
v

vrt in balkon
Posavja‘09

Najlepsi

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIII, št. 9. četrtek, 30. april 2009

 IZ VSEBINE

2  SDS-ov Dan za 
prihodnost

4  Na Zdolah 
znova jurjevali

6  Iz občine 
Radeče

8 GEN nosilec 
trajnostnega 
razvoja

9 Zaključen 
letošnji PosIP

12 V spomin Ani 
Galetovi

15 Iz občine 
Krško

16 Iz občine 
Brežice

17 Iz občine 
Sevnica

19 Mladi
20 Šport
22 Mali oglasi

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

IC

V občinah
KRŠKO, BREŽICE,

SEVNICA,
KOSTANJEVICA NA KRKI,

 in RADEČE 

TEA ORŠANIČ,
avtorica pesniške 
zbirke »mah«:

Naš pogovor,
str. 3

»Sem samo tajnica 
svojih občutkov«

SLOVESNOST NA 
SVIBNEM

Iz naših krajev, 
str. 5 Akcija za bralce, str. 11

Obnovljeno obzidje 
pri cerkvi sv. Križa 
na Svibnem

43.000 
rednih
bralcev!

Kazalci brezposelnosti 
ugodnejši kot v državi
POSAVJE - V Posavju območna služba Zavoda RS za zaposlovanje beleži v pr-
vih treh mesecih letošnjega leta 1033 na novo brezposelnih. Porast brezpo-
selnosti je glede na lanski marec 19,3 %, a predstavlja zaskrbljujočih 40 % 
vseh brezposelnih v Posavju v lanskem letu. Ob koncu leta po napovedi di-
rektorja Antona Korena predvidevajo 3416 brezposelnih. 
V prvih treh mesecih letošnje-
ga leta se je zaposlilo le 385 
oseb, kar 117 manj kot lani v 
enakem obdobju. Glede na 
marčevsko evidenco je bilo 
na krškem uradu 1366 brez-
poselnih oseb, na brežiškem 
1079 brezposelnih, na sevni-
škem uradu 639 brezposel-
nih. Povprečni porast za Po-
savje je 14,4 %, v državi pa 
20,3 %, stopnja brezposelno-
sti v državi je 8,2 %, na sevni-
ški območni službi 9,3 % (janu-
arja 8,3%). Soočajo se z 26 % 
zmanjšanjem povpraševanja 
po delavcih, še vedno pa so 
težave pri zagotavljanju po-
treb po deficitarnih poklicih. 
Nevenka Les, vodja uradov za 
zaposlovanje, je še povzela, 
da so imeli v obdobju januar 
– marec 2009 1155 potreb po 
delavcih, a kar 81 % za dolo-
čen čas. Vključenost v zaposli-
tve glede na lansko primerlji-
vo obdobje je za 23 % manjša, 
negativni trend porasta brez-
poselnosti pa se nadaljuje od 
oktobra lani. Kljub manjšemu 

povpraševanju imajo še vedno 
težave pri zagotavljanju dolo-
čenih kadrov, strukturno ne-
skladje pa je precej nad slo-
venskim povprečjem. Izdali so 
tudi približno 300 dovoljenj 

za tujce manj kot lani v pr-
vih treh mesecih, letos le 738. 
Po direktorjevih besedah se 
poslužujejo vseh ukrepov ak-
tivne politike zaposlovanja, 
tudi ukrepov samozaposlitve, 
usposabljanj in zaposlovanja 

za krajši čas. 30 delodajalcev 
ima odobrene vloge v višini 
208 tisoč evrov za subvencio-
niranje težje zaposljivih oseb, 
s tem je odprtih 42 delovnih 
mest, 13 delodajalcev pa je 

za 13 zaposlitev brezposelnih 
za krajši čas prejelo 41.250 
evrov. Osem posavskih podje-
tij, po dve v Brežicah in Kr-
škem ter štiri v Sevnici, pre-
jema subvencije za skrajšan 
delovni čas.  � S.�Vahtarič

Anton Koren in Nevenka Les

Odlagališče nizko  
in srednje radioaktivnih 

odpadkov

Priloga:

KRŠKO – Ministrstvo za okolje in prostor je pred kratkim 
pripravilo predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za 
odlagališče radioaktivnih odpadkov v krški Vrbini in ga pre-
dalo v presojo kar sedemintridesetim nosilcem urejanja 
prostora, med drugim tudi Občinskemu svetu občine Kr-
ško. Za lokalno skupnost je to ključen trenutek v postop-
ku iskanja lokacije za odlagališče, saj v primeru pozitiv-
nega mnenja iz njega ne more več izstopiti. 

Občinski svetniki in svetnice bodo v za marsikoga kislo jabol-
ko te pomembne in dolgoročne odločitve predvidoma zagri-
zli še v mesecu maju. Še pred sejo, na kateri bo padla konč-
na odločitev, pa bodo v četrtek, 7. maja, na izredni seji kot 
za nekakšno »ogrevanje« obravnavali spremenjene rešitve v 
DPN, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor v začetku aprila 
že javno predstavilo v Krškem. Na tej seji bodo zatem obrav-
navali še predloge načina rabe nadomestil, ki jih na račun 
jedrskega objekta prejema občinski proračun. 

Kot je znano, se z vprašanjem, kako najbolj ustrezno in tran-
sparentno porabiti ta nadomestila, ukvarja posebna delovna  
skupina znotraj Lokalnega partnerstva Krško, mnenja o tem 
pa so (še) dokaj različna. Medtem ko se sicer večina nagiba 
k večjemu deležu sredstev za skupne namene, pa predvsem 
predstavniki naselij, ki živijo bližje jedrskim objektom, sma-
trajo, da večji del pripada njihovim (individualnim) odško-
dninam. O tem, na kakšen način jih pravično razdeliti, pa 
tudi med člani partnerstva še ni soglasja. 

V pester sklop razprav pred končno odločitvijo občinskega 
sveta sodi tudi okrogla miza na temo »Perspektive razvoja 
energetike«, ki jo v sredo, 6. maja, ob 14. uri v Kulturnem 
domu Krško organizira GZS Območna zbornica Posavje, Krško. 
� P.�Pavlovič

»Ogrevanje« pred 
sejo odločitve

POSAVJE – Pestri ponudbi pr-
vomajskih prireditev se pri-
družujejo tudi organizatorji v 
številnih posavskih krajih. Med 
kresovanji velja omeniti že 31. 
tradicionalno kresovanje na Tr-
ški gori nad Krškim ter malo 
mlajše v Boštanju, kjer letos 
sicer ne bodo podirali svetov-
nega rekorda v višini kresa kot 

pred dvema letoma, zagotovo 
pa bodo poskrbeli za dobro za-
bavo. V občini Radeče bo osre-
dnja prvomajska proslava že 
nocoj na Jagnjenici, nocoj pa 
bo slovesno še marsikje, kjer 
bodo bodisi postavljali mlaje 
bodisi zakurili kresove. 
Najbolj znana prvomajska sre-
čanje bodo jutri dopoldne po-

tekala na Šentvidu nad Breži-
cami, na Lisci nad Sevnico ter 
na Planini nad Podbočjem, že 
v zgodnjih jutranjih urah pa 
bodo vsaj v večjih krajih od-
mevale prvomajske budnice 
posavskih godb. 
Čestitkam ob mednarodnem 
prazniku dela se pridružuje-
mo tudi v našem uredništvu.

Prazničnih prireditev ne bo manjkalo

BREŽICE�-�V�soboto�so�artiški�folkloristi�ponovno�gostili�mednarodno�prireditev�
SloFolk,�v�okviru�katere�se�je�na�brežiških�ulicah�z�atraktivnim�nastopom�predstavila�
tudi�skupina�iz�Moldavije�(na�fotografiji),�a�žal�pred�sramotno�maloštevilnim�
občinstvom.�Več�o�prireditvi�na�www.mojeposavje.info.

POSAVJE – Kljub sumu okužbe s prašičjo gripo v sosednji 
Avstriji in večih primerih v Evropi v Sloveniji do zaključ-
ka redakcije našega časopisa še ni bilo suma okužbe in 
zato tudi posebne panike ne. V vseh posavskih lekarnah, 
razen v Lekarni Krško, ki je zaradi lanskega požara osta-
la brez zalog, imajo zaloge zdravila tamiflu, beležijo tudi 
posamezna povpraševanja strank, vendar, kot so nam za-
gotovile lekarnarke, gre za posamezne primere in ni ta-
kega vznemirjenja kot pri ptičji gripi. 

Ministrstvo za zdravje in Inštitut za varovanje zdravja za-
trjujeta, da je Slovenija na pojav novega virusa influen-
ce H1N1 pripravljena. Zdravniki imajo strokovna navodila, 
kako ravnati v primeru pojava prašičje gripe, v državi je do-
volj zdravil, saj zaloga tamifluja zadošča za približno četrti-
no vseh prebivalcev, kar je glede na število prebivalcev več 
kot v mnogih drugih evropskih državah. Pomembno pa je, da 
bodo tisti, ki so bili pred kratkim na ogroženih območjih, zla-
sti v Mehiki, ob simptomih gripe poiskali zdravniško pomoč. 

Za novo vrsto gripe je značilno, da se začne nenadno, s po-
višano telesno temperaturo, ki je običajno vsaj 39 stopinj 
Celzija, z glavobolom, oteklim grlom in s slabim počutjem. 
Prenaša se s človeka na človeka. Zdravniki opozarjajo na 
smotrno uporabo zdravil, ki jih bo predpisal zdravnik. 

Z Inštituta za varovanje zdravja RS poudarjajo, da je osnov-
no sredstvo zaščite pred okužbo ustrezna higiena – kašljanje, 
pri katerem si zakrijemo usta, in pogosto umivanje rok. Pri-
poroča se tudi izogibanje stikom z bolnimi ljudmi, če pa bi 
vseeno zboleli, je priporočljivo ostati doma, da okužbe ne 
bi širili naprej. Inštitut za varovanje zdravja je odprl ele-
ktronski naslov gripa@ivz-rs.si, kamor lahko pošiljate vsa 
vprašanja o novi obliki gripe.
� S.�Vahtarič

Posavcev prašičja 
gripa še ne vznemirja
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ženju posledic krize, namesto 
da bi odpravljala vzroke. Svo-
je poglede na sedanje razme-
re bo stranka predstavila na 
bližnjem volilno-programskem 
kongresu (9. maja), ko bodo 
objavili tudi vrsto resolucij, 
med drugim za Posavje po-
sebno pomembno o okolju in 
energetiki. Napovedal je še, 
da bo Janez Janša verjetno 
edini kandidat za predsedni-
ka stranke, za člana Izvršne-

Vizjak je dejal, da je sicer 
manj možnosti za pridobiva-
nje državnih projektov v ob-
čino in v Posavje nasploh, ker 
je njihova stranka v opozici-
ji. Po njegovem se že pozna, 
da Posavje nima svojih vpliv-
nih ljudi v sedanji vladni koa-
liciji. Po običaju je izkoristil 
priložnost, da člane seznani z 
nekaterimi aktualnimi tema-
mi in ponovil svojo oceno, da 
se Vlada preveč zateka k bla-
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. maj.

