tej šoli, kot 
smo lahko ocenili, močnejša 
usmerjenost še v kako drugo 
smer, npr. v kmetijstvo, mar-

sikje prinesla dodatne točke 
in dodaten denar. 

Cvetlično dušo, pa naj se to 
sliši osladno ali ne, pač res 
razumeš takoj, ko se šoli pri-
bližaš. Šolo z roko v roki vo-
dita dve dami: Jadranka Se-
les in Nada Natek. Programi 
pod imeni »vrtnar, cvetličar, 
hortikulturni tehnik, aranžer-
ski tehnik in inženir hortiku-

ture« niso le programi, kate-
rih zaključek naj bi prinesel 
vsesplošno znanje. Nikakor. 

Moj vrt v mesecu aprilu …
Narava se je dodobra prebudila, zato se v mesecu apri-
lu prične pravo delo na vrtu. Prebujajo se prvi poganj-
ki, prvo cvetje čebulnic je že skoraj odcvetelo. Vsak dan 
nas razveseljuje pogled na cvetoče hiacinte, narcise, tu-
lipane, muskari...

Kaj pa opravila na vrtu?

V zelenjavnem vrtu smo v tem mesecu obdelali tla in 
pripravili grede na sajenje in setev. Prvo zelenjavo smo 
že posejali (redkvice, rukolo…), približuje pa se tudi že 
čas za sajenje na prosto, zato je prav, da imamo pripra-
vljeno tudi že gredo za sajenje glavnate solate in drugih 
zelenjadnic. V naših krajih kljub trenutno visokim dnev-
nim temperaturam še ni povsem čas za sajenje na prosto, 
kljub vsemu še vedno lahko pričakujemo kakšno manj-
šo pozebo in še posebno ob jutrih nizke temperature. V 
izogib temu se zato poslužujemo raznih zastirk, posaje-
ne grede pa prekrivamo s folijo, tkanino in podobnim. 

V sadnem vrtu smo z zimsko rezjo sadja zaključili, prav 
tako je opravljeno predpomladansko škropljenje, ki one-
mogoča razvoj škodljivcev, ki so preko zime ostali v za-
lubju, med listjem… V tem mesecu nas čaka škropljenje 
v cvet (posebno pri češnjah) proti sadni moniliji.

V okrasnem vrtu imamo sedaj največ dela. Potrebno je 
spomladansko čiščenje, kjer prezračimo tratno površi-
no, porežemo suhe in odcvetele dele trajnic, grmovnic, 
počistimo okrog hiše, saj se je tekom dolge zime nabralo 
ogromno odpadnega listja. Zelnate trajnice so tiste ra-
stline, ki rastejo več let na enem mestu, zeleni del nad 
zemljo vsako leto propade, medtem, ko korenine ostaja-
jo iz njih pa rastlina vsako leto požene nova stebla, liste 
in cvetove. Te suhe dele rastlin nad zemljo sedaj poreže-
mo, da bo rastlina lahko pričela z razvojem novih delov. 

Če imamo ribnik, je prav tako potreben čiščenja, saj so 
se rastline v njem bogato razbohotile, zato je prav, da jih 
deloma porežemo, da bodo znova lahko odgnale in zacve-
tele v polnem sijaju. Prav tako je potrebno očistiti skal-
njak, saj so na njem posajene pretežno zelnate trajnice. 
V času okrog velike noči že polno cveti velikonočnica ali 
kosmatinec (Pulsatilla grandis), ki je zavarovana, pri nas 
pa jo lahko vidimo ne nekaterih naravnih rastiščih okrog 
Ponikve pri Šenjurju. Čudovita je! V svojimi velikimi vijo-
ličastimi in dlakastimi cvetovi je prava popestritev sivih 
in hladnih dni okrog velike noči. Sicer je bilo letošnje leto 
nekoliko drugače, saj tako toplega in sončnega vremena 
ne pomnimo, pa vendarle. Lahko bi bilo bistveno drugače. 

Spomladi cvetoče čebulnice in gomoljnice sedaj cvetijo, 
cvetijo pa tudi spomladi cvetoči okrasni grmi (forzicija, 
dojcija in druge). Sedaj je pravi čas za načrtovanje in 
pripravo gred za sajenje okrasnih rastlin na stalno me-
sto. Pokukajmo v kakšno okrasno drevesnico, tam ima-
jo že polne prodajne površine najrazličnejših okrasnih 
dreves, grmovnic, trajnic, loncev in vsega kar spada zra-
ven. Na ta način bomo dobili marsikatero idejo za obli-
kovanje svojega bivalnega kotička, ki nam bo nudil var-
no in skrito zavetje tekom celega poletja.

 Peter RIBIČ,
 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje   

Šola s cvetlično dušo
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje   

So dober in trden začetek 
vseživljenjskega učenja, 
vztrajnosti, posvečanja bi-
vanjski okolici in nam sa-
mim. Ker brez razgibanega 
življenja bitij okoli nas, tudi 
nas ne bo.

S posameznimi strokovnja-
ki iz Šole za hortikulturo in 

vizualne umetnosti se bomo 
družili v vsaki številki do kon-
ca poletja. Oni gotovo naj-
bolj razumejo vašo ljubezen 
do vseh najmanjših bilk in 
tudi najdrobnejših cvetov, ki 
vam lepšajo življenje. Verja-
memo, da bo to druženje pri-
jetno in poučno.
 Maruša Mavsar   Okolica šole je sad skupnega dela profesorjev in učencev

Spoznavanje narave z 
vonjem, tipom in sluhom

Taktilni zemljevid 
učne poti za slepe in 
slabovidne
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Župan Franc Bogovič je ob 
prejemu priznanja povedal, 
da je ponosen in vesel, ter po-
udaril, da je tudi v javni upra-
vi potrebno mnogo narediti 
na kakovosti. Občina Krško je 
svojo pot k odličnosti začela s 
pridobitvijo certifikata kako-
vosti ISO. Zahvalil se je ekipi 
občinske uprave, ki ji namera 
- uresničevati odličnost v ko-
municiranju - vsako leto bolj 
uspeva.  Poslovanja občine si 
danes, kot je dejal, sploh ne 
moremo predstavljati brez hi-
trih in uspešnih odgovorov na 
izzive sodobnega časa.

Strokovna komisija je svojo 
odločitev sprejela po preuči-
tvi vseh segmentov ocenjeva-
nja po dveh metodah: z oce-
njevanjem spletne strani in s 
pomočjo metodologije »skriv-
nostnega nakupa«. S pomočjo 
anonimnih klicev so med pri-

Priznanje Občini Krško za 
odličnost v komuniciranju
V okviru tradicionalnega strokovnega posveta »Dnevi občin in srečanje županov«, ki so prve dni aprila 
potekali na Ptuju, je Občina Krško prejela priznanje za odličnost v komuniciranju. Nagrado je na slav-
nostni podelitvi prevzel župan občine Krško Franc Bogovič. Občina Krško je ves čas usmerjena k iskanju 
priložnosti za izboljšave v komunikaciji, zato je uvrstitev med prve tri najboljše slovenske občine med 
prijavljenimi na razpis še posebna potrditev.

javljenimi občinami ocenje-
vali, kako se zaposleni vedejo 
do strank ter preučili komu-
nikacijske spretnosti po te-
lefonu in aktivnost v zvezi 
s poslovanjem. Med kriteri-
ji za ocenjevanje so bili od-
zivnost, prijaznost, informi-
ranje, profesionalen odnos in 
izvedba aktivnosti po kontak-

tu s stranko. Ob tem je stro-
kovna komisija preverila tudi 
spletno stran, njeno uporab-
nost, prijaznost za uporabni-
ke in interaktivno naravna-
nost. 
 
Organizator razpisa je bila 
družba Planet GV. Prijava na 
razpis je bila za Občino Krško 

izziv in priložnost, da poda na 
oceno tisto kar je že dosegla 
in vzpostavila. Priznanje po-
meni zavezo, da poleg ohra-
nitve dosežene urejenosti v 
poslovanju sledimo trendom 
izboljševanja kakovosti na 
tem področju. Priznanje po-
trjuje, da je Občina Krško v 
uspešnosti komuniciranja na 
pravi poti, hkrati pa predsta-
vlja zavezo, da bo Občina od-
nos s strankami še okrepila in 
se v poslovanju prilagodila in 
približala njihovim željam in 
potrebam.

Med občinami, ki so sistema-
tično prizadevajo izboljša-
ti kakovost svojih storitev, so 
letos poleg krške priznanje 
prejele še Občina Videm in 
Občina Celje. Med zmagoval-
no trojico pa so kot najbolj-
šo »Q občino« razglasili obči-
no Videm.

Na podelitvi priznanja za odličnost v komuniciranju

Obveščamo vas, da bo KS mesta Krško v sodelovanju z ne-
katerimi društvi izvedla dve akciji pomladanskega čiščenja 
okolja in sicer: 
• sobota, 18. april 2009, od 8. - 11. ure - levi breg mesta 

Krško. 
Zbirno mesto bo pri Ribniku na Resi.  Akcija čiščenja bo po-
tekala v okolici ribnika, od ribnika ob Starovaškem potoku 
do železnice ter od železniške postaje do blokov.  Kontaktna 
oseba: Željko Selak, Poljska pot 1, tel: 031 319118. 
• sobota, 18. april 2009, ob 9. uri - desni breg mesta Krško.
Zbirno mesto ob 8.45 uri pri gasilskem  domu. Akcija bo po-
tekala na športnem igrišču Šajspoh z okolico v starem me-
stnem jedru Krško. Kontaktna oseba: Matjaž Šribar, Pod Goro 
23; tel.: 041 219 480.

Kot v preteklih letih Občina Krško tudi v tem pomladnem 
času poziva k čistilnim akcijam na svojem območju. K pomla-
dnemu čiščenju ta čas ostale Krajevne skupnosti, društva in 
ostale skupine občanov spodbuja tudi Občina Krško, ki zago-
tavlja tudi ustrezno število kontejnerjev za odpadke in od-
voz le-teh na deponijo. Prijave zbiramo do srede, 22 aprila.

Razpis za delovna mesta
Občina Krško obvešča, da sta na spletni strani Občine 
Krško in pri Zavodu RS za zaposlovanje objavljena jav-
na natečaja za zasedbo dveh prostih uradniških de-
lovnih mest:
• višji svetovalec - za pravne zadeve in javna naročila Ob-

čine Krško in
• inšpektor Skupnega prekrškovnega organa občinskih 

uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče 
in Sevnica. 

Pogoji za zasedbo prostih delovnih mest in potrebna do-
kazila oz. izjave so objavljeni na spletni strani Občine 
Krško: www.krsko.si, pod rubriko: Razpisi in objave. Pri-
jave so možne do 20. aprila 2009.

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Vete-
rinarska uprava RS je Občina Krško prejela obvestilo, da je 
bil v Slovenji tudi uradno potrjen pojav kužne malokrvnosti 
konj-IAK. Območni urad Novo mesto tako opozarja vse ime-
tnike žrebcev in registriranih pripustnih postaj na možnost 
prenosa bolezni ob pripustih ter prenosa bolezni ob zbiranju 
živali (sejmi, razstave, žegnanja…). Kot so še zapisali v ob-

vestilu, morajo imeti kobile, ki prihajajo v pripust, predpi-
san identifikacijski dokument za kopitarje, kjer je vpisano 
veljavno serološko testiranje na IAK z negativnim izvidom. 
Vsi kopitarji v prometu in premikih, razen žrebet ob nogi, 
morajo biti označeni z identifikacijskim dokumentom ali po-
trdilom o istovetnosti. 