KRŠKO - Krški občinski svetniki in svetnice so 16. aprila 
nadaljevali pred tednom dni začeto 30. sejo, ki jo je to-
krat v odsotnosti župana Franca Bogoviča vodila podžupa-
nja Ana Nuša Somrak. Čeprav je najprej kazalo, da bo seja 
hitro zaključena, temu vendarle ni bilo tako. 

Že pred potrditvijo Odloka o zaključnem računu za minulo 
leto je tekla burna razprava, saj so med drugim izpostavi-
li podjetje Kostak, v katerem ima krška občina 43-odstotni 
lastninski delež. Za nekaj svetnikov je moteče izplačilo di-
vidend, ki naj bi jih občina prejela v zanemarljivem znesku 
okoli 40.000 evrov, medtem pa je iz proračuna pokrila izgubo 
za odvoz komunalnih odpadkov v znesku nad 300.000 evrov. 
V nadaljevanju so sprejeli delovni program Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu, precej razprave pa je bilo 
tudi o spremembi in dopolnitvi odloka o organiziranju Poklic-
ne gasilske enote Krško, saj je beseda tekla o izobrazbi di-
rektorja in poveljnika krških gasilcev. Podali pa so soglasje 
k odpisu osnovnih sredstev in odpisali terjatve krške Poklic-
ne gasilske enote in rešili še nekaj premoženjsko pravnih za-
dev. Veliko časa so namenili razpravi o prodaji občinskega 
nepremičnega premoženja, saj so se kresala mnenja o tem, 
ali naj določene nepremičnine prodajo ali naj prodajo pre-
ložijo na kasnejši čas.  M.�K.�M.�

Sprejeli zaključni račun

KRŠKO - Na regijskem sestanku posavskih ravnateljic in 
ravnateljev osnovnih in glasbenih šol 21. aprila na OŠ Ju-
rija Dalmatina v Krškem so se posvetili projektu informa-
tizacije šol in pilotnemu projektu spremljave pouka.

Direktor Zavoda RS za šolstvo mag. Gregor Mohorčič je pred-
stavil projekt e-kompetentni učitelj in e-podpora. Šolsko mini-
strstvo je lani konec leta razpisalo projekt E-šolstvo, a nastaja-
jo porodne težave, od tega kako izobraževati ali kako opremiti 
šole, do neurejenega omrežja, ki sodobnih povezav povsod še 
ne omogoča. Vendar je začetni segment projekta, računalniško 
opismenjevanje za učitelje, zelo uspešen, lani so v štirih me-
secih izvedli 300 seminarjev in opismenili desetino učiteljev. 
Nekje so dobre prakse že vsakdan, od vsestranskih uporab in-
teraktivnih tabel do spletnih učilnic. Tudi predstojnica novo-
meške enote Zavoda RS za šolstvo mag. Stanka Preskar pravi, 
da je tehnologija IKT „tukaj in zdaj, naši otroci jo poznajo in 
jih je treba podpirati pri tem, tudi učitelji morajo te veščine 
osvojiti“, da bi, kot pravi, učence pri uporabi sodobnih tehno-
logij in zlasti interneta zaposlili v pravi smeri. Mag. Preskarje-
va je predstavila pilotni projekt spremljave pouka na 30. slo-
venskih šolah, tudi na OŠ Cerklje ob Krki, jeseni in spomladi pa 
načrtujejo mreženja na preostale šole. Cilj pilotnega projek-
ta je spremljanje neposredne pedagoške prakse, ugotavljanje 
pozitivnih in negativnih izkušenj pri uvajanju posodobitev ter 
pri organizaciji dela. 
Izpostavili so že obstoječe slovensko izobraževalno omrežje, 
ki je v razsulu, saj učitelji težko najdejo e-gradiva, prav tako 
so se dotaknili nekaterih drugih področij, npr. prve ocene pri-
prave vzgojnih načrtov in sodelovanja v študijskih skupinah.
� S.�Vahtarič

Tehnologija ne nadomesti 
učenja, olajša pa ga 

SEVNICA - Preko 30 članov OO SDS Sevnica je 23. aprila pri-
sostvovalo konferenci občinskega odbora SDS, kjer so bile v 
ospredju predvsem priprave na 9. kongres SDS, ki bo 9. maja, 
in na volitve v evropski parlament, ki bodo 7. junija. Člani 
OO SDS Sevnica so večino časa posvetili novemu statutu in 

spremembi programa SDS in obravnavi predlaganih resolucij. 
Zaradi številčnosti in aktivnosti odbora v preteklem manda-
tu bo OO SDS Sevnica na kongresu zastopalo kar pet delega-
tov. Razprava je bila namenjena tudi pripravam na volitve v 
evropski parlament, kjer ima stranka visoke cilje. Prisotne 
je pozdravil tudi poslanec mag. Andrej Vizjak, ki je skupaj 
s predsednikom OO SDS Sevnica Tomažem Liscem predsta-
vil temeljne dokumente stranke, predstavil politično delo-
vanje in aktivnost stranke ter se članom OO SDS Sevnica za-
hvalil za njihovo dosedanje aktivno delo. P.P./K.Š.

Konferenca SDS Sevnica

Člani�sevniške�SDS�na�konferenci

Najprej je zbranim o pome-
nu evropskih institucij govoril 
nosilec liste SDS za evrovoli-
tve dr. Milan Zver, ki je med 
drugim povedal, da po javno-
mnenjskih raziskavah spada-
mo med države z visoko razvi-
to demokracijo. Bil je kritičen 
do potez aktualne vlade, saj 
meni, da se prepočasi odziva 
na krizo, nima pa niti posluha 
za medsebojni dialog in mo-
žne skupne rešitve. Mag. Anže 
Logar je govoril o področju 
energetike in preohlapnih in 
nenehno spreminjajoči se sta-
liščih in načrtih sedanje vlade. 
Menil je tudi, da nima jasnih 
ciljev, nenehno pa tudi spre-
minja svoja stališča. Mirko 
Zamernik je ob tem hudomu-
šno pripomnil, da je politična 
klima sedanje vlade kot da-
našnje aprilsko vreme, stran-
ka SDS pa je usmerjena k re-
šitvam. Dotaknil se je visokih 
trošarin, izpostavil pa je tudi 
višje cene vinjet. „Sam sem 
trd do problemov in mehak do 
ljudi,“ je še dejal Zamernik. 

Mag. Andrej Vizjak je dejal, 
da gredo na kongres z jasni-

SDS-ov Dan za prihodnost

Politika sedanje vlade je 
kot aprilsko vreme
KRŠKO - Občinski odbor SDS Krško in Posavska regijska koordinacija SDS sta 28. aprila v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško pripravila javno tribuno, ki so jo povezali s prihajajočim 9. kongresom stran-
ke ter bližnjimi volitvami v evropski parlament. Na tribuni so sodelovali dr. Milan Zver, mag. Anže Lo-
gar, Mirko Zamernik, mag. Andrej Vizjak in predsednik OO SDS Krško Cveto Sršen. Glasbeno so dogodek 
obarvale pevke vokalne skupine Mavrica. 

mi programskimi načrti ter se 
ozirajo v prihodnost, saj je 
njihov nacionalni interes bla-
gostanje ljudi, kamor šteje 
zaposlenost, dostojne pokoj-
nine, pa tudi dosegljivo zdra-
vstvo za vse. Dodal je še, da je 
potrebno razbremeniti gospo-
darstvo in do konca izpeljati 
za državo pomembne projek-
te, kot so avtoceste, široko-
pasovne povezave, vlagati je 
treba v energetiko in železni-
ško infrastrukturo. Izrazil je 
zaskrbljenost, ker vlada ni pri-

pravljena skupaj z SDS stopi-
ti v konstruktiven dialog. „Pri-
če smo divjanju enega lobija, 
ki bo davkoplačevalce veliko 
stalo. Ta vlada ni sprejela niti 
enega razvojnega načrta,“ je 
bil še kritičen Vizjak. 

Iz občinstva so prejeli nekaj 
vprašanj. Glede nadaljevanja 
gradenj savskih elektrarn je 
bilo izraženo upanje, da bodo 
projekt pripeljali do konca, 
vendar je zaznati upočasni-
tev pri realizaciji. O konku-

renci glede ponudbe elektrike 
pa je bil odgovor, da je le-ta 
vedno dobrodošla, saj nam na 
tak način omogočajo cenejše 
storitve. Beseda je tekla tudi 
o sporu s Hrvaško in govorni-
ki so bili mnenja, da so se raz-
mere preveč zaostrile, kar ne 
bi bilo potrebno. Naša vlada 
pa je neodločna in se ne od-
ziva pravilno, tako je Sloveni-
ja izgubila na ugledu. O soci-
alni politiki so pojasnili, da je 
treba nujno pomagati najšib-
kejšemu družbenemu sloju, 
vendar je potrebno v prvi vr-
sti zagotoviti zaposlitve, saj 
je najdražji državljan tisti, ki 
nima službe, ne more plačeva-
ti davkov, s čimer je tudi osla-
bljena kupna moč. Glede in-
validskih upokojencev in tistih 
z minimalnimi pokojninami je 
spraševalka dobila odgovor, 
da je najboljša takšna razvoj-
na politika, ki obenem poma-
ga socialno šibkim, kar je SDS 
že dokazala, saj so predlagali 
enkratna izplačila upokojen-
cem, zavzemajo pa se tudi za 
uvedbo nakupovalne socialne 
kartice.
� Marija�Kalčič�Mirtič

Cveto�Sršen,�mag.�Anže�Logar,�dr.�Milan�Zver,�Mirko�
Zamernik�in�mag.�Andrej�Vizjak��

Svojo trditev je med drugim 
podkrepil z navedbo, da stran-
ke stalno menjajo kandidate 
za poslanske in županske vo-
litve. Po njegovem mnenju se 
je predvolilna kampanja za lo-
kalne volitve že začela, saj se 
SDS v Brežicah sooča z novo 
obliko le-te na svetovnem 
spletu. Gre za kritike in gro-
be napade nanj in na župana 
Molana v obliki anonimnih ko-
mentarjev na nekaterih porta-
lih. Občinski odbor namerava 
pravočasno začeti s priprava-
mi na lokalne volitve, na ka-
terih naj bi dosegli vsaj enako 
število svetnikov v občinskem 
svetu (11) in čimveč svojih 
članov v svetih 22 krajevnih 
skupnosti v občini. Glede na 
nekatera namigovanja, da naj 
bi prihodnje leto sam kandidi-
ral za župana, je bila zanimiva 
tudi Vizjakova izjava: „Z evi-
dentiranjem kandidata SDS za 
župana v Brežicah ne bo pro-
blema, saj sedanji dobro opra-
vlja svojo funkcijo!“

SDS Brežice: Naši uspehi
marsikoga motijo
BREŽICE - „Sicer ne vemo, kaj nas čaka na prihodnjih lokalnih volitvah, a zaenkrat lahko rečemo, da je po-
litična konkurenca neprepoznavna, saj nobena druga stranka v brežiški politiki ni resno angažirana,“ je 
dejal predsednik Občinskega odbora SDS Brežice mag. Andrej Vizjak na letni konferenci odbora v Bukošku. 

ga odbora pa naj bi kandidiral 
tudi veteran brežiškega odbo-
ra in občinski svetnik Jernej 
Zorko.