Pomembno je torej povečati pozornost pri preverjanju zdra-
vstvenega stanja in dokumentacije pred pripusti kobil in opo-
zoriti na dolžnost varovanja živali pred boleznimi in okuž-
bami. Prav tako strokovne službe opozarjajo vse morebitne 
organizatorje prireditev, na katerih sodelujejo kopitarji, da 
so dolžni preveriti označitev kopitarjev pred vstopom na pri-
reditveni prostor ter opravljeno preiskavo na IAK in njen vpis 
v dokument. Prav tako mora biti za vsako prireditev s kopi-
tarji izdano soglasje Upravne enote k prireditvi. VURS bo 
ob nadzorih nad upoštevanjem pogojev po izdanih soglasjih 
sankcionirala neupoštevanje le teh. 

Pomladansko čiščenje okolja  
v mestu Krško

Obvestilo o pojavu kužne 
malokrvnosti konj-IAK

Slavnostni govornik, župan 
občine Krško Franc Bogovič, 
se je v svojem govoru dota-
knil tudi nekaterih drugih in-
vesticij v šolstvo, ki sledijo v 
prihodnjih dveh letih. Izpo-
stavil je tudi ureditev spo-
minskega parka Jurija Dal-
matina, ki bo v neposredni 
bližini šole še letos pomen-
ljivo zaokrožil območje Vid-
ma in dopolnil kulturno in 
turistično podobo mesta.  
Zahvalil se je vsem, ki so so-
delovali pri izgradnji nove 
telovadnice. Projektantu in 
nadzorniku, družbi Savapro-
jekt, izvajalcu del CGP Novo 
mesto in oddelku za družbe-
ne dejavnosti občine Krško, 
kjer so bili najbolj aktivni 
vodja oddelka Jadranka Ga-
brič, vodja projekta Tina Je-
rele ter Zdravko Pilipovič. 
Nova telovadnica izpolnjuje  
pogoje za izvajanje športne 
vzgoje tamkajšnjih osnovno-
šolcev, v popoldanskem času 
pa bo nova telovadnica ko-
risten prispevek v ponudbi 
objektov, ki nudijo prostor 
za rekreacijo ostalim upo-
rabnikom. 
Celotna investicija izgra-
dnje telovadnice v neposre-
dni bližini obstoječe šole je 
vredna približno 2 mio evrov. 
Od tega je skoraj 70 % pri-
spevala Občina Krško, osta-
lo pa Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Z gradnjo objekta 
smo začeli julija lani, z inve-
sticijo pa zaključili letos, ko 
smo marca pridobili uporab-
no dovoljenje. Šolo obisku-
je 648 otrok, ki so do sedaj 
telovadili v manjši obstoječi 
telovadnici in ob lepem vre-
menu tudi na igrišču. 

Slovesna otvoritev telovadnice 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 
Nova, 1.300 m2 velika telovadnica v OŠ Jurija Dalmatina, je tudi uradno odprta. Na otvoritvi jo je 8. apri-
la na pot slovesno pospremil veseli vrvež tistih, ki jo bodo največ uporabljali. S prerezom traku so jo v 
uporabo predali župan občine Krško Franc Bogovič, ravnateljica Antonija Glas Smodič, predstavnica Mini-
strstva za šolstvo in šport Mojca Plestenjak in učenka Eva Klara Kukovičič. Pridobitev je z blagoslovom po-
spremil videmski župnik Mitja Markovič. Osrednji gost otvoritve je bil gimnastični šampion Mitja Petkov-
šek. Zanimiv, športno kulturni program pa so oblikovali učenci osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

Še letos izgradnja 
športnega igrišča v 
neposredni bližini šole

Svojo skrb za dobre šole pa bo 
občina Krško ob izgradnji nove 
telovadnice v mestu še to po-
letje nadaljevala tudi z izgra-
dnjo športnega igrišča pri OŠ 
Jurija Dalmatina, kar bo do-
datno omogočilo kvalitetno 
izvajanje celotnega progra-
ma športne vzgoje na omenje-
ni šoli. Zunanje športne povr-
šine bodo obsegale 7.331 m2.

obnova oš JuriJa 
dalmatina 
Občina Krško se zaveda svo-
je odgovornosti za priho-
dnost, ki temelji na izobraz-
bi, ta pa tudi na urejenih in 
kakovostnih pogojih šolanja. 
V tem zavedanju sledi obno-
va Osnovne šole Jurija Dalma-
tina, za katero se bo v leto-
šnjem letu pripravila ustrezna 
projektna dokumentacija, saj 
se želi Občina Krško prijaviti 
na razpis Ministrstva za šolstvo 
in šport. Če bo sofinanciranje 
odobreno, bi lahko z obnovo 
začeli že v prihodnjem letu.
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manitarne organizacije in za-
vodi. Programi so namenje-
ni osveščanju, rehabilitaciji, 
izobraževanju, preprečeva-
nju odvisnosti, humanitarnim 
dejavnostim, zdravstvenemu 
letovanju otrok, aktivnemu 
preživljanju časa med poči-
tnicami, terapevtski pomo-

či in pomoči starejšim obča-
nom.

KJER JE PESEM DOMA – 
PROGRAMI KULTURE 

Za programe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti je bilo 
na razpisu izbranih 27 izva-
jalcev za 56 programov re-
dnega dela in 117 projektov. 
Vrednost sofinanciranja pro-
gramov znaša 118.200 EUR. 

Lepo je deliti.“Prve stvari smo zaËeli deliti z drugimi že v otroštvu
in od takrat si jih z enako dobrim obËutkom delimo vedno veË.”

RdeËemu križu Slovenije je v lanskem letu uspelo razdeliti kar 1.448 ton hrane  
in 33.934 prehranskih paketov družinam in posameznikom iz socialno šibkih sredin.  

V zaostrenih socialnih razmerah jih letos potrebujemo še veË.  
PrepriËani smo, da bomo skupaj z vami tudi tokrat uspešni. 

Vabimo vas, da podprete akcijo RdeËega križa Slovenije “Lepo je deliti” 
in namenite vašo solidarnost ljudem v stiski.

Že s prispevkom 15 EUR boste omogoËili nakup enega prehranskega paketa!
Svoj prispevek lahko nakažete s plaËilnim nalogom BN 02 na TRR: 03100-1111112208, referenca 11-989916  

ali pa pošljete SMS s kljuËno besedo “SKUPAJ” na 1919. 

Hvala za dobrosrËnost v imenu vseh, s katerimi boste delili. RdeËi križ Slovenije

VeË informacij o akciji lahko najdete na www.rks.si/skupaj
Mobitel in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za RdeËi križ Slovenije. Uporabniki z SMS sporoËilom donirate 1EUR. 
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Dela pri izgradnji kanalizacije Brežice se bližajo zaključ-
ku. V prvi polovici meseca aprila poteka asfaltiranje Ce-
ste bratov Milavcev v Brežicah, po ureditvi odvodnjavanja 
(meteorna kanalizacija) na Mostecu bo sledilo asfaltira-
nje tudi na Mostecu (predvidoma do konca meseca) in po-
tem v Dobovi.

Po zaključku etape na Cesti bratov Milavcev sedaj potekajo 
dela na stari čistilni napravi Brežice, kjer se gradi drugi zadr-
ževalni bazen. S tem bo izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
Brežicah zaključena.  Če bo projekt potekal po predvidevanjih, 
bo izgradnja zadrževalnega bazena ob stari čistilni napravi za-

ključena (predvidoma) v mesecu juniju. S tem bo obnova pri-
marnih vodov kanalizacije v Brežicah končana. 
Vrednost projekta Izgradnje ČN in kanalizacije Brežice zna-
ša 7.128.637 EUR (projekt je sofinanciran v razmerju 50,00% 
sredstva Kohezijskega sklada EU, 33,16% sredstva državnega 
proračuna RS in 16,84% sredstva proračuna Občine Brežice).

KANALIZACIJA DObOVA
V Dobovi poteka hkrati na odsekih, kjer se gradi kanaliza-
cija, sanacija vodovoda in polaganje cevi za širokopasovno 
povezavo. Dela pri izgradnji kanalizacije Dobova potekajo 
usklajeno z vaškima skupnostnima Mihalovec in Dobova ter 
lokalnimi prebivalci. 
Investicija Sekundarna kanalizacija Dobova rešuje probleme 
odvodnjavanja in naknadnega čiščenja odpadnih voda na ob-
močju KS Dobova. Rezultat investicije bo zmanjšanje emisij 
v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s tem zmanjše-
vanje negativnih vplivov na okolje. 
Projekt kanalizacija Dobova zajema izgradnjo sekundarne-
ga kanalizacijskega omrežja (omrežje fekalne kanalizacije) v 
dolžini 9.130 m in izgradnjo dveh črpališč za odpadno vodo. 
Po izgradnji kanalizacije bo primarni vod priključen na čistil-
no napravo Brežice, ki poskusno obratuje od novembra 2008. 
Vrednost projekta Izgradnja sekundarne kanalizacije Dobova 
je 2.172.826 evrov. Operacijo delno financira Evropska uni-
ja, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 
1.539.078 evrov, lastna sredstva Občine Brežice pa znašajo 
633.748 evrov. Vir: občina Brežice

»ZDRAV DUh V ZDRAVEM 
TELESU« - PROGRAMI 
ŠPORTA

Za programe na področju 
športa je bilo na razpisu iz-
branih 41 izvajalcev. Sofinan-
cira se 173 programov redne 
vadbe oz. 27.263 ur redne-

ga dela, 74 športnih prire-
ditev, usposabljanja in stro-
kovna izpopolnjevanja za 
147 športnih delavcev ter 
štiri programe za promocijo 
športa. Izvajalci so društva 
in šole. Programe izvajajo v 
naslednjih športnih panogah: 
atletika, badminton, košar-
ka, rokomet, nogomet, na-
mizni tenis, plezanje, šah, 
odbojka, lokostrelstvo, gim-
nastika, planinstvo, ju jitsu, 
karate, športno streljanje, 
kajak-kanu na divjih vodah, 
tenis, golf, orientacijski tek. 
Izvajalcem je namenjenih 
306.800 EUR.
Za obnovo športnih objektov 
na podeželju je bilo izbra-
nih šest objektov v vrednosti 
5.112 EUR. Prijavitelji bodo 
obnavljali travnata in asfal-
tna igrišča, vodno kajakaško 
progo ter vzdrževali planin-
ske poti. 

»NA MLADIh SVET STOJI« 
- PROGRAMI MLADIh

Za izvajanje programov mla-
dih je bilo izbranih devet iz-
vajalcev s 16-imi projekti. 
Projekti so s področja poči-
tniških aktivnosti v domačem 
kraju, delavnic za otroke in 
mlade, glasbenih in dru-
gih prireditev namenjenih 
predstavitvi domačih mladih 
ustvarjalcev ter neformal-
nih izobraževanj za mlade. 
Za programe je namenjenih 
20.000 EUR. 

Za urejanje prostorov za 
mlade na podeželju so bili 
izbrani trije prijavitelji, za 
ureditve pa je namenje-
nih 11.239 EUR. Postavka v 
proračunu za urejevaje pro-
storov za mlade na podeže-
lju je novost, ki je bila prvič 
predstavljena v proračunu za 
leto 2008.

POMAGATI IN OSVESTITI 
– PROGRAMI SOCIALE IN 
ZDRAVSTVA 
S področja zdravstva in soci-
ale je bilo na razpisu izbranih 
31 izvajalcev za 52 progra-
mov. Vrednost sofinancira-
nja programov znaša 38.756 
EUR. Izvajalci so društva, hu-

Zaključeni razpisi za društva 
in organizacije na področju 
družbenih dejavnosti
V občini Brežice  se občanke in občani družijo in so aktivni v več kot 220 različnih društvih. Občina Breži-
ce s proračunskimi sredstvi zagotavlja sredstva za delovaje in izvajanje programov – športnih, kulturnih, 
preventivnih, programe za mlade in ostale programe, ki sodijo na področje družbenih dejavnosti. 

Društva izvajajo programe 
na naslednjih področjih: fol-
klora, zborovsko petje, li-
terarna dejavnost, ljudski 

pevci in godci, ples, likovno 
ustvarjanje, tamburaški or-
kester, pihalne godbe, gleda-
lišče, druge oblike glasbene 
dejavnosti.
Občina Brežice zagotavlja 
tudi sredstva za materialne 
stroške delovanja območne 
izpostave Sklada za kultur-
ne dejavnosti (1.8000 EUR), 
poleg tega zagotavlja Skladu 
Občina še brezplačen najem 
prostorov.
Za obnovo kulturnih spome-
nikov, javne infrastrukture s 
področja kulture ter druge 
programe s področja kultu-
re bo Občina Brežice sofinan-
cirala obnovo štirih objek-

tov, sofinancirala bo tekoče 
vzdrževanje dveh objektov 
(Banova domačija, Pleter-
šnikova domačija), sedmim 

društvom in dvema KS pa bo 
pomagala pri nakupu opreme 
in inštrumentov. Trem dru-
štvom bo sofinancirala izda-
jo zgoščenk, enemu pa izda-
jo študije. Za te namene je 
zagotovljenih 36.430 EUR.

Programi in projekti dru-
štev, organizacij ter dru-
gih izvajalcev bodo v letu 
2009 s strani proračuna Ob-
čine Brežice sofinancirani v 
višini 1,1 milijona evrov, od 
tega je 503.847 evrov name-
njenih društvom in organiza-
cijam na področju družbenih 
dejavnosti. 
 Vir: Občina Brežice

V občini Brežice so dejavna številna športna društva. 

Kulturna društva ohranjajo ljudsko izročilo. 

Zaključek del na kanalizaciji 
Brežice in kanalizaciji Dobova 

Potek asfaltiranja v mestu

Točno po 50 letih sta v soboto, 4. aprila, Andrej in Milica Urek 
iz Župelevca pri Kapelah praznovala zlato poroko. Zabavo ob  
zlatem jubileju sta jima pripravila hči Zlata in sin Andrej. Na Bi-
zeljskem so zlatoporočencema sobotni popoldan popestrili tudi 

člani ansambla Orion z Rake, kvartet Pihalnega orkestra Kape-
le, član katerega je tudi slavljenec Andrej že več kot 50 let, 
za kar je pred leti prejel tudi priznanje - zlati križec svetovne-
ga združenja pihalnih orkestrov CISM. Slavljenka Milica je bila 
šivilja, mož Andrej pa je do upokojitve delal kot električar na 
DES-u v Krškem. Slavljenca je z voščilom in lepimi željami pre-
senetil tudi župan občine Brežice Ivan Molan. Župan je v na-
govoru  opisal življenjsko pot zlatoporočencev in jima ob jubi-
leju poleg izrečenih čestitk izročil tudi darilo.

Zlatoporočenca Urek 

Zlatoporočenca v krogu družine
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Pred časom sta Upravna enota Sevnica in Občina Sevnica s 
Fakulteto za upravo podpisali sporazum o medsebojnem so-
delovanju pri praktičnem usposabljanju študentov. Že tretje 
leto zapored je v Sevnico prišlo 130 študentov Fakultete za 
upravo na strokovno ekskurzijo. V prostorih Upravne enote, 

Občine Sevnica in Geodetske uprave so spoznavali informa-
cijske sisteme v javni upravi ter delo v praksi, ki je včasih 
tudi malo drugačno, kot si ga predstavljajo na osnovi teo-
rije. Študente so v Sevnici pozdravili tudi državni sekretar 
na Ministrstvu za javno upravo dr. Branko Lobnikar, načel-
nica Upravne enote mag. Darja Drnovšek, dekan Fakulte-
te za upravo dr. Srečko Devjak, prof. dr. Mirko Vintar ter 
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Občine Sevni-
ca in Geodetske uprave RS, Izpostave Sevnica.

Visok jubilej, 98. rojstni dan, je konec marca praznoval Alojz 
Perc. V Domu upokojencev v Sevnici, kjer prebiva, ga je obi-
skal in mu ob tej priložnosti čestital župan Srečko Ocvirk. 
Vse najboljše, predvsem pa zdravja, mu je zaželelo tudi ose-

bje doma in predsednica Območnega združenja Rdečega kri-
ža Sevnica Ivica Lindič. V prijetni družbi svojih sorodnikov 
in ostalih zbranih se je slavljenec spominjal dogodkov, ljudi 
in življenja v Sevnici v preteklosti ter ob tem pokazal, da se 
zna kljub svoji visoki starosti še vedno pošaliti in nasmejati. 

V Kulturni dvorani v Sevnici je potekalo tradicionalno sreča-
nje Društva univerze za tretje življenjsko obdobje z županom 
Občine Sevnica. Župan Srečko Ocvirk je predstavil urbanistič-
no načrtovanje občine, stanje projektov Občine Sevnice, gra-

dnjo infrastrukture družbenega pomena, stanje projektov na 
državnem cestnem omrežju, predviden potek tretje razvojne 
osi, projekt Hidroelektrarne Blanca in Čistilne naprave Sevni-
ca, Posavsko štipendijsko shemo, delujoča lokalna prevoza v 
Sevnici ter spregovoril o možnosti priprave skupnega projek-
ta uvedbe linijskih avtobusnih prevozov v Posavju. Odgovar-
jal pa je tudi na zastavljena vprašanja s strani njihovih čla-
nov o vsakdanjem življenju v občini Sevnica, ki je prepleteno 
z izgradnjo infrastrukture v tem prostoru. Za zaključek prije-
tnega srečanja je poskrbel Planinski pevski zbor. 

Na podlagi Programa izobraževanja, informiranja in usposa-
bljanja predšolske in šolske mladine s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami je v šolskem letu 2008/2009 
Izpostava URSZR Brežice razpisala regijski natečaj za lite-
rarna in likovna dela na temo ‘’Naravne in druge nesreče’’ z 
osrednjo temo ‘’Klic v sili 112’’. Svoje izdelke pa so prispe-
vali otroci iz treh vzgojno varstvenih zavodov in učenci iz 
11 osnovnih šol. Skupaj je na natečaju bilo 299 izdelkov, od 
tega 240 likovnih in 59 literarnih. Na zaključni prireditvi na 
Osnovni šoli Krmelj so nagrade prejeli Mitja Mlakar iz OŠ Ane 
Gale, Monika Jurečič, Urška Kozinc in Anja Drstvenšek iz 
OŠ Blanca, Vanja Miklavčič in Anamari Pelko iz OŠ Krmelj, 
Nika Imperl, Ana Strnad in Teja Cesar iz OŠ Sava Kladni-
ka, Tomaž Kajtna in Jasmina 
Očko iz OŠ Sava Kladnika, po-
družnice Loka pri Zidanem Mo-
stu ter Matic Poljanec, Kristi-
jan Hočevar in Blanka Hribar 
iz OŠ Tržišče. Na natečaju je 
bil med vzgojno varstvenimi 
zavodi izbran kot najaktivnej-
ši Vrtec pri Osnovni šoli Globo-
ko, med osnovnimi šolami pa 
Osnovna šola Blanca. Najboljši 
izdelki iz Posavja so bili posre-
dovani tudi na državni izbor, 
vendar imena nagrajencev še 
niso znana. Nagrade na držav-
ni prireditvi bodo nagrajenci 
prejeli v sredo, 13. maja, v Iz-
obraževalnem centru za zašči-
to in reševanje na Igu.

Izgradnja hidroelektrarne Blanca se bliža h koncu. Ravno tako 
se izvajajo tudi zaključna dela v Drožanjski in Florjanski uli-
ci. Zaradi ozkosti terena in izgradnje zaprtega odvodnika 
za Drožanjski in Florjanski potok, izgradnje kanalizacijske-

ga sistema in menjave vseh komunalnih vodov, sta bili ti dve 
ulici pri izgradnji hidroelektrarne Blanca najbolj prizadeti. 
Kljub dvomom krajanov, da se dela ne bodo zaključila v le-
tošnjem letu, pa so se prve asfaltacije ulic že pričele. Tako 
se je v tem tednu asfaltiral odsek Florjanske ulice od glavne 
državne ceste proti železnici. Aktivno se izvajajo tudi pripra-
vljalna dela za asfaltacijo cestišča od glavne državne ceste 
do križišča za Pečje. Ravno tako potekajo pripravljalna dela 
za asfaltacijo cestišča v Drožanjski ulici, in sicer od glavne 
državne ceste proti železnici in od glavne državne ceste do 
mostu pri stari klavnici. Zgornja dela Florjanske in Drožanj-
ske ulice sta predvidena za dokončanje do konca meseca av-
gusta 2009. Občina Sevnica se zaveda, da je zaradi vseh del 
na Drožanjski in Florjanski ulici moteno normalno življenje 
prebivalcev teh ulic, zato prosi vse prizadete krajane za str-
pnost in razumevanje do zaključka del.

Novinarska konferenca 
Občine Sevnica
Župan Srečko Ocvirk je predstavnike medijev, ki poročajo 
o dogodkih iz sevniške občine, povabil na novinarsko konfe-
renco, kjer je predstavil aktualne projekte, ki se trenutno 
izvajajo, zaključujejo oziroma načrtujejo za v prihodnje. 

Med tistimi, ki v zadnjem času najbolj zaznamujejo pro-
storski razvoj občine, je izgradnja Hidroelektrarne Blanca. 

Sama izgradnja se počasi približuje koncu, potrebnih pa je 
še nekaj del, vezanih tako na ureditev infrastrukture, neka-
terih potokov v zaledju, dostopov do Save, pešpoti in kole-
sarske poti, kot tudi zasaditev avtohtonega drevja ob celo-
tnem akumulacijskem bazenu. Župan je v nadaljevanju med 
drugim predstavil še aktivnosti Občine na področju predšol-
skega varstva in osnovnega šolstva, priprave Občinskega pro-
storskega načrta, ureditev Savske ceste v Sevnici, ureditve 
na cestah skozi Hinjce, Gabrijele, Krmelj, Lončarjev Dol in 
na regionalni cesti skozi Sevnico, izvajanje gradbenih del, 
ki obsegajo sanacijo posledic po neurju v letu 2005, investi-
cije na področju vodooskrbe, potek del ob izgradnji čistilne 
naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica, projekt lokal-
nih prevozov Posavja in druge, na koncu pa odgovarjal tudi 
na novinarska vprašanja. 

Novinarska konferenca (vir: foto arhiv Občine)

Zaključna dela v Drožanjski 
in Florjanski ulici

Odsek v Florjanski ulici (vir: foto arhiv Občine)

Varčevanje z energijo v javnih 
zgradbah
Občina Sevnica je organizirala predstavitev na temo Varče-
vanje z energijo v javnih zgradbah. Tematiko je predstavilo 
podjetje Eco – Consulting iz Ljubljane, ki je v letu 2005/2006 
tudi izdelalo Energetsko zasnovo občine Sevnica. Na pred-
stavitvi, ki so se je udeležili predstavniki osnovnih šol, vrtca 
in knjižnice Sevnica, so bili predstavljeni izvlečki energet-
ske zasnove, projekti na področju učinkovite rabe energije, 
projekti izrabe lesne biomase, strokovne podlage za črpa-
nje kohezijskih sredstev in upravičeni stroški za črpanje teh 
sredstev. Predstavniki šol so predstavili svojo problematiko 
na tem področju. Na koncu so bili podani zaključki, in sicer, 
da moramo vsi intenzivno pristopiti k ukrepom za učinkovi-
tejšo rabo energije v javnih zgradbah, saj bomo le na ta na-
čin naredili korak naprej k zmanjšanju stroškov energije. 

Sporazum o praktičnem 
usposabljanju študentov

Študentje na obisku na Upravni enoti Sevnica (vir: foto 
arhiv Občine)

Dnevi občin
Župani in županje slovenskih občin so se srečali na tradici-
onalnem posvetu Dnevi občin na Ptuju, kjer so se seznani-
li s temami, ki izražajo specifiko dela v slovenskih občinah. 
V program posveta so bile vključene zakonodajne in prav-
ne novosti ter teme, povezane s posameznikovimi veščina-
mi, ki so najpogosteje vzrok oziroma pogoj uspešnega po-
slovanja občine. Predstavljene so bile aktualne teme glede 
financiranja, prostorske zakonodaje, javno zasebnega par-
tnerstva, poslov z nepremičninami, pridobivanja evropskih 
sredstev, javnega nastopanja in razmišljanja o tem, kakšna 
naj bo občinska uprava prihodnosti. Novost letošnjega sreča-
nja je bila predvsem ta, da je bilo po vsebinskih sklopih pre-
cej časa namenjenega za razpravo med udeleženci in pre-
davatelji. Posveta se je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.