Župan Ivan Molan je tudi to-
krat ocenil svoje dosednje 
štiriletno županovanje kot 
uspešno, med številnimi po-
membnimi in realiziranimi 
projekti pa je kot največji iz-
ziv ocenil obnovo mestnega 
jedra. Dejal je, da ti uspehi 
marsikoga motijo, predvsem 
pa drugačen način vodenja 
občine, saj so  predhodniki v 
Brežicah znali poskrbeti pred-
vsem za nekatere že tako pre-
možne posameznike, sedanjo 
občinsko oblast pa zanima 
predvsem razvoj občine, ki je 
v prejšnjih časih zelo zaosta-
jala za drugimi in upravičeno 
veljala za „jug“ države. Na-
povedal je, da se bodo tudi na 
Občini lotili varčevalnih ukre-
pov, čeprav se zaveda, da bo 
to težko doseči.
� S.M.

Brežiški�odbor�se�je�tudi�tokrat�sestal�v�Hervolovem�
kmečkem�turizmu�v�Bukošku.
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Ivona Čibarić, Veliki Obrež: 
Večna klasika, postavljanje 
mlaja in kresovanje s pikni-
kom v domačem Velikem Obre-
žu. Praznik dojemam zgolj kot 
neko tradicijo, ne vem pa, ali 
bo v tej gospodarski krizi nje-
gov pomen povrnjen. Mislim, 
da ga bomo dojemali isto, pra-
znik več, ki nosi nek običaj, za 
delavske pravice se bo treba iz-
boriti nekje drugje. 

Anton Racman, Sevnica:  
Prvi maj je praznik vseh delov-
nih in delavnih ljudi. Potrebno 
ga je spoštovati. Sam sem ga 
vedno praznoval, tudi v tujini, 
kjer sem bil dolga leta zapo-
slen. Tradicionalne prireditve, 
ki so povezane s praznovanjem 
prvega maja, je potrebno ohra-
niti tudi v bodoče. Sam sem se 
pogosto udeležil proslave na Li-
sci in tudi letos se je bom.

Anica Šintič, Loče pri Dobovi:
Imam občutek, da je obeleževa-
nje tega praznika po krajih zelo 
različno. Ponekod se je ohra-
nil, drugje zamrl. Včasih so mu 
pripisovali večji pomen. Pri nas 
mladi postavijo mlaj, naredi-
jo manjši kres in sledi družabno 
srečanje, ki se zavleče pozno v 
noč. Ob tem zaigrajo še domači 
godbeniki. V družini pa ohranja-
mo običaj, da gremo 1. maja na 
pohod na Glavico na Gorjance.

ANKETA

Smo tik pred praznikom dela, ki ga bodo mnogi izkoristili za 
obisk katere od prireditev ali pohoda, nekateri bodo dela 
prost dan izkoritili za – delo. V tokratni anketi nas je zani-
malo, kako naši sogovorniki praznujejo prvi maj, kaj jim po-
meni in kaj menijo o veljavi tega praznika v današnji družbi.

Ladka Čuk, Kostanjevica na Krki: 
Za prvi maj imamo piknik ali gre-
mo na morje ali pa na pohod, vča-
sih pa ga preživimo delovno, kot 
vodiči v Kostanjeviški jami. To je 
pomemben praznik, ki ga  mladina 
žal manj pozna. Zagotovo je da-
nes zaradi recesije, v kateri de-
lavci vsak dan izgubljajo delovna 
mesta, znova bolj aktualen. Vse-
eno je dobro, če človek vsaj na ta 
dan pozabi na tegobe in z optimiz-
mom gleda v prihodnost.

Kako praznujete prvi maj?

OBREŽJE - Cariniki Izpostave Obrežje so 16. aprila pri pregle-
du tovornega vozila s priklopnikom, bosansko-hercegovskih 
registrskih tablic, v dvojnem dnu našli dva prostora s tiho-
tapskim blagom. Hitri test je reagiral na prepovedano drogo 
marihuano. Skupaj so odkrili 120 zavitkov z bruto maso 128 
kilogramov v vrednosti 300.000 evrov. Kriminalisti so zasegli 
marihuano in tovorno vozilo. 47-letnemu državljanu Srbije s 
stalnim bivališčem v Srbiji in začasnim v Švici so zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja odvzeli prostost in odredili 48-urno 
pridržanje. Od leta 2006 je bilo na državni meji več zasegov 
prepovedane droge konoplje v količinah od nekaj kilogramov 
do nekaj deset kilogramov. V tem primeru gre za enega ve-
čjih odkritij in zasegov v zadnjih nekaj letih, so sporočili s 
Carinske uprave RS. S.V.

128 kg marihuane na Obrežju 

…/kdo bo rešil jutri in kdo je 
rešen zmede?/boleč spomin v 
tišini tisto pesem prede./ če 
ljubil bi v jeseni in spomla-
di umrl,/ ciganski dež goloto 
maha bi prezrl./… Je srednja 
kitica pesmi »mah« v istoi-
meni zbirki. Mah je mehak, 
kot je mehka vaša lirika. Za-
kaj ste se vi odločili za ta me-
hak naslov zbirke?
Ker že nekaj let sodelujem na 
določenih internetnih straneh 
pod tem psevdonimom /nick-
om/, je bila to edina rešitev za 
naslov. Je pa možno tudi dru-
gače. »mah je njen, od tee, to-
rej mah-njen. Tudi sicer imam 
težave z naslovi ... Nekako se 
počasi odpravljam na pot do 
izdaje druge zbirke in bom ga-
raško najprej tlakovala prve 
korake zanjo: naslov.

Zbirko ste razdelili na dva 
dela – zora in mrak …
To nosimo v sebi. Eni bolj, dru-
gi manj. Nekdo je nekoč rekel: 
»Dajte mi Sonce, da vam poka-
žem Senco«. Seveda pa ne gre 
mimo dejstva, da sta to naj-
bolj udarna, močna dela dne-
va. Morda ju doživljam včasih 
mičkeno drugače, ker imam 
službo v turnusih, torej je tudi 
veliko nočne izmene in zora 
prinaša zame tisti izstop, ki ga 
drugim prinaša mrak.

Imate tudi blog s tem nazi-
vom. Kdo se vam oglaša in 
od kod?
O, to je svet zase. Težko bi na-
vedla, kdo in od kod. Na moj 
blog prihajajo čudoviti ljudje, 
ki cenijo Besedo. Sami začet-
ki segajo kar nekaj let nazaj, 
ko me je Feri Lainšček pova-
bil k pisanju prvega spletne-
ga romana. Blog je dober po-
ligon. Nima obraza, kretenj, 
ima samo besedo, ki je vsemo-
gočna. Blog je stik in ta stik je 
potrebno spoštovati glede na 
množico misli, psevdonimov, 
usod in bitij srca. Za razum je 
to naporno, za srce ni. Zame 
je blog potovanje brez karte, 
»švercanje« dela sebe.

In kaj boste povedali za za-
nimivo izdajo »Pisma mojim 
dragim«?
Ne vem, če je zanimiva, vse-
kakor je nenavadna. Nastajala 
je v krajših časovnih intervalih 

Pogovor s Teo Oršanič, avtorico pesniške zbirke »mah«

»Sem samo tajnica svojih 
občutkov«
BREŽICE - »Jaz nisem pesnica, Pesniki so Goethe, Rilke, Lainšček, Jenko, Kette… Jaz (samo) pišem, 
pravi moja sogovornica. Vendar, kdor je že bral njeno pesniško zbirko »mah« (mah je zapisan z malo 
začetnico) ali srečnež, ki jo bo šele vzel v branje in bo Teine zložene lirične besede srkal počasi in v 
tišini, bo njeno zgornjo trditev odločno zavrnil. Nekako ta čas, pred letom dni, me je na Tein »mah« 
spontano opozorila njena najboljša tašča na svetu. In prav se mi je zdelo, da jo v minulem tednu, ki je 
bil posvečen knjigam in njih avtorjem, tudi obiščem. Ko sva tako sedeli v njeni delavnici, mi je deja-
la, da piše zato, da bi od tega še drugi kaj imeli. Ne moreš se ne strinjati s slednjim, a si s tem »da pač 
samo piše«, ne krati svobode širokega, globokega in elastičnega duha. Temveč ga bogati.

kot preplet pisanja starinske-
ga stila pisem ter odgovorov 
na njih. Imela sem čast sode-
lovati z dvema izjemnima člo-

vekoma in ustvarjalcema, pisa-
teljem Matejem Pollickom ter 
pesnikom Stanetom Randlom. 
S slednjim imava v načrtu le-
tošnje jeseni izdati knjigo z 
naslovom »Naprava za iskanje 
smisla«. Le-ta bi pa znala do-
seči naziv »zanimiva«.
Klasično in izrabljeno vpra-
šanje: od kdaj pišete, kdaj 
in kje?
Od kdaj, ne vem, tudi na vpra-
šanje kdaj, ne znam odgovori-
ti. Pač pišem. Ne pišem dnev-
nikov, ne pišem razmišljanj, 
ne pišem, kaj sem kuhala, 
kam smo šli, kdaj čistim okna 
in kaj delam v službi. Ni potre-
be. Moja vsakdanjost je preveč 
enostavna, da bi se zapisova-
la. To, kar nastaja v obliki pe-
smi, se spiše po nareku tega, 
kar čutim. Sem tajnica svojih 
občutkov, volonterska zapiso-
valka. Kje? Imam nekaj objav v 
Primorskih srečanjih, tu bi prav 
posebej omenila bogato recen-
zijo zbirke »mah«, ki jo je na-

pisala Alenka Zorman, člani-
ca Apokalipse ter, po mojem 
mnenju, najgloblja haikuist-
ka v Sloveniji. Včasih opazim, 

da sem kje citirana, počašče-
na, da sem kdaj povabljena, 
da spišem spremno besedo 
za roman ali za pesniško zbir-
ko... tako da... všeč mi je, da 
se besede podajajo, da gredo 
naprej. A brez podpore zagoto-
vo ne bi šlo. Ob strani mi sto-
jijo ustvarjalci, vsak po svoje, 
vsak s svojim delom bogate do-
mišljije in ustvarjalnosti. Hva-
ležna sem vsakomur posebej. 
Kot npr. Rut Zlobec in Nataši-
Bukšek, ki sta »naši« lektorici, 
potem ne smem pozabiti pri-
stnega prijateljstva in podpore 
pisatelja, pesnika in prevajal-
ca Gorana Gluvića, pisateljice 
ter novinarke Milene Miklavčič 
ter pesnika Joea Kappa.

Vrniva se k »mahu«. Z zbir-
ko ste se predstavili v Polho-
vem Gradcu, v prijetni druž-
bi Halgato banda. Menite, da 
je v vsaki duši nekaj ciganske-
ga? In nenazadnje, zakaj ste 
se odločili za drug slovenski 
kraj in ne domač?
Ne. Ni v vsakem tega ritma. 
Naš del Panonske nižine je do-
kaj blizu melanholiji prekmur-
skih ravnic, zato so mi morda 
blizu. Za geografsko sredino 
Slovenije sem se bila skoraj 
primorana odločiti. Res je, da 
je tam prav poseben kotiček, 
pa vendar, tudi v Posavju jih je 
ogromno. V bistvu je ogromno 
ljudi, ki so na predstavitev pri-
šli in odpremili zbirko na pot iz 
vseh koncev Slovenije in je bila 
to najboljša rešitev.

Sem že povedala, da sva se 
pogovarjali v delavnici. Lon-
čarski, kjer sem se ob pogo-
voru pasla ob raznovrstni, 

lepi keramiki. In to je še ena 
vaša izpoved.
Oh, saj o tem ni kaj veliko po-
vedati. Lončarim uporabno 
keramiko, ker nisem umetnik. 
Sem priučena. Učila sem se 
pri, žal zdaj že pokojnem lon-
čarju, gospodu Štefanu Kržanu 
iz Podloga. Hvaležna sem mu 
za neizmeren trud in za zna-
nje, ki ga je znal izjemno do-
bro in z veliko potrpljenja po-
dajati.

In kako je z vlogo šepetalke? 
Pa z vlogo priredb pesmi?
No, to je čisto veselje ob so-
delovanju s skupino zelo prije-
tnih ljudi, ki se ljubiteljsko, a z 
veliko truda in odrekanja pro-
stega časa, ukvarjajo s tistim 
delom kulture, ki pripada odr-
skim deskam. KUD Slavček, Va-
ška scena z Velike Doline pod 
vodstvom naše režiserke Edi-
te Krošl, je edina amaterska 
igralska skupina v brežiški ob-
čini in užitek, da lahko s kome-
dijami nasmejimo občinstvo v 
naših majhnih krajih, se ne da 
primerjati z ničemer.
Drugi del vprašanja pa moram 
popraviti. Namreč ne gre za 
priredbo, temveč prepesnitev. 
Na povabilo pevskega zbora 
Kombinat (ženski pevski zbor, 
ki poje pesmi upora in revolu-
cije) sem v tem »delu« uživala, 
kot že dolgo ne. Prvega maja 
jih lahko greste poslušat na Ro-
žnik, sicer pa imajo koncerte 
po celotni Sloveniji. Vabljeni, 
ne bo vam žal. Dejansko so ne-
kaj posebnega v tem prostoru.

Smo ljudje v zdajšnjem času 
naklonjeni knjigi? Ali poeziji?
Na to težko odgovorim. Marsik-
do me vpraša, zakaj vztrajam 
pri poeziji, saj bi lahko pisala 
tudi kaj drugega. Še prav po-
sebej so prihajala ta vpraša-
nja od založb. Poezijo pišejo 
le še redki in redki založniki jih 
vzamejo »pod streho«. Vztra-
jam prav zaradi tega. Zagotovo 
je veliko lažje pisati navodila 
za pripravo hrane v mikrova-
lovni pečici ali pa napotke za 
nego balkonskih rož. Tudi za-
ložbe vedo, da jim bo proda-
ja, z vsaj malo reklame, sla-
stno teknila ali zacvetela.

Na splošno pa menim, da je 
knjiga še vedno ena od dobrin, 
katere vrednost čas ne bo uni-
čil. Ne more. Odnos do knjige 
je žal potrebno privzgojiti, a to 
je delo staršev in šole ter oko-
lja, v katerem bivamo. Redki, 
zelo redki to ljubezen prinese-
jo s seboj na svet... in žal ve-
liko, preveliko jih je, ki to lju-
bezen odnesejo s seboj.

Tea je, tako pravi, čisto nava-
dna ženska z vsemi ženskimi 
obveznostmi, ki nima odgovo-
rov na vse. Le del talentov mi 
jih je uspelo odkriti. Vztraja 
pri trditvi, da so njene pesmi 
le zapisi v obliki pesmi in da bi 
ljudje morali pisati tisto, kar 
čutijo, in ne tisto kar mislijo. 
� Natja�Jenko�Sunčič

Tea�Oršanič�(foto:�H.T.�Oršanič)

KRŠKO – Udeleženci 16. redne skupščine delničarjev družbe 
Kostak d.d, ki je potekala 23. aprila, so zastopali 93,95 % gla-
sovalnih delnic. Uprava družbe je poudarila bistvene dosež-
ke prejšnjega leta, in sicer nakup podjetja HPG d.o.o. Bre-
žice ter pridobitev osemletne koncesije za izvajanje javnih 
gospodarskih služb v občini Krško. Prihodki gospodarskih jav-
nih služb predstavljajo 11,7 %, ostale prihodke podjetje pri-
dobiva na trgu. Sprejeli so sklep o delitvi bilančnega dobič-
ka: del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička iz leta 2002 
in 2003, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v vi-
šini 3 evre na delnico, kar je v skladu z dogovorjeno rastjo 
dividend in znaša 10 % več kot preteklo leto, preostanek do-
bička iz leta 2003 - 2008 pa ostane nerazporejen. 31. decem-
bra 2008 je bilo v delniški knjigi družbe Kostak d.d. vpisanih 
30 delničarjev, med katerimi je največji lastnik Občina Kr-
ško s 43 %.  P.P.

Kostakovim delničarjem tri 
evre na delnico
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GEN energija 
je del 
nacionalnega 
interesa 

O nacionalnem interesu je 
v zadnjem času veliko govo-
ra. Po moji oceni so nacional-
ni interes blagostanje in vi-
sok življenjski standard ljudi, 
visoka zaposlenost, pravično 
plačilo za opravljeno delo, do-
stojne pokojnine, učinkovito, 
kakovostno in dostopno šolstvo, zdravstvo in podobno. Pot do 
tega cilja predstavlja konkurenčno, učinkovito in razvito go-
spodarstvo, ki ustvarja visoko dodano vrednost. Pomemben 
element za dosego tako razvitega gospodarstva je tudi varna, 
zanesljiva in trajnostnemu razvoju naklonjena oskrba gospo-
darstva in prebivalstva z energijo po konkurenčnih cenah.

Energetika ima velik vpliv na gospodarstvo, saj gospodar-
stvo preliva stroške in s tem tudi cene energentov v cene 
končnih izdelkov oziroma storitev, zato so ugodne cene po-
memben predpogoj za konkurenčno ponudbo slovenskega go-
spodarstva. Ko smo pred leti v okviru prejšnje Vlade ustano-
vili podjetje GEN energija, d.o.o., s sedežem v Posavju, smo 
dosegli vzpostavitev novega, konkurenčnega in neodvisne-
ga ponudnika električne energije iz trajnostnih, čistih in za-
nesljivih virov v Sloveniji. Vzpostavili smo torej konkurenco 
takratnemu monopolistu na trgu z električno energijo Hol-
dingu Slovenske elektrarne (HSE), ki je do ustanovitve GEN 
energije oskrboval 97% slovenskega trga. Vzpostavitev kon-
kurence na energetskem trgu je končno rodila tudi pozitivne 
posledice, ki jih v tem obdobju lahko čutimo vsi. Prepričan 
sem, da ne bi bili soočeni s številnimi akcijami pocenitve ele-
ktrične energije za gospodarstvo in gospodinjstva, če ne bi 
bilo ustanovljene GEN energije in njene obvladovane družbe 
GEN-I, ki je pred tedni prvi zdramil »zaspane« elektrodistri-
buterje s cenejšo elektriko.

Konkurenca je začela delovati, pogoji dobave in cene energi-
je so ugodnejši, zato smo korak bližje k cilju. Poudariti pa ve-
lja, da smo doživeli to tekmovanje med dobavitelji električne 
energije za kupca tudi zaradi zmanjšane porabe v Sloveni-
ji in širši regiji, kar je posledica gospodarske krize. Ker kriza 
ne bo trajala večno, moramo na eni strani povečati energetsko 
učinkovitost ter zmanjšati porabo električne energije in na 
drugi strani čim prej zgraditi nove konkurenčne in trajnostne 
vire električne energije. S tem bomo tudi dolgoročno vzposta-
vili čim večje ravnovesje med porabo in ponudbo električne 
energije, kar je tudi pomemben predpogoj za delovanje trga in 
razvoj konkurence. Le na ta način bomo tudi dolgoročno zago-
tovili optimalno ponudbo električne energije za potrošnike.

Sistem GEN energija, d.o.o., tvorijo: 50% delež v Nuklear-
ni elektrarni Krško, 85% delež v Savskih elektrarnah Ljublja-
na, 100% delež v Termoelektrarni Brestanica (TEB), 50% delež 
v GEN-I in 12.6% v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi 
(HESS). GEN energija razpolaga s približno 30% proizvedene 
električne energije v Slovenije. Zelo so pomembni tudi strate-
ški cilji in razvoj skupine GEN energije, in sicer:   
• Prevzem vodilne vloge pri investiciji v projekt izgradnje 

verige hidroelektrarn na Spodnji Savi. Trenutno je pri tej 
investiciji še prisoten HSE.

• Ohranjanje in razvoj jedrske opcije v Slovenije, ki zajema 
aktivnosti glede morebitnega podaljšanja življenjske dobe 
obstoječega bloka jedrske elektrarne v Krškem in potrebne 
aktivnosti za odločitev o morebitni gradnji drugega bloka.

• Vlaganja v nove obnovljive in trajnostne vire električ-
ne energije. Še posebej si GEN energija prizadeva priti do 
koncesije za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi.

• Vlaganja v razvoj človeških virov, ki je v tesni povezavi z 
ustanovljeno Fakulteto za energetiko v Krškem. Pomembno 
je tudi nadgraditi visokošolsko izobraževanje z razvojno-
raziskovalno dejavnostjo na področju energetike v Posav-
ju. Smiselna bi bila ustanovitev inštituta za hidro-energe-
tiko in inštituta za jedrsko tehnologijo.

GEN energija posluje uspešno in je ekonomsko in kadrovsko 
sposobna peljati pomembne investicijske projekte na podro-
čju energetike. Trenutno je v GEN energiji zaposlenih 30 vi-
soko izobraženih Posavcev, ki s približno 500 zaposlenimi v 
NEK in 130 v TEB predstavljajo zavidljiv potencial znanja 
in idej.

Bojim pa se, da denar, ki nastaja v GEN energiji, zelo mika 
novo energetsko oblast. Najavljena je namreč ustanovitev t.i. 
Superholdinga slovenske energetike, ki naj bi administrativ-
no združil GEN energijo in HSE. Tako naj bi pod krinko ve-
čje učinkovitosti pri ključnih nacionalnih investicijah (blok 
6 Termoelektrarne Šoštanj) pretočili denar iz GEN energije v 
politično določene projekte drugod. Sem zagovornik sodelo-
vanja med energetskimi podjetji v Sloveniji in širše, ampak 
na ekonomskih osnovah, ne pa v prisilnem povezovanju, ko 
se neučinkovito in prezadolženo podjetje zaradi političnih 
odločitev »pripne« na akumulacijo in denarni tok drugega, 
uspešnega podjetja. To je namreč ponovna vzpostavitev mo-
nopola v Sloveniji in vodi k uničenju konkurence ter ponov-
nim višjim cenam električne energije za potrošnike.