Marko Milič na obisku 
v Sevnici
Košarkarsko šolo Občine Sevnica, v kateri vadijo otroci iz 
osnovnih šol Sevnica, Boštanj, Krmelj, Šentjanž in Tržišče,  
je obiskal znani slovenski košarkar Marko Milič. Marko Milič, 
ki je zaigral tudi v ameriški profesionalni ligi NBA, je velik 
prijatelj sevniške košarkarske šole, njihovo delo pa tudi re-
dno spremlja. Za vzpodbudo je šoli podaril 40 košarkarskih 
žog, vsakemu članu pa čestital in zaželel uspešno vadbo in 
tekmovanja tudi v prihodnje.

Veleposlanik BiH na obisku 
v Sevnici
Na delovnem sestanku pri županu Srečku Ocvirku se je mu-
dil veleposlanik Bosne in Hercegovine Zdravko Begović. Po-
govarjala sta se o možnostih povezovanja in sodelovanja Ob-
čine Sevnica s katero od občin iz Bosne in Hercegovine.

Regijski natečaj na temo 
»Naravne in druge nesreče«

Foto: Udeleženci natečaja 
(vir: URSZR-izpostava 
Brežice)

Srečanje Društva U3 z županom

S srečanja (vir: foto arhiv Občine) 

Radioamatersko tekmovanje 
»lov na lisico«
Radioklub Amater iz Sevnice je sodeloval na odprtem krat-
ko valovnem prvenstvu Zveze radioamaterjev Slovenije v 
amaterski radiogoniometriji v Ajdovščini. Radiogoniometri-
ja, imenovana tudi »lov na lisico«, je radioamaterska špor-
tno tehnična disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji obeh 
spolov in vseh starostnih skupin, ki so razporejeni v več ka-
tegorij. Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo skri-
te oddajnike, ki so razporejeni v skupni razdalji od štiri do 
deset kilometrov zračne linije. V kategoriji pionirji je Ma-
tic Kuselj iz radiokluba Sevnica dosegel odlično prvo mesto, 
med ženskami je drugo mesto osvojila Nina Radi, predstavni-
ki sevniškega kluba pa so se dobro odrezali tudi v kategorijah 
juniorji, seniorji in veterani. S tem nabirajo točke za uvrsti-
tev v državno reprezentanco starejših od 15 let, ki bo sep-
tembra odpotovala na evropsko prvenstvo v Bolgarijo, kakor 
tudi za v državno reprezentanco mlajših od 15 let, ki bo ju-
nija Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu na Češkem.

98. rojstni dan Alojza Perca

Alojz Perc z županom Ocvirkom (vir: foto arhiv Občine)
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BIZELJSKO - Materinski dan tradicionalno obeležujejo tudi 
na OŠ Bizeljsko, kjer so 25. marca najprej pripravili prazno-
vanje v vrtcu, kjer so zaplesali in zapeli malčki iz obeh (na 
fotografiji) starostnih skupin, tako Muce kot starejši Metu-

lji, mamicam pa so vsi privabili nasmeh na lica tudi z daril-
ci, ki so jih izdelali ob pomoči prizadevnih vzgojiteljic. Po 
krajši predstavitvi pa je sledilo še predavanje o zdravi pre-
hrani sestre Zdravstvenega doma Brežice Milke Kramer, ki 
je bilo med starši dobro sprejeto, saj so iskali nasvet več. 
Pri osnovnošolcih so obeležili oba marčevska dneva, nasto-
pili so seveda učenci, prvič se je predstavila tudi folklorna 
skupina najmlajših, gledališki klub, Moški pevski zbor Bizelj-
sko in Ester Najger na citrah. S.V.

PIŠECE - 25. marca so otroci v Vrtcu Pišece z vzgojiteljica-
ma, Ireno Skrivalnik in Brigito Šekoranja, svojim mamicam 
pripravili prav posebno popoldne. Povabili so jih v vrtec, se 
jim predstavili s pesmicami, jih vključili v rajalne igrice in 
se z njimi pocrkljali. Že ves mesec so otroci za svoje mamice 

izdelovali darila. Oblikovali so kroglice ali točneje – drobne 
krompirčke iz das mase, skoznje zvrtali luknje in jih pobar-
vali. Vzgojiteljici sta pripravili usnjene vrvice in vse je bilo 
nared, da je vsak otrok skupaj z mamico in samo zanjo na-
nizal povsem unikatno ogrlico. Delo in trud drobnih prstkov 
otrok sta bila mamicam bistvenega pomena. Okroglo sreča-
nje so sladko zaokrožili z  izdelovanjem čokoladnih kroglic 
(na fotografiji). Srečanje so sklenili z mislijo, da so v življe-
nju otroci naše najsvetlejše lučke. S.V.

VELIKA DOLINA - Ob materinskem dnevu so otroci v vrtcu na 
Veliki Dolini razveselili svoje mamice z unikatnimi darili, ka-
tere smo pripravili zanje v zahvalo za vse, kar dajejo svojim 
otrokom. Otroci so povedali, da se mamice največkrat igra-

jo z njimi, jim preberejo pravljico in dajo poljubček za lah-
ko noč, pa tudi dobro kuhajo in v trgovini vedno kaj kupijo. 
Otroci so samostojno poslikali lončke in vanje posadili roži-
ce, nato pa smo dodali še vizitke. Dogovorili pa smo se, da si 
mamice zaslužijo kakšno pozornost vsak dan ne le ob mate-
rinskem dnevu; tako jih bodo otroci večkrat razveselili vsaj 
z risbico in vsakodnevno z poljubčkom.  B. Bibič

Poklonili so se mamicam  

Razveselili svoje mamice

Otroci z darili za mamice

Okroglo srečanje z mamicami 

POSAVJE - Na 19. nacionalnem otroškem parlamentu, 23. 
marca v Državnem zboru, so posavske osnovnošolce zasto-
pali Tina Koprivc iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, Marko Stru-
čić iz OŠ Jurija Dal-
matina Krško in Sara 
Kotnik iz OŠ Bizelj-
sko. Spremljali so 
jih tudi mentorici 
Marija Fritz in Sa-
bina Ribič ter Ka-
tarina Mekiš, ki že 
več let sodeluje z 
organizacijo ZPM 
na razvoju projekta 
otroški parlamenti. 
Mladi parlamentarci 
so sodelovali v sku-
pinah informiranje in izobraževanje o ljubezni in spolnosti, 
ki jo je vodila Sara Kotnik, ljubezen tako in drugače, spol-
nost in vpliv medijev ter na plenarni razpravi, ki je sledila 
delu v skupinah. Ob koncu je delovno predsedstvo razglasilo 
temo 20. otroškega parlamenta, ki je rasizem, diskriminaci-
ja in stereotipi. S.Vahtarič

Otroški nacionalni parlament 

V Državnem zboru; Kotnikova, 
Stručić in Koprivčeva

Dan šole so preko delavnic po-
svetili pestrim poučnim vse-
binam. V prvem delu so bili 
najmlajšim osnovnošolcem 
od prvega do tretjega razreda 
mentorji gasilci Poklicne ga-
silske enote Krško, ki so jim 
ob praktičnem prikazu gaše-
nja predstavili tudi pripomoč-
ke in orodja za gašenja, vsi 
učenci pa so izvedli tudi eva-
kuacijsko vajo iz šole. Učenci 
četrtega razreda so se sezna-
nili z osnovnimi elementi prve 
pomoči, petošolci in šestošol-
ci z elementi in sproščujoči-
mi učinki aerobike in pilate-
sa, zadnji trije razredi pa so 
se podučili o prehranjeval-
nih motnjah in spolnosti.  V 
drugem delu dneva šole so se 
učencem v delavnicah pridru-
žili tudi starši, s katerimi so 

Brestaniški osnovnošolci 
zdravi in nasmejani v eko dan
BRESTANICA - Pod sloganom „Zdrav in nasmejan v eko dan!“ je 7. aprila na brestaniški šoli Adama Boho-
riča potekal dan šole. Šola se je že v minulem šolskem letu vključila v projekt EKO ŠOL, z njim pa z pe-
strimi vsebinami osveščanja mladih, s spoštovanjem eko pravil in narave, nadaljujejo tudi letos. 

navedene vsebine ob preda-
vateljih in mentorjih še na-
tančneje razdelali, v zadnjem 
delu delavnic pa prisluhnili 
predavanju višje državne to-
žilke na Vrhovnem državnem 
tožilstvu RS in predstavnice 
društva Beli obroč za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj Vla-
ste Nussdorfer. Slednja je na 

temo Nasilje včeraj, danes, 
jutri zbranim spregovorila o 
svoji življenjski poti, o delu z 
mladimi, ki so stopili na stran-
pota, odkritih in prikritih zna-
kih nasilja v družinah in novo 
sprejetem zakonu o prepre-
čevanju nasilja v družinah, 
ki nudi širšo angažiranost in 
vključenost vseh služb v raz-

reševanje posamezne proble-
matike. Navedenem preda-
vanju je v zadnjem delu eko 
dneva ob kulturnem programu 
sledil še podpis Eko listine. 
Da bodo s skupnimi prizade-
vanji prispevali k ohranjanju 
narave so se s podpisi zave-
zali: ravnateljica šole Urška 
Ubleis, predstavnica učitelj-
skega zbora Veronika Ma-
tjašič, predstavnica učen-
cev Lucija Ban, predstavnica 
staršev Metka Vutkovič, ko-
ordinatorka Eko šole Marjan-
ca Bromše, predstavnica KS 
Brestanica Vesna Butkovič, 
predstavnica družbe Kostak 
Mojca Brinovec, predstavnica 
Nacionalne koordinacije Nada 
Pavšer ter župan občine Krško 
Franc Bogovič.
 Bojana Mavsar

Podpisniki Eko listine

SENOVO – 19. marca smo imeli na šoli naravoslovni dan z na-
slovom Voda kot življenjska vrednota. V prvi triadi so učenci 
poiskali vode v okolici šole, ugotavljali, ali so te vode tekoče 
ali stoječe, pregledali so strugi potokov in ugotavljali njuno 
onesnaženost z gospodinjskimi odpadki. Spoznali so, kako 
in za kaj so vodo uporabljali nekoč, kako so nekoč prišli do 
vode (vodnjaki in ročne črpalke) in pripravili pravila varčeva-
nja z vodo. Učenci tretjih razredov so izdelali »mini« čistil-
no napravo in na ta način prefiltrirali s črnilom onesnaženo 
vodo. Učenci druge in tretje triade so si pod vodstvom ko-
munalnega podjetja Kostak ogledali čistilno napravo v Bre-
stanici, kjer so se seznanili z njenim delovanjem in vodo-
hran pod Armezom. V bližnjem potoku so opravili kemijsko 
in biološko analizo čistosti vode in merili pretok. V tehniški 
učilnici so izdelali vodni mlinček, likovno ustvarjali, v raču-
nalniški učilnici so nastale karte za igro spomin. Spoznali so 
slovenske reke, jezera, morje in svoja spoznanja povezali 
z mednarodnim projektom Comenius z naslovom Evropa in 
morja. V eni izmed skupin so pripravili analizo porabe pitne 
vode na šoli in pregledali tesnenje pip v šolskih prostorih. 
Svoje delo smo predstavili na šolskih panojih, v pripravi je 
tudi šolski časopis na to temo in prispevek za šolsko sple-
tno stran, saj smo z analizami prišli do zanimivih rezultatov.
  S. Habinc