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

Z dejstvom, da do svojega 
okolja še vedno nimamo do-
volj spoštljivega in prizane-
sljivega odnosa, se je v sobo-
to soočilo tudi skupno okoli 
sto sodelujočih v akciji po-
mladanskega čiščenja mesta 
Krško, ki ga je organizirala 

Krajevna skupnost mesta Kr-
ško v sodelovanju z nekate-
rimi društvi in Osnovno šolo 
Jurija Dalmatina Krško, ki se 
je v minulem letu pridružila z 
okoljevarstvenim programom 
in okoljsko vzgojo skupno že 
okoli 320 osnovnim ekošolam 
po Sloveniji. Na levem bre-
gu mesta Krško so se udele-
ženci akcije zbrali ob ribniku 
na Resi že ob osmi uri zjutraj 
in se lotili temeljitega čišče-
nja okolice ribnika ter Ba-
rončkove hoste v njegovi ne-
posredni bližini. Od tam so s 
čiščenjem nadaljevali vzdolž 
Starovaškega potoka vse do 
Stare vasi v vznožju, nakar so 
se lotili pobiranja odpadkov 

Čistilna akcija za lepše 
Krško in darilo Zemlji
KRŠKO - S čistilnimi akcijami, ki so tekom 18. aprila potekale po več krajih in krajevnih skupnostih ob-
čine Krško, občani niso le s svojim delom prispevali k čistejšemu bivalnemu okolju ter ohranjanju nara-
ve, temveč so obeležili tudi 22. april, ki je že 39. leto zapored potekal v znamenju dneva Zemlje. 

ob trasi železniške proge od 
Stare vasi do železniške po-
staje in v smeri stanovanjskih 
blokov. Domala istočasno je 
stekla čistilna akcija tudi na 
desnem bregu mesta Krško, 
kjer so se udeleženci zbra-
li pred tamkajšnjim gasilskim 

domom in se od tam podali na 
čiščenje parkovnih površin, 
na igrišče Šajspoh in njegovo 
okolico ter na ostale površine 
po starem mestnem jedru. Či-
stilno akcijo na desnem bregu 
mesta so podprli tudi v Poklic-
ni gasilski enoti, ki so za po-
trebe snemanja polivinila, ki 
se je prepletel med vejevje 
dreves ob Šajspohu in za sne-
manje novoletne razsvetljave 
s smrek pri Dvorani v parku, 
pripeljali tudi avtodvigalo.  

Ob vzpodbudnem dejstvu, da 
se iz leta v leto v akcije či-
ščenja vključuje vse več oza-
veščenih občanov, pa ne mo-
remo mimo tega, da ne bi 

zapisali, da smo z obžalova-
njem ugotoviti, da se v akci-
jo ni vključilo Turistično dru-
štvo Krško, toliko bolj, saj je 
društvo tudi lastnik omenje-
nega ribnika, kjer je poteka-
la tako rekoč glavnina čistilne 
akcije. Kar ponovno in še do-
datno zbuja upravičene pomi-

sleke o smotrnosti delovanja 
tega društva, ki bi moralo ne 
zgolj opozarjati na probleme 
v mestu, temveč biti s svo-
jim delovanjem gonilna sila 
pri spodbujanju in ustvarja-
nju lepšega bivalnega okolja. 

� Bojana�Mavsar

Nekaj�izmed�udeležencev�čistilne�akcije�ob�vrečah�
smeti�in�odpadkov�v�Stari�vasi,�ki�so�jih�nabrali�vzdolž�
Starovaškega�potoka

Krški�osnovnošolci�so�se�zavzeto�lotili�čiščenja�površin�
okoli�igrišča�Šajspoh

Istega�dne�je�potekala�čistilna�akcija�tudi�v�Brestanici.�
Na�sliki�sodelujoča�v�čistilni�akciji�med�odnašanjem�
odvrženih�avtomobilskih�gum�s�pobočja�pod�
brestaniškim�gradom.

V soboto je zeleni Jurij s 
spremstvom po vaseh pobiral 
jajca in klobase, v zgodnjih 
nedeljskih jutranjih urah so 
pričeli praznovanje s potr-
kavanjem z zvonovi, nato je 
krajane zbudila budnica kr-
ške pihalne godbe, slavje se 
je nadaljevalo s tradicional-
nim pečenjem jajc. Glasbeno 
so prebujanje jutra popestri-
li glasbeniki Ansambla Jožeta 
Kranjca, nastopili so tudi Tre-
beški drotarji, ob 10. uri pa 
je v župnijski cerkvi slavno-

Na Zdolah znova jurjevali
ZDOLE - Že tradicionalno jurjevanje na Zdolah, ki ga pripravlja domače Turistično hortikulturno društvo, 
je dvakrat praznično obarvano. Župnija Zdole ima za svojega zavetnika svetega Jurija, Krajevna skupnost 
Zdole pa si je ta dan izbrala tudi za krajevni praznik. Vasi Kostanjek, Ravne, Anovec, Loke in Pleterje pa 
letos obeležujejo tudi 700-letnico prve pisne omembe. Letošnja novost prireditve je podelitev listine za 
častnega krajana, ki je šla v roke dolgoletni vzgojiteljici zdolske enote vrtca Murenček Hetti Kovač. 

stni mašni obred opravil du-
hovnik Alojz Konečnik. V šo-
toru, kamor se je s konjsko 
vprego in krškim županom 
Francem Bogovičem ter do-
mačimi znanimi osebnostmi 
prispel zeleni Jurij, pa je bila 
osrednja obeležitev dogodka. 

Številne obiskovalce so po-
leg župana Bogoviča nago-
vorila tudi predsednik Kra-
jevne skupnosti Zdole Jože 
Dular in predsednik THD 
Zdole Marjan Gričar. Ravna-

telj krške tehnične šole Ro-
bert Rožman je slovesnost 
knjižno zaznamoval in pred-
stavil še topel izvod knji-
ge Temelji znanja iz jedrske 
tehnike. Naziv častne kra-
janke je prejela vzgojitelji-
ca Hetti Kovač, ki je preje-
la bučen aplavz, vrtičkarji pa 
so jo presenetili s pesmico. 
Besedne vezne niti je ubi-
ral Boštjan Špiler, nato pa 
so odrski prostor prepustili 
Ansamblu bratov Žerjav, fol-
kloristom Folklorne skupine 
Duplo iz Pišec in Prijateljem 

z Veselega vrha. Zbranim se 
je predstavila tudi evropska 
prvakinja v stepu Vesna Vu-
čanjk iz Krškega. Predsedni-
ki Krajevnih skupnosti so se 
med sabo pomerili v kuha-
nju „zdolske gobove juhe“ 
po receptu znanega doma-
čega kuharja Ivačiča. Čla-
nice Društva Škrija so pri-
pravile prodajno razstavo 
domačih dobrot, za prijetno 
plesno vzdušje in zabavo dol-
go v noč pa je skrbel Ansam-
bel Slovenski zvoki.
 M.�Kalčič�M.�

Častno�krajanko�Hetti�Kovač�so�presenetili�njeni�
vrtičkarji.

Dobro�vzdušje�med�številnimi�obiskovalci�zdolskega�
jurjevanja
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BREŽICE – Svoj 90. rojstni dan 
je v družinskem krogu 7. aprila 
praznovala Nežika Lapuh. Ro-
dila se je v Brežicah kot Gorju-
pova. Med drugo svetovno voj-
no je bila pregnana v Nemčijo, 
kjer se je 24. avgusta leta 1942 
poročila v taborišču Templin z 
Ivanom. Poročni priči sta bila 
Brežičana trgovec Ivan Vidmar 
in glasbenik Branko Rueh. Leta 
1943 se je 12. marca rodil sin 
Ivan. Na poti proti domu, na 
dan osvoboditve 9. maja leta 
1945, pa je na svet ob romun-
ski meji v Beli crkvi privekal še Marjan. Družina se je 22. apri-
la leta 1947 povečala za hčerko Marijo. Lapuhova sta bila 
sicer več kot pol stoletja tudi gonilna sila Cerkvenega pev-
skega zbora iz Brežic, Ivan kot zborovodja in organist, Neži-
ka kot sopranistka. Dolga leta je službovala kot računovodki-
nja v brežiški lekarni. Po štiriinšestdesetih letih zakona se je 
morala posloviti od moža in vzornega očeta njunih otrok, ki 
so že tudi upokojenci in so jo razveselili z vnukinjami Kata-
rino, Barbaro in Andrejo.  M.�Kalčič�M.�

KOSTANJEVICA NA KRKI – Člani Kluba jamarjev Kostanjevica 
na Krki so 20. aprila jamarskim kolegom in sokrajanom pred-
stavili vtise z januarske tritedenske odprave na Novo Zelan-
dijo. Na kar 18.500 km dolgo pot na drug konec sveta so se 
odpravili, da bi počastili 40-letnico delovanja društva, ki jo 
obeležujejo letos. 13-članska odprava, ki je s strani Jamar-

ske zveze Slovenije dobila tudi uradni naziv „1. slovenska 
jamarska odprava na Novo Zelandijo“, je spoznavala in raz-
iskovala podzemni svet na severnem novozelandskem otoku 
v okolici mesta Waitomo. Spoznali so, da je novozelandski 
podzemni svet povsem drugačen kot pri nas, predvsem bolj 
onesnažen, kljub temu pa so v njem videli in dokumentirali 
veliko čudovitih kapnikov. Jamarji so našli čas tudi za ogled 
turističnih znamenitosti Nove Zelandije, med drugim so si 
ogledali prizorišče snemanja znamenite trilogije Gospodar 
prstanov, t.i. hobitsko vas. Med več deset udeleženci pred-
stavitve je bil tudi kostanjeviški župan, krška podžupanja in 
predsednik Jamarske zveze Slovenije. P.P.

TRBOVLJE/POSAVJE�-�Gasilska�zveza�Trbovlje,�ki�šteje�674�članic�in�članov,�je�zadnjo�
soboto�v�marcu�organizirala�vsakoletni�posvet�posavsko-zasavske�regije,�katerega�se�
je�poleg�nekaj�čez�40�gasilk�iz�zasavskih�občin�udeležilo�tudi�25�prostovoljnih�gasilk�
iz�občin�Krško,�Sevnica�ter�Brežice�(na�fotografiji).�Po�predavanju�psihologinje�Roma-
ne�Rupar,�poročnice�Slovenske�vojske,�so�si�udeleženke�ogledale�tudi��predstavitev�Tr-
bovelj�ter�obiskale�Revirski�muzej.�(D.�Jazbec)

Nekaj deset udeleženk je bilo 
nad predstavitvijo navduše-
nih. Z 31-letno predsednico 
Stanislavo Pavkovič pa sva 
ob tej priložnosti spregovori-
li tudi o izvedenih aktivnostih 
v minulem letu. Med drugim 
je dejala, da so sodelovali 
z leskovško šolo, na pohodu 
treh generacij so pohodnike 
pogostile z domačim kruhom, 
ob občinskem prazniku so se 
v okviru predstavitve Krajev-
ne skupnosti Leskovec pred-
stavile z medenimi sladicami, 
opravili pa so še strokovni iz-
let v Prekmurje. V letošnji 
delovni plan so si zastavite 
predavanje, v katerega spa-
da zasaditev cvetlic, do je-
seni bodo  izvedle še nekaj 
kulinaričnih akcij, septembra 
izpeljale kuharski tečaj, ki ga 
bo vodila Helena Mrzlikar, 

Vitalna 90-letnica

Nežika�Lapuh�nazdravlja�
ob�svojem�visokem�
jubileju.

Spoznali podzemni svet dežele 
„tam spodaj“

Del�udeležencev�odprave�na�predstavitvi

Zasaditev cvetličnih korit
VELIKA VAS - Aktiv kmečkih žena Krško polje je 18. aprila na kmetiji Pirc v 
Veliki vasi organiziral izobraževalno srečanje, na katerem so gostili Andrejo 
Bartolj Bele, ki je prikazala zasaditve različnih vrst cvetja v korita in na cve-
tlične grede in skalnjake. 

Prisotne�so�z�zanimanjem�spremljale�prikaz�zasaditve�
cvetlic.
odšle na izlet na Veliko pla-
nino, posvetile se bodo tudi 
pridobivanju podmladka. Pav-
kovičeva je izrazila prepriča-
nje, da bodo uspele privabiti 
mlajšo generacijo deklet, ki 
ni nujno s kmetije, pomemb-
na je le volja in želja, da na-
daljujejo tradicijo obredov 
in običajev prednikov. Kot je 

pripomnila gostiteljica Milica 
Jeler, pa bodo poskrbele za 
starejše osamljene krajanke, 
ki si želijo pogovora, zato jih 
bodo občasno obiskovale. Za 
zaključek sobotnega druženja 
so se zadržale na pogostitvi in 
si izmenjale razne gospodinj-
ske izkušnje.  
 M.�K.�M.

Regijski posvet zasavskih 
in posavskih gasilk

KAPELE - Tudi letos je na  področju Krajevne skupnosti Kape-
le potekala čistilna akcija, katere namen je bil očistiti našo 
krajevno skupnost komunalnih in kosovnih odpadkov, ki leži-
jo na travnikih, poljih in gozdovih. Takšnih divjih odlagališč 

je vedno manj, zahvaljujoč čistilnim akcijam in osveščenosti 
ljudi o odgovornem ravnanju z odpadki ter povečani skrbi za 
naravo. Akcije pod imenom »Priskrbimo čisto vodo našim po-
tomcem«,  ki je potekala 18. aprila, so se na pobudo krajevne 
skupnosti udeležili tudi člani moškega pevskega zbora Kapele 
in društva Eko muzej. Iz zbirnega mesta na kapelskem »pla-
cu« so se  podali na  čiščenje gozda ob potoku Negot iz sme-
ri  Župelevec proti Kapelam. Ob zaključku naporne in  uspe-
šne akcije je bilo za vse udeležence poskrbljeno  za malico. 
Naj opozorimo še na to, da so reke, travniki, polja in gozdo-
vi filter naše pitne vode, zato velja pregovor »Kdor ne na-
redi nič za drugega, ne naredi nič zase.« 
� KS�Kapele

Čistilna akcija v Kapelah

Podporno obzidje pokopa-
lišča pri župnijski cerkvi je 
najstarejši ohranjen objekt 
v občini Radeče. Opredeljen 
je kot sakralna stavbna de-
diščina in izviren spomenik, 

cerkev pa je zaščitena kot 
kulturna dediščina državne-
ga pomena. Obnova obzidja 
ohranja naravno kamnito po-
dobo: na novo so pozidani le 

Obnovljeno obzidje pri 
cerkvi sv. Križa na Svibnem
SVIBNO - Pri župnijski cerkvi sv. Križa na Svibnem je 27. aprila potekal blagoslov obnovljenega podpor-
nega obzidja s sveto mašo, ki jo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit ter predsednik Slovenske ško-
fovske konference Alojz Uran.  

trije armirani in v skalo sidri-
rani stebri, ki se lepo zlijejo 
z ostalo podobo starega ob-
zidja in ki po obnovi  še bolj 
poudarjajo veličino ter domi-
nantno lego starodavne cer-

kve na južnem vznožju Graj-
skega hriba. 
Na strmi skali (prepadnem 
Ostrem vrhu, visokem 643 
metrov) na Grajskem hri-

bu, nad cerkvijo sv. Križa 
in nad naseljem Svibno, so 
še vedno vidni ostanki nek-
danjega gradu, ki je pripa-
dal mogočnim gospodom Svi-
benskim – najslavnejši med 
njimi je bil Viljem Ostrovr-
har. Del te slavne preteklosti 
je bilo predstavljeno v krat-
kem kulturnem programu, s 
postavljeno razstavo oklepov 

vitezov in njihove opreme, ki 
so delo domačega kovaškega 
mojstra Martina Oblaka, so-
delovala je tudi Krekova ko-
njenica iz Šentjanža. Slavno-
stni govornik na slovesnosti 
je bil župan občine Radeče 
in poslanec v Državnem zbo-
ru Republike Slovenije Ma-
tjaž Han.        
� S.R.,�foto.�P.B.

Na�Grajskem�hribu,�nad�cerkvijo�sv.�Križa�in�nad�
naseljem�Svibno,�so�še�vedno�vidni�ostanki�nekdanjega�
gradu,�ki�je�pripadal�mogočnim�gospodom�Svibenskim.

V�kratkem�kulturnem�programu�so�člani�gledališke�
skupine�predstavili�slavno�preteklost�Svibnega.

RAKA - Jurjevanje na Raki, 
ki se je 25. aprila zvrstilo 
že šesto leto zapored, je za 
razliko od prejšnjih let po-
tekalo na novi lokaciji, in si-
cer pred raškim gradom, ka-
kor tudi v novi organizaciji, 
v izvedbi domačega Društva 
za razvoj in promocijo. Ob 
tem pa je ostala nespreme-
njena vsebina oziroma po-

men prireditve, ki simbolizi-
ra v mesecu aprilu ponovno 
vzbrstelo in ozelenelo nara-
vo ter odhod konjev na pašo. 
Zato so v velikem številu rej-
ci konj, ob njih pa tudi Valva-
sorjeva konjenica in lokalne 
konjske vprege, prijezdili na 
Rako, da so prejeli blagoslov 
pred boleznimi in poškodba-
mi, ki ga je opravil raški žu-
pnik Franc Levičar. Sveti Ju-
rij velja namreč za zaščitnika 
viničarjev, viteških redov, ta-
bornikov, kmetov, rudarjev, 
lončarjev, sodarjev, ujetni-
kov, popotnikov in tudi ko-
njenikov. 

Spremljajoči kulturni program 
je izvedel Cerkveni moški pev-
ski zbor pod vodstvom Stan-
ka Gorenca, vsem prisotnim 
pa je ob tej priložnosti zaže-
lel dobro počutje v kraju in na 
prireditvi predsednik sveta KS 
Raka Silvester Krošelj.  B.�M.

Šesto raško 
jurjevanje

Zeleni�Jurij,�ki�je�
prijezdil�na�Rako,�je�
bil�tradicionalno�odet�v�
lipovo�ogrinjalo
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Razstavo ročnih del si je 
ogledalo lepo število obi-
skovalcev, katere sta ob tej 
priložnosti ob predsedniku 
društva Francu Grosu nago-
vorila tudi predsednik Zveze 
DI Slovenije Drago Novak ter 
radeški župan Matjaž Han. 
Kakor je poudaril Novak, 
razstavljena dela sama po 
sebi pričajo o pomembnem 
vidiku ustvarjalnega dela in 
vključevanja članov na raz-
ličnih področjih društvene-
ga udejstvovanja, ter o leto-
šnjem letu, v katerem bodo 
pod sloganom Delovni inva-
lidi – vidni ustvarjalci ena-
kih možnostih z različnimi 
aktivnostmi obeležili 40 let 
delovanja Zveze društev in-
validov Slovenije. Kakor je 

Posavski in zasavski invalidi 
postavili na ogled ročna dela
RADEČE – 16. aprila je bila v prostorih Društva invalidov Radeče odprta razstava ročnih del članov iz še-
stih invalidskih društev, domačega DI Radeče, iz Sevnice, Hrastnika, Litije, Trbovelj ter Zagorja. 

povedal župan Han, je bolj-
še društveno in individual-
no delo članov zagotovljeno 

tudi s preselitvijo društva v 
nove in večje prostore, saj ti 
omogočajo izvedbo številnih 

zanimivih in uporabnih de-
javnosti. Spremljajoči pro-
gram so popestrili člani fol-
klornega društva Brusači iz 
Radeč ter Ljudski pevci, na-
kar so se z razstavo in poku-
šino domačih dobrot obisko-
valcem predstavili tudi člani 
pekovske delavnice pod vod-
stvom mojstra Franca Pla-
ninca. 

Društveno aktiven in pester 
bo za člane DI Radeče tudi 
prihajajoči mesec maj, saj 
bo že 3. maja potekalo v Ra-
dečah tekmovanje invalidov 
v lovljenju rib, temu pa bo 
15. maja v društvenih prosto-
rih sledilo še predavanje psi-
hologinje Marje Strojin.
 �� J.G./�B.M.

Utrinek�iz�razstave�članov�invalidskih�društev�

rednem delovanju, ki je brez-
plačna, kakor so vse njihove 

Članica uprave Vilma Zupan-
čič je na predstavitvi poja-
snila, da se kažejo rezulta-
ti prostovoljnega dela, saj so 
v začetku letošnjega leta iz 
Evropskega socialnega sklada 
pridobili sofinanciranje za iz-
vajanje regijskega stičišča za 
nevladne organizacije v obči-
nah Brežice, Krško, Sevnica, 
Radeče, Kostanjevica na Krki. 
V projekt, ki naj bi se zaključil 
zadnjega oktobra prihodnjega 
leta, pa se je vključila tudi ob-
čina Bistrica ob Sotli. Nosilec 
projekta je Lokalna razvojna 
fundacija Posavja, vodi ga An-
dreja Pavlin, redno pa so za-
posleni še trije delavci - infor-
matorja Darinka Kerin in Aleš 
Urek ter računovodkinja Mila 
Beno Piltaver. Osrednjo pisar-
no imajo v Brežicah, vzposta-

Podpora pri delovanju društev
BREŽICE - Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne organizacije – PRSTaN je bila ustanovljena leta 
2006 na pobudo Športne zveze Brežice, 7. aprila pa so v brežiškem Posavskem muzeju predstavili njeno 
delovanje in aktivnosti. Sedež organizacije je v Brežicah, vzpostavili pa bodo tudi šest info točk in sicer 
po vseh posavskih občinah ter v občini Bistrica ob Sotli. Stroški projekta znašajo nekaj manj kot 274.800 
evrov, višina, ki je namenjena javnim virom financiranja pa znaša nekaj več kot 232.000 evrov.

vljajo pa tudi 
šest info točk 
po vseh obči-
nah. Kot je še 
poudarila Zu-
pančičeva, PR-
STaN ni konku-
renca društvom, 
pač pa se bodo 
trudili, da sku-
paj z nevladni-
mi organizaci-
jami postavijo 
močan nevladni 
regijski sektor ter si prizade-
vali za enakopravno partner-
stvo z gospodarstvom in lokal-
nimi političnimi strukturami. 