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 4. aprila smo na OŠ Leskovec pri Kr-
škem pripravili že  7. sobotno šolo. Na tak način pripravlja-
mo dejavnosti za vzpodbujanje nadarjenosti pri naših učen-
cih. K sodelovanju so ob identificiranih nadarjenih povabljeni 
tudi vsi ostali učenci. Pripravljamo dve vrsti sobotnih šol – 
družboslovno in naravoslovno. Učenci in učitelji so tovrstno 
dejavnost sprejeli za svojo, kar dokazuje število udeležen-
cev na zadnji tovrstni šoli. Različnih delavnic se je udeležilo 
kar 86 učencev in 17 odraslih. K sodelovanju poleg domačih 
učiteljev povabimo tudi zunanje sodelavce. Tokrat so učenci 
imeli na voljo naslednje delavnice: astronomsko, raziskova-
nje mlake, modelarsko, pripravo testa in peko zajčkov, likov-
no oblikovanje piktogramov za opozarjanje na šolska pravila, 
modeliranje iz gline ter delavnico ustvarjalne fotografije. To-
kratno sobotno šolo je organizirala in vodila učiteljica Mar-
jana Tomšič. Dan smo zaključili na šolskem igrišču, kjer so 
nam modelarji pokazali polete svojih letal.
 M. Marinčič

Voda kot življenjska vrednota

Sobotna šola v leskovški šoli

Začetek tečaja: 
 

v petek, 8. maja, ob 19. uri 
v Krškem, c. 4. julija 38a 
 
Informativni sestanek: 
 

23. in 24. april ob 20. uri 
 
Prijava: 031 623 167 
Info: www.pak.si 

GLOBOKO - Na OŠ Globoko so se v letošnjem šolskem letu 
vključili v projekt »Eko šola kot način življenja«. Izbrali so 
temo odpadki in na tem področju izvedli kar nekaj aktivno-
sti, ki so jih 1. aprila predstavili javnosti. 
Skupina nadarjenih 
učencev šole ob ko-
ordinacijski pomoči 
prof. Vesne Kodrič 
izvaja projekt, pro-
jektni tim pa sesta-
vljajo še predstav-
niki Kopa Brežice, 
Krajevne skupnosti, 
sveta staršev in za-
poslenih. Eko obna-
šanje pri njih ne po-
meni samo ločevanje 
odpadkov, zbirajo 
tudi odpadne bate-
rije in kartuše, pijejo filtrirano vodo, v tem šolskem letu so 
že dvakrat pozvali sokrajane in zbirali star papir ter izvedli 
zbiranje elektronskih naprav. Posadili so avtohtona sadna 
drevesa, del aktivnosti pa usmerili v popisovanje črnih odla-
gališč, evidentirali so štiri večja. Društvo Moja soseska jim je 
obljubilo sanacijo enega odlagališča, za pomoč pri ostalih so 
zaprosili občino. Podžupanja Patricia Čular je obljubila po-
moč, tako kot predsednik domače Krajevne skupnosti Anton 
Kmetič. Že 9. aprila so zastavili širšo akcijo čiščenja svojih 
dvorišč. Kot je dejala Kodričeva, se trudijo in želijo, da bi 
njihovo okolje ostalo vsaj tako čisto, če ne bolj, kot že je.
Vsekakor pa kaže, da se je projekt že prijel, saj kot je pou-
darila ravnateljica Rozika Vodopivec, so tudi goste na pred-
stavitvi projekta pogostili s čajem in s kruhki z namazom iz 
zelišč, ki so zrasla v še enem podobno uspešnem projektu 
njihovih najmlajših, namreč na »Čutni poti vrtca pri OŠ Glo-
boko«. S.Vahtarič

Tudi OŠ Globoko eko šola 

Koordinatorica Vesna Kodrič ob 
osnovnošolkah Anji in Diani, ki sta 
predstavili projekt.

www.m ojep osav je.info
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V letošnjem letu se je 3. liga 
zahod razdelila v dve skupini. 
Tako so Brestaničanke igrale 
v skupini, v kateri je bilo 7 
ekip, in po dvokrožnem sis-
temu igranja se je ekipa Ko-
stak – Elmont gladko uvrstila 
na prvo mesto. Dekleta so iz-
gubila le enkrat, v Črnomlju s 
tesnim rezultatom 3:2. S tem 
so si zagotovile nastop v do-
datnih kvalifikacijah za drugo 
ligo, v katerih so se pomeri-
le s tremi ekipami, ki so se po 
rednem delu uvrstile na prvo 
in drugo mesto v tretji ligi – 
zahod. In prav na teh tekmah 
so poleg odlične igre pokaza-
le tudi svojo nepopustljivost, 
borbenost, požrtvovalnost 
ter ob podpori najboljših na-
vijačev že kolo pred koncem 
gladko osvojile prvo mesto in 
se uvrstile v drugo ligo.

Odbojkarice v drugi ligi
BRESTANICA - Članice Odbojkarskega društva Brestanice so v letošnji sezoni dosegle cilj, ki se jim je že 
nekaj sezon izmikal iz rok – uvrstitev v 2. slovensko odbojkarsko ligo. Vanj je verjelo le malo najzve-
stejših navijačev, a kar je najpomembneje, vanj so verjele igralke, trenerji in uprava kluba.

Ekipo sestavljajo samo do-
mače igralke, velike prija-
teljice, ki so poleg igranja 
odbojke tudi zelo uspešne 
dijakinje in študentke. Veči-
na jih študira v Ljubljani in 

ker je prevoz na treninge iz 
Ljubljane prezahteven, so se 
odločili, da igralkam omogo-
čijo trening tudi v Ljubljani. 
Najeli so dvorano in k sodelo-
vanju povabili trenutno ene-

ga najboljših trenerjev v Slo-
veniji. 

Pozabiti pa ne smemo navija-
čev, ki v telovadnici Osnovne 
šole Adama Bohoriča v Bresta-
nici naredijo enkratno vzduš-
je ter kot sedmi igralec igral-
kam pomagajo do zmage. 
Pohvaliti moramo tudi oba 
trenerja, Bojana Hotka in Jo-
žeta Časarja, ki sta usklajeno 
sodelovala pri pripravi igralk 
in vodenju tekem.

Ob vstopu v drugo ligo bo po-
trebno povečati število tre-
ningov, pridobiti še kakšnega 
sponzorja in ekipo motivirati, 
da bo še naprej ohranjala do-
bre medsebojne odnose in ob 
veliki meri požrtvovalnosti do-
kazala, da se ni uvrstila v dru-
go ligo samo za eno leto.  A.Z.

Ekipa OD Brestanica s trenerjem (foto: J. Macur)

Pi{~an~je meso

 19%
prihranka

Žar Gorenc
plinski, dim.: 51 x 40 cm, s kuhalnikom, FE ploščo in nogami 
+ pakirano piščančje meso za žar
(na voljo v živilskih prodajalnah Mercator s tovrstno ponudbo)

BREZPLAČNO
Redna cena: 117,82 EUR

94,90 EUR

Tehnike, gradnje in pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07 816 32 10

Ponudba velja od 9. 4. do 6. 5. 2009 oz. do prodaje zalog.

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

Posavski 260x188.indd   1 6.4.09   13:45

SEVNICA - V Novemu mestu je potekalo državno prvenstvo v 
dolgih tekih, ki so se ga udeležili tudi atleti AK Sevnica. Naj-
bolj se je izkazala Sara Karlovšek, ki je postala državna pr-
vakinja pri pionirkah U 14 na 2000 m. Katarina Gorenc je bila 
četrta, ravno tako Jan Samide med pionirji U16 na 5000 m 
dolgi progi. Med pionirkami U16 sta bili na 3000 m Urška Pun-
gerčar sedma in Maja Medved deseta. Odlično je svojo nalo-
go opravil tudi Robert Lendaro, ki je pri članih na 10 000 m 
osvojil  4. mesto, Matej Samide pa je bil mlajšimi člani šesti.

ZMAGAL MADŽAR TABAKA - Na 2. dirki za državno mla-
dinsko prvenstvo, ki so jo v nedeljo priredili na stadi-
onu Matije Gubca v Krškem, je nastopilo 17 mladincev 
iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Kljub nekaj pad-
cem, ki so stalnica na tovrstnih dirkah, večjih poškodb 
ni bilo, v svoji vlogi pa so se kot dobra investicija izka-
zale tudi zaščitne zračne varnostne blazine, ki so odlič-
no opravile svojo vlogo. Že drugič letos je zmagal Ma-
džar Jozsef Tabaka za drugo, tretje in četrto mesto pa 
so se v verjetno najboljši vožnji dirke pomerili Slovenci 
Matija Duh, Aleksander Čonda (AMD Krško) in Matic Vol-
drih (AMTK Ljubljana), ki so tudi končali v tem vrstnem 
redu. (foto: Peter Prašnički)

Rokometaši v prvi ligi
KRŠKO - Krški rokometaši so izkoristili že prvo zaključno žogo 
in se tri kroge pred koncem prvenstva v 1.B državni rokometni 
ligi uvrstili v elitno slovensko rokometno ligo. Na tekmi proti 
Grči Kočevje v fantastičnem vzdušju, ki ga je pripravilo 700 
gledalcev v krški športni dvorani, presenečenja ni bilo, Krča-
ni so suvereno zmagali z 31:23. S po petimi goli so bili naj-
boljši strelci Jazbec, Šoba in Plazar. Zadnje tri minute tek-
me so bile nepozabne, saj je pod taktirko NPB–jevcev vstala 
cela dvorana in z ovacijami dočakala konec tekme. Sledilo je 
veliko slavje in ognjemet pred dvorano, časa za evforijo pa 
ni, saj je potrebno pošteno zaključiti delo v letošnji sezoni in 
se potem pripraviti za nastop v elitni slovenski rokometni ligi.

8. MOPi v roke Maji in Juretu
PIŠECE - Na 8. mednarodnem turnirju v badmintonu za čla-
ne in članice, ki je 13. aprila potekal v dvorani OŠ Pišece, je 
med fanti tretjič zapored slavil Jure Kelher (BK Celje) pred 
Ivanom Bambičem (BK Brežice) in Damjanom Bašem (BK Za-
gorje). Najboljši od domačinov je bil Klemen Kos s 7. me-
stom. Pri dekletih je slavila Maja Sušin pred Mojco Omerzel 
in Janjo Jagrič, vse tri igralke Badmintonskega kluba Pišece. 

Naslov za Saro Karlovšek

SEVNICA, KRŠKO - V času od 27.3. do 5.4. je v Rogaški Slatini 
potekala 19. državna ženska liga v šahu, v kateri je nasto-
pilo 10 ekip. Posavje sta zastopali ekipi ŠK Triglav Krško in 
Milan Majcen Sevnica. Po dveh vikendih in devetih partijah 
je malo presenetljivo, vendar povsem zasluženo, zmagala 
ekipa iz ŠK Milan Majcen Sevnica. V razburljivem zadnjem 
krogu je remizirala z ekipo Radenska Pomgrad iz Prekmur-
ja in si s tem priborila prvo zlato medaljo v državni ligi za 
klub. Članice ŠK Triglav Krško pa so ob ponesrečenem za-
dnjem krogu, saj sta kar dve mladi igralki izgubili, zaostale 
za pol točke za prvim mestom in osvojile 3. mesto. Za Sev-
nico so nastopile Madl Ildiko, Topič Jelena in Grilc Mojca, 
za Krško pa Muzychuk Mariya, Ahmatovič Mirela, Bučar 
Nataša in Žunec Nives.