Andreja Pavlin pa je v nada-
ljevanju še dejala, da bodo v 
osrednji pisarni in tudi na vseh 
info točkah nudili podporo pri 

storitve brezplačne. Pomagali 
bodo tudi pri pripravi ali izved-
bi projektov, informiranju o 
zakonskih spremembah, iska-
nju ter pridobivanju sredstev, 
ponudili finančno svetovanje, 
pomagali pri prijavah na raz-
pise, komuniciranju z mediji 
in podobno, obenem pa bodo 
tudi nevladni sektor spodbu-
jali k povezovanju. Ustvarjali 
bodo podporno okolje za bolj-
še delovanje nevladnih organi-
zacij, zato so že tudi oblikova-
li spletno stran, ki jo bodo še 
nadgrajevali.  M.�K.�M.

Andreja�Pavlin�in�Vilma�Zupančič

Tudi letos smo, tako kot že nekaj let zapored, v parku Dvor 
svečano obeležili 22. april - dan Zemlje. Otroci eko šole in 
eko vrtca so pripravili prisrčen kulturni program in zapeli eko 
himno, radeški prvošolci pa so zasadili generacijsko drevo. 
V drevoredu raste vsako leto ena lipa več, k njim pa se radi 
vračajo mladi, ki so lipe sadili v prejšnjih letih. Letos so se 
mnogi prisotni po uradnem delu, v katerem sta spregovori-
la pobudnik ideje o saditvi generacijskega drevesa in nara-

vovarstvenik, gozdar Jože Prah iz ZGS ter ravnateljica OŠ 
Radeče Simona Zupančič, napotili do stare lipe sredi hote-
meškega polja. Lipo častitljive starosti so na pobudo Horti-
kulturnega društva Radeče delavci KTRC Radeče očistili su-
hih vej, Občina Radeče pa je financirala postavitev klopi pod 

V okviru študijskega obiska Slovenije, namenjenega spozna-
vanju slovenskih teorij in praks na področju razvoja pode-
želja, je občino Radeče 22. aprila obiskala delegacija pred-
stavnikov kosovskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in razvoj podeželja. Delegacijo je v hiši na Magolniku spre-
jel župan občine Radeče Matjaž Han v spremstvu podžupa-
nje Rafaele Pintarič in predsednika Krajevne skupnosti Svib-
no Janeza Kmetiča. Za vsebinski del večera sta poskrbela 
direktorica KTRC Radeče Marija Imperl in predstavnik Za-
voda za gozdove Slovenije Jože Prah s predstavitvijo obči-
ne Radeče in v njej delujočih študijskih krožkov kot prime-
rov dobre prakse, pri čemer sta poseben poudarek namenila 
povezovalno-izobraževalni vlogi študijskih krožkov v pode-
želskem okolju. Večer so popestrili Ljudski pevci iz Svibne-
ga, s svojim nastopom pa je goste navdušila tudi mlada ci-
trarka Maja Novak.      
� KTRC�Radeče,�foto:�Jože�Prah

Obisk kosovske delegacije na 
Magolniku

Dan Zemlje v parku Dvor 
v Radečah

lipo. Soseda mogočne lipe ga. Mihaela Zahrastnik je z zbra-
nimi delila svojo pesem, ki jo je napisala o njej. Za pokuši-
no lipovega medu so poskrbeli radeški čebelarji, predsednica 
Hortikulturnega društva je prisotne nagovorila, članice dru-
štva pa so delile lipov čaj. Rdečo nit prireditve so tkali čla-
ni Gledališkega društva Radeče. Še enkrat je prišlo do izra-
za plodno sodelovanje mladih in starejših ter raznih društev 
in organizacij, ki soustvarjajo dogodke, ter skupaj s PD Ra-
deče skrbijo za urejenost in izgled našega parka. Piko na i je 
dodalo še čudovito spomladansko vreme, ki je bilo kot na-
lašč ustvarjeno za potepanje po parku ter občudovanje Na-
rave in Dreves.� KTRC�Radeče

GLOBOČICE – Na kmetiji Martinovih v Globočicah so se 22. 
aprila zbrali predstavniki brežiških turističnih društev, saj je 
Občinska turistična zveza Brežice pripravila redni letni zbor 
članov. Kot je povedala predsednica Branka Stergar, so v mi-
nulem letu izpeljali projekta Moja dežela lepa in gostoljub-
na ter Turizmu pomaga lastna glava, luč sveta je ugledala 
turistična karta Podgorjanske VTC, se vključili v LAS Posav-

je, obveščali društva o raznih razpisih, ostali pa so tudi brez 
redno zaposlene tajnice, kar je oteževalo delovanje zveze. 
Na zboru so spregovorili tudi o tekočih problemih in se dogo-
vorili za še boljše medsebojno sodelovanje. To bo vsekakor 
bolj zaživelo, saj so v januarju ponovno pridobili za polovič-
ni delovni čas redno zaposleno tajnico Mileno Vranetič. Za-
stavili pa so si tudi programske aktivnosti, med katere spada 
nadaljevanje zgoraj omenjenih projektov, organizirali bodo 
spomladanska čiščenja okolja, izvedli projekt Vrtec in turi-
zem. Društva bodo spodbujali, da sodelujejo in se udeležu-
jejo raznih občinskih prireditev ter k izdelovanju turističnih 
spominkov. Občni zbor so zaključili z družabnim večerom in 
ob izmenjavi izkušenj z različnih področij s svojega krajev-
nega območja. � M.�Kalčič�M.

Letos zopet s tajnico

Z�rednega�letnega�zbora�članov�OTZ�Brežice,�v�sredini�
predsednica�Branka�Stergar

PIŠECE – Turistič-
no društvo Pišece 
je z družino po-
kojnega dr. Aloj-
zija Slavka Suši-
na prazničnega 
27. aprila pripra-
vilo tradicional-
ni, letos že peti,  
pohod po Suši-
novi poti. Kot je 
pojasnila pred-
sednica društva, 
Anica Butkovič, 
je vsem dobro znan zdravnik in okoli 20 let tudi direktor Zdra-
vstvenega doma Brežice, ki je preminil leta 2002, veljal za 
velikega ljubitelja rodne Pavlove vasi in Pišec nasploh. Zalju-
bljen v naravo pa je 27. aprila vsako leto povabil sorodnike, 
znance in prijatelje in jih vodil po okolici Pišec od ene far-
ne cerkvice do druge. V njegov spomin za vse, kar je storil 
za Pišece, se mu poskušajo oddolžiti z omenjenim pohodom. 
Letos so številni pohodniki (na fotografiji) krenili od pišečke-
ga mlina v središču naselja pri cerkvi sv. Mihaela  mimo rib-
nika do Suhadola, nato v Pavlovo vas in do sv. Jedrti, kjer so 
se okrepčali na domačiji Sušin-Omerzel ter mimo gradu na-
zaj v Pišece.  S.V.,�foto:�T.D.�Pišece

Po poti Sušinovi poti 

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo 43.000 rednih bralk in bralcev!

marketing@posavje.info
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(50)
Pričakovanja so nevar-
na. Lahko se zapletejo 
med nogami in te spodne-
sejo. Da padeš globje, kot 
si kdajkoli mislil, da bi 
lahko. Lahko se ti ovijejo 
okoli srca in ga zadrgne-
jo, da lovi sapo in se opo-
teka med vrtinci brez ki-
sika. Lahko se ti zapletejo v lase in se moraš ostriči 
na kratko, da jih odviješ.
Pričakovanja. Ki jih obešaš po mislih in gladiš v sa-
njah. Misliš nanje in jih razpihuješ v ognjene bar-
ve, jih obešaš po mostovih svojih pretečenih ur in 
gradiš zanje piramide brez konca in kraja.
Pričakovanja. Ki te navdajo z upanjem brezmejnih 
razsežnosti in te pokopljejo v ovinkastih, brezdomih 
srajcah. 
Najprej te dosežejo, ko si še otrok. Zasujejejo te kot 
poplava barvnih balonov in ne vidiš dlje kot do 
svoje sence. Svet ti je ponujen na naslovnici in zdi 
se, da lahko postaneš kdorkoli. Da lahko dosežeš 
karkoli. 
Potem se te oprimejo v najstniških letih, ko si naj-
bolj dojemljiv in zdi se ti, da je torba s pričakova-
nji premalo polna in jih vanjo zatlačiš še nekaj. 
Zdaj imaš polno srce in polne žepe veselih, prija-
znih, vznemirljivih pričakovanj. Zaradi njih ho-
diš bolj pokončno in imaš kakšen zmenek več. Ki ti 
prinese prvo strto srce in prvič vržeš nekaj pričako-
vanj iz torbe. Tista o romantičnih predstavah in o 
lastni samopodobi, ki ti jo načnejo. Potem zacelimo 
srce, ga pokrpamo in se na novo pripravimo. Izpra-
znimo žepe in pripravimo prostor v torbi. Za nova 
in nova. Pričakovanja.
Ki jih rušimo in postavljamo. V vsaki življenjski 
situaciji, v vsaki življenjski prelomnici, v vsakem 
obdobju. Nekaj jih pomečemo ven, nekaj stlačimo 
noter. Ko dobimo otroke, pomečemo ven večino la-
stnih pričakovanj in nabašemo nahrbtnike s priča-
kovanji za otroke. Kakšni bodo, kako bodo, s kom 
bodo, kako jim bomo pomagali, da bodo točno ta-
kšni. Da bodo izpolnili večino tistega, kar mi ni-
smo. 
Najtežja so pričakovanja, ki jih gojimo do drugih. 
Ki jih poveličujemo in potihem prižigamo ogenj 
upanja pod njihove nosove. Da bi nas le opazili, da 
bi le doumeli, kako krasni smo , kako popolni na 
svoj neznansko nedovršeni način in kako bodo ob-
žalovali, če nas bodo izgubili. To je največja možna 
zabloda, največja utvara. Pričakovanje, da bodo 
okoli nas spoznali, kako smo dobri, kako smo pri-
dni, kako delamo vse v prid njih in kako nepogre-
šljivi smo. 
Pričakovanje, ki nas lahko drago stane. Stane 
časa, ki ga prebijemo v veri, da bodo drugi spregle-
dali. Medtem ko pričakovanja usihajo, si pripra-
vljamo nova. Vsak korak v našo stran, štejemo kot 
dokaz, da smo na pravi poti. Vsak najmanjši pre-
mik vštejemo v odejico pričakovanja.
Svoja pričakovanja razobešam kot zastave v vetru 
in z njimi signaliziram ladjam, ki ne najdejo do-
mov. Na ves glas jih kričim v oblake pod mojih neb-
nin obodom in šivam platna za moje filmske pro-
jekcije. Ne bojim se jih, ponosna sem nanje. Da sem 
že odrasla in jih nosim s seboj. Velika, bogata pri-
čakovanja. In ko se ogulijo, naredim nova.
Ne bojte se jih. Pokličite, da se vrnejo. Tista prva, 
otroška in najstniška in vsa odrasla. Naj sedejo za 
vašo mizo, da boste vsakemu izmed njih pogledali 
v obraz. In v njih videli sebe. 
Pričakovanja. Na tehtnici samopodobe. Ne odvr-
zite jih, le znižajte, jih predelajte. Ne odrecite jim. 
Lahko so vse, kar vam še ostane. Lahko vam reši-
jo živ ljenje.