Sevničanke prvakinje, 
Krčanke tretje 
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ROKOMETNI
TRENER
(TONE)

ŠOLSKI�PRI-
POMOÈEK

ELDA
VILER

SALVADOR
DALI

VELIK
GORSKI

VRH

POSAVSKI
OBZORNIK

ROÈNO
TKANA

STENSKA
PREPROGA

ANNIE
LENNOX

DUHOVNIK,
�UPNIK

SLIKARKA
KOBILCA

AMERIŠKE�FILMSKE
ZVEZDNICE ALBA,
BIEL IN�SIMPSON

NAŠ
STRELEC
DEBEVEC

SKLADIŠÈE
ORO�JA

SERGEJ
ILJUŠIN

KAÈJI
GLAS

GLIVIÈNA
BOLEZEN
RASTLIN

NEMŠKI
ZDRAVNIK

ALZHEIMER
GORBAÈO-
VOVA �ENA

ZUNANJOST

�IVEC

FRANC.
SKLADA-

TELJ
DELIBES

SLAVKO
ADAMLJE

�IGA
GRAF

IGOR
OJSTRAH

ADI
SMOLAR

ŠAHIST
PIRC

VALENTIN
VODNIK

MESTO�OB
AZOVSKEM

MORJU
KRDELO,
BANDA

OLESENELA
RASTLINA

SKAZITEV

ROBERT
ERJAVEC

PRIPOVED.
PESNITEV

DESNI
PRITOK
VISLE

BIKOVO
OGLAŠANJE

POTOMEC

NICK
NOLTE

NIZ.�SLIKAR
(AERT�VAN

DER)
SMISEL,
NOEZA

ABELOV
BRAT

STVAR,
REÈ

REDITI,
OSKRBO-

VATI

TAJNO
MESTO�ZA
VZDR�E-

VANJE�ZVEZ

EVA
SRŠEN

APETIT

PROSTOR
ZA SPRE-
JEMANJE
GOSTOV

RANE,
POŠKODBE

SIMON
JENKO

KLEPTO-
MANKA IZ
POPEVKE

AVTOR:
MATJA�
HLADNIK

PEVEC
DE�AN

SKUPNO
VPLIVANJE

SORTA,
ZVRST

PRETEP

IGRALEC�IN
TV�VODITELJ
�NIDARŠIÈ
ANGLEŠKA

GOSPA

PRAŠIÈI,
PUJSI

UGLEDEN
ANGLEŠKI

KOLID�

RAÈUNAL-
NIŠKE

SLIÈICE

TRAÈNICA

BIBLIJSKI
LADJAR
RUSKA

IGRALKA
SAVINA

VZKLIK
PRI

BIKOBORBI

VIDA
JUVAN

HRVAŠKA
HUMORIST.
ER�IŠNIK

NAJVEÈJI
DEL

DOBIÈKA

RASTLINA

NEPROFE-
SIONALEC

RADO
SIMONITI

ORIANA
FALLACI

MOÈNA
KARTA

PRIZORIŠÈE
V�CIRKUSU

GROFICA

NAPADALNOST

NADOMESTITEV
NENADOMA BOLNEGA

IGRALCA

ARKTIÈNI
PREBI-
VALEC

MERA ZA
ZLATO�IN
DRAGE
KAMNE

Z�VODO
NAPOLNJEN

KRATER
UGASLEGA
VULKANA

SREDIŠÈE
VRTENJA

JU�NO-
AMERIŠKI
INDIJANCI

OB�ALO-
VANJE

KITARIST
RICHARDS
(ROLLING
STONES)

ÈLAN
STRANKE

RIBJA
KOŠÈICA

POMOÈ:
KEITH,
LEZIJE,
NOEMA,

SAN

VLADIMIR
NABOKOV

ANGLEŠKI
NIZKO-

CENOVNI
LETALSKI

PREVOZNIK

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23.4.2009, 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 

Yurena d.o.o., Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Nagrajenci 06/09 številke:
1. Ana Pavlovič, Kocbekova 13, 8250 Brežice
2. Marija Serne, Sejmiška 13, 8273 Leskovec pri Krškem
3. Silva Močan, Krmelj 61 c, 8296 Krmelj

Geslo 07/2009 številke: KAVITACIJA NEKIRURŠKA ODSTRANITEV CELULITA
Nagrade:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada: denarnica Yurena

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI  MESTA KRŠKO

Na podlagi 4. člena Statuta KS mesta Krško in določil 
pravilnika o podeljevanju priznanj

KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organiza-
cijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam ljudi, po-
sameznikom in drugim za izjemno uspešno delo, ki imajo izre-
den pomen pri uresničevanju napredka in družbenega razvoja 
v krajevni skupnosti mesta Krško in širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje priznanje 

KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom KS mesta Kr-
ško, občanom občine Krško in drugim državljanom Republike 
Slovenije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomemb-
ne zasluge, na katerem koli področju človekove ustvarjal-
nosti, ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v 
KS mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 5-letno 
uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne 
pomembne dosežke in rezultate v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet KS, sku-
pine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter druge orga-
nizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, 
vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu preje-
mniku priznanja in obrazložitev k predlogu.

4. Predloge je potrebno poslati na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST ME-
STA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje do srede, 20. maja 2009.

 Svet Krajevne skupnosti mesta Krško
 Predsednica Sveta 
 Jožica Mikulanc, l.r.

Smo večja računovodska družba v Posavju. Zaradi 
širitve poslovanja vabimo k sodelovanju

Računovodjo ( ž/m ), 2 delovni mesti.

Vaše delo bo obsegalo predvsem kontroling, 
bilanciranje in vodenje skupine knjigovodij.

Če ste amibiciozni, samoiniciativni, dinamični, vas 
zanima napredovanje – nam pošljite vašo predstavitev.

Želimo da imate višješolsko izobrazbo ustrezne smeri, 
vsaj 5 let delovnih izkušenj v računovodstvu, od tega 
vsaj 2 leti na zahtevnejših področjih bilanciranja in 
kontrolinga, oz. v primeru srednješolske izobrazbe 7 

let delovnih izkušenj.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.

T&T AOP d.o.o., 
Rostoharjeva 44, 8270 Krško

PE CKŽ 141, 8270 Krško. 

www.tintaop.si
Računovodske rešitve po vaši meri

w w w. p o s a v j e . i n f o  /  w w w. m o j e p o s a v j e . i n f o
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Prodam fantovsko posteljo 
avto BMW Z3, 90x200, vrhun-
ski jogi iz lateksa, rabljena le 3 
x, cena 200 €. Tel.: 040 892 884

Prodam lovsko obleko št. 48 
in lovski površnik št. 50, sko-
raj novo. Tel.: 051 720 836 

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

Prodam malo rabljena vhodna 
hrastova vrata, širine 140 cm 
in višine 190 cm. 
Tel.: 07 496 7530

Prodam skoraj nov kavč, raz-
tegljiv v ležišče, v rdeče beli 
barvni kombinaciji, s kovinski-
mi nogami, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 894 349

Prodam novo diatonično har-
moniko C,F,B,  modre barve, 
uglašena, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam fantovsko birmansko 
obleko, svetlo rjave barve, št. 
164, cena po dogovoru. Tel.: 
07 492 5046, popoldne

Prodam dvosed, umetno 
usnje, dolžina 170 cm, rjavo 
oker barve, cena 130 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam nove aže z 10 ali 7 
sat, macesnove elemente za 
balkonsko ograjo, nov les ter 
čoln. Tel.: 031 501 801

Prodam navadni spodnji pri-
klop za Zetorja in rabljene 
traktorske gume, 14,9/28, 
cena po dogovoru.
Tel.: 051 672 581

Prodam živinsko prikolico, na-
kladalko 16-6, rotacijsko kosil-
nico BCS 404, pokončno sušil-
no za seno. Tel.: 031 392 524

Prodam strešno kritino Novak, 
rabljeno 8 let. 
Tel.: 041 637 692

Prodam nerabljeno strešno 
kritino in žametno črnino  ali 
zamenjam za drva. 
Tel.: 07 492 5248

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

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

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

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

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

www.hosekra.si

Razstavni salon Brežice 
Tel: 0599/35468    GSM: 030 315 430

Pomoč družini Mohor s Čateža
Mlada štiričlanska družina Mohor s Čateža je marca v  po-
žaru izgubila dom. Ostali so brez vsega, močno poškodo-
vana hiša pa je potrebna skoraj celotne obnove. Če se 
boste odločili pomagati Jožici, Alenu in njunima otroko-
ma, lahko nakažete denar na njihov osebni račun: NLB  
02373 – 1997514528. Za druge oblike pomoči pa pokli-
čite na tel. štev. 041 639 628 ali 031 639 628. Družina 
vam bo hvaležna za vsak darovani evro.

Prodam stanovanje v starem 
delu Krškega, 66 m2, dvo in pol 
sobno, VP/1.nad., CK, ADSL, 
KTV, adaptirano leta 2008, 
cena 80.000 €. 
Tel.: 040 705 507

Prodam hišo, Cerklje ob Krki 
30B, 4 sobe, terasa, klet in ga-
raža, centralna na trdo gorivo, 
parcela 1200 m2, do Krke, cena 
85.000€. Tel.: 041 893 857

Prodam starejšo hišo v Zida-
nem mostu, Obrežje 37, mo-
žnost vselitve takoj. 
Tel.: 051 438 187

Prodam parcelo v Stari vasi na 
Bizeljskem z nadomestno gra-
dnjo, elektriko in vodo, parce-
la leži ob glavni cesti na rav-
ni sončni legi, 8018 m2, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 397 504

Prodam vinograd z vikendom, 
33 arov, dostop v vsakem vre-
menu, lepa sončna lega ter 
mešano belo in rdeče vino, pri-
peljem tudi na dom. 
Tel.: 031 858 594

Prodam mešan gozd v izme-
ri 13.700 m2, nahaja se v k.o. 
Sela. Tel.: 041 385 653

Prodam Opel Vectra karavan, 
1.8, 16V, prevoženih 209.000 
km, bele barve, 2. lastnica, 
vsa oprema  in 2 gorski kolesi, 
dobro ohranjeni. 
Tel.: 041 596 444

Prodam Renault Clio 1.2, le-
tnik 1997, lepo ohranjen, pre-
voženih 112.000 km, z letni-
mi pnevmatikami na platiščih 
in vlečno kljuko, cena 900 €. 
Tel.: 031 803 745

Prodam Opel Astra, 5 vrat, 
motor 1.6, letnik 1995/6, ko-
vinsko sive barve, zelo ohra-
njeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 630 804

Prodam novo zračno puško 
5.5 mm, močnejše izdelave, 
z daljnogledom, cena 120 €. 
Tel.: 051 314 907 

Prodam Opel Vectra, 1.8 16 
VCD, prva registracija 1997, 
srebrne barve, prevoženih 
157.000 km, el. paket, 2x air-
bag, abs, klima, alarm, garaži-
ran. Tel.: 031  470 194

Prodam Nisan Almera, 1.4, 
rdeče barve, cena ugodna. 
Tel.: 031 529 428

Prodam Seat Ibiza, letnik 
1996, 1.9 D, cena 1.300 €. 
Tel.: 031 661 272

Prodam Golf 1.4, bencin, le-
tnik 2000, odličen. 
Tel.: 040 724 608

Prodam Golf  SDI, 1.9, letnik 
2002, zelo lepo ohranjen ter 
zastekljena okna in vrata ra-
znih dimenzij. 
Tel.: 031 302 355

Prodam Fiat Brava, 1.4 SX, 
nevozen, letnik 1997, lah-
ko po delih, registriran do 
28.12.2009. Tel.: 041 657 539

Prodam motor Skuter Gilera 
Runner 50, letnik 1998 in mo-
ped APN 6, dobro ohranjena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 692 218

Prodam motorno kolo BMW 
R60, oldtimer, letnik 1970, 
lepo urejen. Tel.: 07 818 0460

Prodam lita platišča, origi-
nal za Audi, 5 kraka, izredno 
ohranjena, z letnimi gumami 
Michelin, 205/55/16. 
Tel.: 051 306 294

Prodam fantovsko obleko črne 
barve, št.46 (matura,valeta), 
cena 50 €. Tel.: 041 490 331

Prodam harmoniko, Delicia, 
B,ES-AS, Slakov gumb šesti 
bas, brezhibna, odlično ohra-
njena, cena 720 €. 
Tel.: 07 498 7209

Prodam mizo in klopi z naslo-
nom iz smrekovega lesa, de-
beline 5 cm. Tel.: 041 824 538

Prodam bon za počitnice, 8 dni 
v Španiji, Costa Brava, v vre-
dnosti 589 €, prodam za 300 
€. Tel.: 040 294 994 

Prodam trosed, lepo ohranjen, 
cena 80 € in sobno kolo, cena 
150 €. Tel.: 041 385 736

Prodam otroški voziček Mu-
ra-Maxi cosi s košaro, lupi-
nico, zimsko vrečo, torbo za 
voziček, dežnik, prevleko za 
dež, za punčko, lepo ohranjen, 
cena 500 €. Tel.: 031 334 069

Prodam oblačila za fanta, od 2 
do 3 leta, 70 kosov, cena 70 € 
in od 3 do 5 let, 70 kosov, cena 
70 €, vse lepo ohranjeno. 
Tel.: 070 321 467

Prodam žensko gorsko kolo, 
novo, nevoženo, 24 prestav, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 030 921 023

Prodam sobno rožo monstero 
z loncem, visoko 210 cm, ima 
več kot 30 listov velikih do 30 
cm, cena 90 €. Tel.: 031 601 905

Prodam otroško posteljico in 
jogi 120x60, 2x posteljnina ter 
obroba, zelo lepo ohranjeno, 
cena 100 €. Tel.: 031 358 176, 
po 15.00 uri

Prodam dekliška zimska obla-
čila od 4 do 6 let, za simbolič-
no ceno. Tel.: 041 405 944

Prodam računalnik – Celeron 
2,4 mhz, 16B spomina, disk ka-
pacitete 120 Gb, grafična kar-
tica Geforce 4 MX 440 Tv out + 
crt monitor, tipkovnica, miška, 
cena 160 €. Tel.: 040 796 126

Prodam bolniško posteljo s tri-
kotnikom za dvigovanje, roč-
nim dvigom vzglavja, po po-
lovični ceni. Tel.: 031 539 945

Prodam kovinsko bolniško po-
steljo s trapezom, jogijem in 
enostransko kovinsko ograjo, 
je kot nova. Tel.: 041 521 375

Prodam žensko motoristično 
obleko, št. 36/38 (hlače, jakna, 
ledvični pas, čelada) za Cho-
pper motor. Tel.. 051 414 159

Prodam otroško posteljico, če-
šnjeve barve, premična strani-
ca in dno ter jogi s pralno pre-
vleko, oboje kot novo. Tel.: 
041 82 33 88, po 15. uri 

Prodam kostanjevo kolje. 
Tel.: 041 832 189

Prodam motor za kosilnico 
BCS, v manjši okvari. 
Tel.: 041 997 441

Prodam dve hladilni vitrini za 
lokal, trgovino, dve tehtnici, 
decimalki, do 5 kg in salamo-
reznico. Tel.: 041 896 711

Prodam samohodno kosilnico 
Sip z rotacijsko koso. 
Tel.: 031 304 226

Prodam nahrbtno koso, la-
ksarico Alpina 32, cena 100 €. 
Tel.: 051 392 451

Prodam motorno kosilnico Fi-
garo, bencin-petrolej, greben 
127 cm, odlično ohranjena, 
ugodno. Tel.: 041 243 343

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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Prodam original prtljažnik za 
Xsaro Picasso, cena 50 €, na 
območju Posavja vam ga tudi 
dostavim. Tel.: 041 720 323

Prodam kosilnico na greben, 
nizka kolesa, primerna za hri-
bovite predele in vinograde. 
Tel.: 07 495 1615

Prodam več košev različnih ve-
likosti. Tel.: 041 972 897

Prodam večjo količino koruze 
v zrnju, naravno sušeno. 
Tel.: 031 698 469

Prodam koruzo, naravno suše-
no. Tel.: 07 496 7337, zvečer

Prodam jedilni krompir, 500 
kg. Tel.: 040 426 812

Prodam kvalitetno lansko seno 
v kockah. Tel.: 041 504 756

Prodam seno-otava v balah 
(kocke) in dva boksa za žito. 
Tel.: 041 778 121

Prodam okrogle bale slame. 
Tel.: 031 876 879

Prodam silažne bale druge in 
tretje košnje. Tel.: 031 507 111

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 07 495 6073

Prodam seno v kockah, okrog 
400 bal in vino cviček. 
Tel.: 07 496 9486

Prodam seno v kockah, koruzo 
v zrnju, kvalitetno vino cviček, 
domače žganje, vse po dogo-
voru. Tel.: 031 513 230

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Oddam v najem halo 
400 m2 za skladišče ali proi-
zvodnjo. Tel.: 041 581 488

Prodam smrekove punte. Tel.: 
040 278 585

Prodam prašiče, težke do 150 
kg in vino belo, ter rdeče, bi-
zeljsko sremiški okoliš. 
Tel.: 041 913 346 

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

Perutnina Rostohar obvešča 
cenjene stranke, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev, 

rjavih, grahastih jarkic, 
v soboto, 9. maja. 

Sprejemamo tudi naročila za 
purane.

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Prodam dobro uležan hlevski 
gnoj, s prevozom v okolici Kr-
škega. Tel.: 07 477 8214

Prodam ječmen, koruzo in ele-
ktro motor 28 KW, 2800 obra-
tov. Tel.: 041 581 488

Prodam meso krave simental-
ke, stare 7 let, lepo zrejene, 
ugodno. Tel.: 031 827 482

Prodam telico limuzin, staro 3 
mesece. Tel.: 031 843 282

Prodam 2 prašiča, težka 130 
kg, cena 1,60 €/kg. 
Tel.: 031 741 437

Prodam domače, mešane, 4 
tedenske piščance iz valilnice. 
Tel.: 031 435 105 

Prodam teličko simentalko, 
težko 110 kg, od dobre mol-
znice, staro 2 meseca. 
Tel.: 031 312 613

Prodam dva mlada ovna in več 
jagenjčkov za zakol ali nadalj-
njo rejo, zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 603

Prodam koruzo v zrnju, pakira-
no v vreče po 50 kg, cena 0,16 
€, ali večje količine nad 1000 
kg v razsutem stanju po 0,13 €. 
Tel.: 041 859 920

Prodam 2 telici, škotsko viša-
vsko govedo, stari 8 mesecev. 
Tel.: 051 304 760

Prodam teličko simentalko za 
rejo ali zakol. Tel.: 07 497 4048

Prodam ovce – breje. 
Tel.: 041 812 932

Prodam mlado kravo, brejo z 
drugim teletom v devetem me-
secu in bikca simentalca, sta-
rega dva meseca. 
Tel.: 07 496 3417

Prodam telico, brejo 8 mese-
cev, pasme limuzin, je zavaro-
vana. Tel.: 041 561 130

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 140 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 07 497 7259

Prodam prašiče, težke oko-
li 140 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 7238

Prodam odojke. 
Tel.: 040 878 623

Prodam pinča, starega 4 me-
sece, cepljen, čipiran in razgli-
sten, ter nekaj rdečega vina, 
ugodno. Tel.: 07 496 4109

Prodam bursko kozo, staro 2 
leti ali menjam za rdeče vino. 
Tel.: 031 863 724

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev in 2 telički, 
simentalki, stari 3 mesece. 
Tel.: 07 496 8483, zvečer

Prodam prašiča do 120 kg, hra-
njen z domačo hrano. 
Tel.: 07 496 7697, zvečer

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

Prodam cviček iz okolice Ga-
dove peči ali menjam za drva. 
Tel.: 031 351 331

Prodam vino frankinja in belo 
mešano vino. Tel.: 031 765 662

Prodam vino belo in rdeče, 
cena 1 €/l večje količine pri-
peljem. Tel.: 041 720 308

Prodam bizeljsko rdeče, cena 
1 €/l, tudi večje količine. 
Tel.: 041 362 441

Prodam zelo kvalitetno vino 
cviček, modro frankinjo in belo 
vino, ugodno. Tel.: 041 980 561

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 0,90 €/l, menjam tudi za 
bukova drva. Tel.: 07 495 1577

Prodam 500 l cvička, cena 0,90 
€/l. Tel.: 031 316 166

Prosim če mi kdo podari FIFA 
2009 za Playstation 2, original-
no. Tel.: 041 933 570

Prosim dobre ljudi, če ima kdo 
za podariti še delujoči pomi-
valni stroj, sem invalidka. Naj-
lepša hvala. Tel.: 07 620 9064

Podarim psa in muco, vajena 
živeti skupaj, zaradi selitve. 
Tel.:041 829 884

Prosim če mi kdo odstopi še 
uporaben računalnik. Iskrena 
hvala. Tel.: 041 869 718

Kupim traktor pogon 4x4, lah-
ko s priključki, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim igrice za Playstation 2 
in 3, sem resen kupe, kličite 
samo resni. Tel.: 070 827 910

Kupim enosobno, dvosobno 
ali trisobno stanovanje v Bre-
žicah, najraje v stari koloniji 
– gotovina. Tel.: 041 237 688

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

Oddam njive v najem, prodam 
pa deske 5 cm. 
Tel.: 07 814 3077

Obveščamo Vas, da OOZ Brežice in ZPT Brežice organizirata delavnico z naslovom »O 
donacijah in sponzorstvu«. Delavnica bo v torek, 21.04.2009, ob 16.00.  uri, v 
Domu obrtnikov (CPB 3, Brežice). Na delavnico se lahko prijavite na samo.stanic@
zpt-brezice.si ali preko telefona 07/ 49 90 680.  V primeru premajhnega števila prijav 
delavnica odpade. Vljudno vabljeni.

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovitev podjetja, seznanimo vas 
s postopki, ki jih je potrebno opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustrezne 

šifre dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z možnostjo dostopa do virov 
financiranja in do finančnih sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije, 

doregistracije in spremembe podatkov za samostojne podjetnike in družbe z omejeno 
odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.si, 
si zagotovite najbolj sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, državnem 

in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o možnostih kandidiranja in 

pridobitve sredstev s tega naslova.

TU SMO ZA VAS!
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, E-mail: info@zpt-brezice.si

SLOFOLK 2009
Štiri folklorne skupine, delujoče na Dolenjskem, že petič prirejajo Mednarodni 

folklorni festival SloFolk Slovenija, ki bo med 23. in 28. aprilom razveseljeval vse 
ljubitelje folklore in ohranjanja ljudskega izročila ter običajev. Letos so na svoje odre 
povabili priznane folklorne skupine iz Slovaške, Moldavije in Armenije, ki bodo svoje 

bogato ljudsko izročilo predstavile z ogleda vrednimi odrskimi postavitvami.
Mednarodnega folklornega festivala SloFolk Slovenija, ki bodo potekale:

24. aprila ob 19.30 uri v KC Janeza Trdine v Novem mestu,
25. aprila ob 19.00 uri v Prosvetnem domu v Artičah,

26. aprila ob 17.00 uri v Kulturnem domu v Račni in
27. aprila ob 20.00 uri v športni dvorani Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.

Vstopnice vseh prireditev je mogoče rezervirati tudi po telefonu:
041 39 26 66 – Novo mesto

041 49 07 28 – Šentvid pri Stični 
041 82 39 38 – Artiče  

Vabimo Vas, da se udeležite ene od gala prireditev

Oddam dvo sobno stanovanje 
v najem, v starem mestnem 
jedru Krškega, novejše, opre-
mljeno. Tel.: 041 618 813

Oddam dvosobno stanova-
nje v najem, na Vidmu v Kr-
škem, opremljeno, vseljivo s 
01.07.2009. Tel.: 041 602 935

Oddam v najem dvosobno sta-
novanje v Krškem, na cesti 
4.julija. Tel.: 040 707 699

Najamem eno ali več sobno 
stanovanje v Brežicah ali Kr-
škem za daljše obdobje. 
Tel.: 040 460 633

Iščem kitarista/ko, basista/ko 

in pevko za igranje, starost do 
15 let. Tel.: 040 287 256

Podarim 4 okrogle bale sena, 
starega 2 leti za steljo. 
Tel.: 041 940 419

Stiki: iščem žensko, ki bi bila 
pripravljena, da bi živela sku-
paj, ali da sva prijatelja, sem 
brez obveznosti. 
Tel.: 041 545 146

Stiki: če si prijetna in osamlje-
na, se javi prijetnemu 44 le-
tnemu fantu, lahko prideš tudi 
k meni, bodi iskrena. 
Tel.: 030 924 434

Stiki: mlad obrtnik z otrokom 

išče skromno, zvesto dekle, 
brez službe, stanovanja, ki bi 
se preselila k meni, na urejen 
dom. Tel.: 041 959 192
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Prireditve med 16. in 29. apri lom
Četrtek, 16. 4.
• ob 17.00 v MC Brežice: lutkovna predstava za otroke „Vit 

in Svit“
• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov Radeče (na Titovi 107 v 

Radečah): razstava ročnih del Društva invalidov Zasavja in Po-
savja ter krušnih dobrot iz pekovske delavnice z degustacijo

• ob 17.00 v Prosvetnem domu Globoko: zborovska priredi-
tev „Globoko poje“

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: predavanje Tatjane 
Kruder „Začnimo spreminjati te navade!“

• ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje razstave slik 
Ivane Andrić Tolić in oblikovalca umetniške keramike Roka 
Komela

• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelna prireditev Li-
ons cluba Krško – predstava Lare Jankovič „Kot jaz“

• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev razstave Smilja-
ne Anžiček, Simone Dular, Mete Kuplenik, Rafaela Andlovica, 
Janeza Klavžarja in Rudija Stoparja „3 plus 3“

• ob 19.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice: 
predavanje Mitje Teropšiča o teritorialni obrambi v Posavju

Petek, 17. 4.
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
• ob 18.00 v Domu Svobode v Brestanici: odprtje razstave roč-

nih del „Pridne roke Rajhenburga“, razstava bo na ogled še 
v soboto in nedeljo od 9.00 do 16.00

• ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: igrajte se z nami
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: 5. Gor-

jupov večer
• ob 19.00 v telovadnici OŠ Podbočje: dobrodelna prireditev 

za šolski sklad
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: prvi koncert območne 

revije odraslih pevskih zasedb Posavja
• ob 20.00 v MC Krško: potopisno predavanje o Maroku

Sobota, 18. 4.
• od 8.00 do 11.00 na levem bregu mesta Krško: čistilna ak-

cija, zbirno mesto pri ribniku na Resi
• ob 9.00 na igrišču Šajspoh v Krškem: čistilna akcija na de-

snem bregu mesta Krško
• ob 10.00 pri spomeniku na Malkovcu: proslava dneva upora 

slovenskega ljudstva in spomina odhoda prve skupine mal-
kovških partizanov v Duletovo četo

• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – ustvarjalne delavnice za 
malčke

• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – glasbeni dan
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 17.00 v Pošteni vasi: zabavna prireditev „Praznik vina, 

kruha in dobre volje“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: pomladni koncert Pihal-

nega orkestra Videm Krško
• ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: območno srečanje 

folklornih skupin Dolenjske in Posavja
• ob 21.00 v MC Krško: rock natečaj – predizbor skupin za na-

stop na Generator festivalu
• ob 21.00 v MC Brežice: After Zajla fest – Meteora, Walk this 

way in Sagaris

Nedelja, 19. 4.
• ob 9.00 pred igriščem OŠ Artiče: pohod po artiški sadjar-

ski poti
• ob 9.30 pri Isteniču v Stari vasi na Bizeljskem: pohod k re-

pnicam in jurjevanje
• ob 15.00 v športni dvorani Radeče: 4. dobrodelni koncert v 

organizaciji Društva rejnic celjske regije, nastopajoči ansam-
bli in pevci: Dori, Cvet, Črički, Klapovuhi, Stane Vidmar, Nu-

ška Drašček, Adi Smolar, Godba na pihala, Ljudske pevke iz 
Jezerc in trebušne plesalke, povezovalec Klobasekov Pepi

• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: premierni koncert 
Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo

Ponedeljek, 20. 4.
• ob 18.00 v MC Krško: literarni klub

Torek, 21. 4.
• ob 19.00 v sejni sobi UE Brežice: planinski večer – pred-

stavitev odprave v Nebeško gorovje

Sreda, 22. 4.
• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pred-

stavitev knjige Polone Kresal Bizaj „Narava zdravi s hrano“
• ob 18.00 v Čebeln’aku (MC Krško): predavanje „Plazil-

ci Dolenjske“
• ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje Andreja Detele „Sa-

nje v vzhodni sobi“

Četrtek, 23. 4.
• ob 17.00 v knjižnici na Senovem: predstava „Vsi otroci 

sveta“
• ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pred-

stavitev zbornika „Zven Besede“ literarne sekcije Beseda 
pri KD Franc Bogovič Dobova

Petek, 24. 4.
• od 12.00 dalje v parku pred knjižnico v Krškem: priredi-

tev „Podarimo knjigo in cvet“
• ob 15.00 v MC Brežice: PosIP – predstavitev poslovnih na-

črtov, izbor najboljših in podelitev nagrad
• ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na 

Krki: otvoritev razstave 20. otroškega extempora
• ob 19.00 v MC Krško: žur za mlajše od 18 let 
• ob 19.30 v KD Krško: koncert SNG Opera in balet Ljublja-

na „Najlepši operni zbori“, darilni koncert za modri abo-
nma in izven

Sobota, 25. 4.
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – ustvarjalne delavnice za 

malčke
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – ob dnevu knjige
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s keramiko
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 10.00 pred Občino Brežice: festival Slofolk Slovenija
• ob 11.00 pri gradu Raka: tradicionalno jurjevanje – že-

gnanje konj
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
• ob 19.00 v Prosvetnem domu v Artičah: gala prireditev 

mednarodnega folklornega festivala Slofolk Slovenija
• ob 20.00 v MC Brežice: predstavitev CD-ja skupine Dic-

kless Tracy
• ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Esclin Syndo

Nedelja, 26. 4.
• ob 10.00 pri kulturnem domu na Velikem Trnu: štart 3. 

gasilskega pohoda po stezah KS Veliki Trn
• ob 16.00 v Domu krajanov na Razborju: komedija „Oblast“ 

v izvedbi dramske skupine iz Vitomarcev
• ob 17.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: koncert ljudskih 

pevcev z gosti in praznovanje ob godu sv. Jurija

Torek, 28. 4.
• ob 9.00 v MC Krško: počitniška cvetličarska delavnica z ob-

darovanjem varovancev v Domu starejših občanov Krško
• ob 12.00 pred Bivakom Senovo: počitniške aktivnosti za 

rolarje, kolesarje in skejtarje

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

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.

S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:
Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine

Računalništva in strojepisja na računalniku
Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.

Vedno prijazno in vljudno ose-
bje me je tudi tokrat kot obi-
čajno sprejelo z nasmeškom. 
Babica Sonja Ferenčak pa je 
pogledala v statistiko, ki je 
zabeležila 51 dečkov in 47 de-
klic, na svet pa so pomaga-
li tudi dvojčkoma – deklici in 
dečku. Srečna mamica Marina 
Lukić pa je kot babica zaposle-
na prav na njihovem oddelku. 

Zapestnico s številko 100 so 
v brežiški porodni sobi pripe-
li 28-letni Barbari Očko, ki je 
2. aprila ob 19. uri in 27 mi-
nut rodila hčerko Mašo. Ob po-
rodu je deklica tehtala 3.300 
g in merila 52 cm. Očka Mar-
jan Gracar šteje 34 let in je 
po poklicu komercialist. Maša 
je prvorojenka in bo poveča-
la družinski prirastek, saj ima 
mamičina sestra Helena že 
dva sina, očkova sestra Melita 
pa dva sina in hčerko. Deklica 
bo, ko bo znala govoriti, klica-
la stare starše mama Milena in 
babi Stanka ter dedi Marjan. 
Mlada družina pa bo domo-
vala na Blanci. Mlada mami-
ca je v pogovoru še povedala, 
da v nosečnosti ni imela težav, 
tudi porod je bil lahek in hi-
ter. „V porodnišnico sem prišla 
že v torek, ker sem bila noseča 
že preko roka. Bilo pa je vse v 
redu, zato sem dočakala svo-
je popadke in rodila po narav-
ni poti. Res pa je, da sem bila 
rezana in šivana,“ je pojasnila 
Očkova ter dodala, da je porod 

Letos manj 
novorojenčkov
BREŽICE - Po besedah predstojnika Ginekološko-porodne-
ga oddelka Splošne bolnišnice Brežice mag. dr. Zorana Še-
hovića je v prvih treh mesecih lanskega leta na svet prive-
kalo 112 novorojenčkov, zato sem vedoželjno povprašala, 
kakšna je letošnja porodna bera. Na stoti porod je bilo po-
trebno čakati do 2. aprila. 

trajal le 15 minut, zato je mo-
ral partner zelo pohiteti, ven-
dar mu je uspelo priti pravoča-
sno in je prerezal popkovino. 
„Že od začetka nosečnosti sva 
čutila, da bo punčka. Pogovar-
jala pa sva se že tudi, da ne bo 
ostala sama. Sedaj pa komaj 
čakam, da greva domov, da jo 
bom lahko čez kakšen dan ali 
dva peljala na zrak in sonce, ki 
je tako prijetno,“ sva zaključi-
li najin pogovor. 

V brežiški porodni sobi so nov 
porod ponovno dočakali 3. 
aprila, ko je svojega prvega 
otroka rodila 101. porodnica. 
Srečna starša sta mamica Da-
mjana in očka Srečko Kvar-
tuh iz Krškega. Svojega sinka 
sta poimenovala Domen, ob 
porodu pa je tehtal 3.900 g in 
meril 53 cm.   M. Kalčič M. 

Mamica Barbara s hčerko 
Mašo 

Knjiga je bogata 
s slikovnim gradivom,

obsega 128 strani velikega formata 
(230 x 270 mm), trda vezava, ščitni ovitek.

CENA izvoda z 8,5 % DDV je 28 evrov.
Knjigo lahko kupite na sedežu založbe: 

Trg M. Gubca 3 (Hotel City), Krško,ali po telefonu 07 49 05 780 

Dolgo pričakovana knjiga Živka Šebeka prinaša vpogled v 
življenje ob Savi, ko je bila ta še plovna reka in vse do da-
našnjega časa, ko njena dolina zaradi izrabe v energetske 
namene dobiva povsem drugačno podobo. Knjiga je goto-
vo zelo dragocena priča zanimive preteklosti, ki je mor-
da tudi del spominov vas ali vaših staršev, zato jo morate 
imeti na svoji knjižni polici.

Knjige iz založbe 
Neviodunum

23. april - mednarodni dan knjige 
in avtorskih pravic bomo proslavili

v četrtek, 23. aprila ob 17. uri – izposojevališče Senovo
otroška predstava VSI OTROCI SVETA (gledališče Ku-kuc)

v petek, 24. aprila, od 15. ure dalje v Krškem
prireditev PODARIMO KNJIGO IN CVET!

v parku knjig in zvezdnih stez pred knjižnico

• KNJIŽNI BAZAR - prinesite knjigo s svoje police in si med 
knjigami na stojnici izberite tisto, ki vam bo všeč!

• POSAVSKI ROKODELCI IN VDC KRŠKO se predstavljajo s 
svojimi izdelki 

• KNJIGE PO UGODNIH CENAH na stojnicah založb Karan-
tanija in Neviodunum

• Od 17. ure dalje ustvarjalne DELAVNICE za otroke 
• Po 19. uri POGLED V VESOLJE s člani Astronomskega dru-

štva Nuklearne elektrarne Krško
• ZABAVNO DRUŽENJE

Pridružite se praznovanju!