Piše:
Alenka�Mirt�Iskra

KOLUMNA

BOŠTANJ - V Boštanju je v letih 1980-1985 delovala Folklor-
na skupina Anton Umek Okiški  in v letošnjem letu je zaži-
vela ideja, da bi omenjena  skupina začela s ponovnim de-
lovanjem. Nekdanji aktivni član ter nekdanji podpredsednik 
Združenja folklornih 
skupin Slovenije in se-
danji pobudnik za po-
novno delovanje Peter 
Simončič je z etnologi-
njo dr. Marijo Makaro-
vič, izvrstno poznavalko 
oblačilne kulture na Slo-
venskem, sredi sedem-
desetih let preteklega 
stoletja izdelal semi-
narsko nalogo o obla-
čilih, ki so značilna za 
kraje pod Lisco in nato 
je boštanjska folklor-
na skupina plesala tudi 
tradicionalne plese iz-
pod Lisce v izvirnih nošah, narejenih po posebnem naročilu 
in značilnih za naše kraje. Oblačila so danes skrbno shranje-
na in potrpežljivo čakajo, da jih ponovno oblečejo članice 
in člani folklorne skupine Anton Umek Okiški in tako obudijo 
spomin na tradicionalne slovenske ljudske plese ter pesmi. 
Folklorno skupino bo vodila predsednica KUD Anton Umek 
Okiški Vesna Mlinarič, ki vabi k sodelovanju poleg plesalk 
tudi plesalce in glasbenike, ki igrajo na harmoniko, klarinet, 
violino ali lončeni bas.  S.R.

MALKOVEC - Občinsko združenje borcev za vrednote NOB Sev-
nica, Skupnost borcev 1. dolenjskega partizanskega bataljo-
na, KS Tržišče in Občina Sevnica so bili organizatorji proslave, 
ki je 18. aprila potekala pri spomeniku padlim na Malkovcu ob 
dnevu upora slovenskega ljudstva in spomina na odhod prve 

skupine domačinov z Malkovca pri Tržišču v Duletovo četo 
partizanov 1. dolenjskega partizanskega bataljona. Slavno-
stni govornik je bil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, kul-
turni program so oblikovali učenci OŠ Tržišče, Ljudske pev-
ke s Telč in Pihalna godba Sevnica. Proslave so se, tako kot 
vsa leta doslej, udeležili tudi člani društva Hrast iz Tržišča, 
ki so se pripeljali, oblečeni v partizanska oblačila in s titov-
kami na glavi, v starih vojaških vozilih.
� S.R.,�foto:�L.M.

SEVNICA - V začetku meseca 
aprila so se na občnem zbo-
ru sestali člani Društva upoko-
jencev Sevnica, ki so soglasno 
sprejeli poročilo o aktivno-
stih društva v minulem letu, 
kakor tudi plan dela za leto-
šnje delo. Hkrati so izvoli-
li novo vodstvo, in sicer bo z 
mesecem septembrom letos 
prevzela predsedniško funkci-
jo Marjana Kralj, do tedaj pa 
bo DU Sevnica vodil še doseda-
nji predsednik Jože Hočevar. 
Kulturni program na občnem 
zboru, po katerem je sledilo 
še družabno srečanje, je izve-
del Mešani pevski zboru DU Sevnica ob harmonikarski spre-
mljavi Janeza Košarja. �B.M.

KRŠKO - V Krajevni organizaciji Rdečega Križa - Krško desni 
breg so 17. aprila že peto leto zapored pripravili srečanje 
krajank in krajanov z desnega predela krajevne skupnosti 
mesta Krško, Pijavškega in območja KS Gora, ki so dopolni-

li 75 in več let. Srečanja se je udeležilo skupno 91 starejših 
občanov, ali dobra polovica od skupnega števila starejših pre-
bivalcev na tem območju, med katerimi sta najstarejši ob-
čanki 97-letna Amalija Češnjevar z Griča in 95-letna Emilija 
Šonc z Narpla. Vse navzoče so pozdravili in z dobrimi želja-
mi nagovorili predsednica KO RK desni breg Danica Lončar, 
sekretarka krškega Območnem združenja RK Mojca Vizler, 
predsednica KS mesta Krško Jožica Mikulanc in podžupanja 
občine Krško Ana Nuša Somrak, z recitali, plesi in pesmijo 
pa so za dobro razpoloženje udeležencev poskrbeli učenci 
krške osnovne šole in člani KD Grič.� B.M.

BIZELJSKO - Že 4. pohoda k repnicam, po pešpoti iz Stare 
vasi na Bizeljskem na Brezovico, se je kljub kislemu vremenu 
19. aprila udeležilo čez 80 pohodnikov. Pot je, čeprav v ra-
hlem dežnem pršu, minila med vinogradi in na gozdnih poteh 

na petkilometrski progi, ki so jo zlahka premagali tudi otro-
ci. Repnice so peščene jame iz silikatnega peska, danes ve-
činoma atraktivne vinske kleti, nekoč pa zaradi konstantne 
temperature in vlage, shrambe poljskih pridelkov in sadja. 
Na Bizeljskem je bilo okoli 150 repnic, danes jih je v upora-
bi okoli 30. Turistično društvo je po pohodu in ogledu repnic 
pripravilo tudi tradicionalno jurjevanje pri repnici Najgerje-
vih z neizbežnim cvrtjem in zabavo. Pot je, tako kot vse šti-
ri po Bizeljskem, predstavljena v zloženki. S.V.

Srečanje starejših krajanov 
z desnega brega Krškega

Tovrstna�srečanja�so�ena�redkih�priložnosti,�ko�se�v�
tolikšnem�številu�srečajo�generacijski�vrstniki,�znanci,�
nekdanji�sodelavci...

Marjana Kralj novoizvoljena 
predsednica DU Sevnica

Novoizvoljena�
predsednica�Marjana�Kralj�
(foto:�Janez�Blas)

Folklorna skupina v Boštanju 
bo ponovno delovala

Svoboda je neprecenljiva 
vrednota

Predsednica�KUD�Anton�Umek�
Okiški�in�vodja�folklorne�skupine�
Vesna�Mlinarič�ter�nekdanji�
vodja�in�član�Peter�Simončič,�
ki�je�pobudnik�za�ponovno�
delovanje�folklorne�skupine�v�
Boštanju.

Pri�spomeniku�padlim�na�Malkovcu�je�potekala�
slovesnost�ob�dnevu�OF.

Pohod k repnicam

Kislo�vreme�ni�pokvarilo�razpoloženja.

RAKA - V Turističnem društvu Lovrenc Raka so v sodelovanju 
s KS Raka in društvi iz območja krajevne skupnosti 4. aprila 
izvedli že tradicionalno spomladansko čistilno akcijo. Skupno 
okoli 60 udeležencev je čistilo površine ob glavnih, stranskih 

cestah ter v gozdovih, kjer so naleteli na več črnih odlagališč. 
Zbrane odpadke so odložili na posebnih zbirnih mestih, na lo-
kacijah Zaloke – Kržišče, Gmajna, Raka in Celine.  B.M.

Čistilna akcija v KS Raka

Udeleženci�med�čiščenjem�enega�izmed�črnih�odlagališč�
v�gozdu

KRŠKO – Družba Savapro-
jekt je organizirala 12. tra-
dicionalni pohod z naslovom 
»Moje mesto pred prvim ma-
jem«, ki je letos pod vod-
stvom Alojza Jelovška iz 
Planinskega društva Videm 
potekal po videmski strani 
mesta, po Sremiču z zaključ-
kom na Grmadi s tradicional-
nim golažem. Ekipa iz Sava-
projekta je pohod popestrila 
z vidika nekaterih aktualnih 
projektov v Krškem. 

Moje mesto pred prvim majem
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PREDMET POZIVA

Predmet poziva je izbor delodajalcev za 
vključitev v Posavsko štipendijsko shemo 
v šolskem/študijskem letu 2009/2010. 
Operacijo delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdo-
bje 2007-2013, razvojne prioritete »Spod-
bujanje podjetništva«; prednostne usmeri-
tve »Štipendisjke sheme«. Na osnovi izbora 
bodo delodajalci vključeni v instrument iz-
vajanje RŠS.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh de-
lov v sledečem razmerju:
 ◦ del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj 

kadrov in štipendije zagotavlja subjekt 
spodbujanja razvoja na regionalni rav-
ni oz. štipenditor v višini 50 % dodelje-
ne kadrovske štipendije, vendar največ 
v višini 30 % minimalne plače,

 ◦ del, ki ga zagotavljajo občine Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica, 
za posameznega upravičenca, vezano na 
sedež podjetja ali poslovne enote v po-
samezni občini v višini 20 %,

 ◦ del, ki ga zagotavljajo delodajalci v vi-
šini 30 %, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalne-
ga programa oz. za čas sklenitve pogod-
be o štipendiranju. 

POGOJI

Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje ka-
drovskega štipendiranja potrebnega kadra 
ima delodajalec, ki je pravna oseba javne-
ga ali zasebnega prava ali fizična oseba s 
sedežem ali prebivališčem na območju ra-
zvojne regije in se prijavi na javni poziv s 
predpisanimi obrazci in izjavami ter izpol-
njuje pogoje skladno s Pravilnikom o izva-
janju RŠŠ:
 ◦ ima sedež ali poslovno enoto na obmo-

čju razvojne regije oziroma občin Breži-
ce, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica,

 ◦ ima potrebo, da bo dijaka, ki se šola na 
četrti ali peti ravni izobrazbe, ali štu-
denta, ki se šola na dodiplomski ali po-
diplomski stopnji in ni zaposlen, po za-
ključenem izobraževanju doma ali v 
tujini zaposlil, pri čemer se bo ta di-
jak ali študent izobraževal za poklic, po 

 ◦ katerem v prijavi na ta poziv povprašu-
je prijavitelj, prioritetno pa za razvoj-
ne poklice in perspektivne poklice v ra-
zvojni regiji,

 ◦ kadrovska potreba je utemeljena v ka-
drovskem planu, ki ga podjetje priloži 
v prijavi na javni poziv, programu pre-
strukturiranja, izkazana z neuspešnim 
iskanjem ali kako drugače utemeljena,

 ◦ zagotavlja sredstva za izplačilo ustre-
znega dela štipendije iz RŠS za celotno 
dobo šolanja oziroma študija štipendi-
sta, 

 ◦ zagotavlja štipendistu po končanem šo-
lanju zaposlitev na ustreznem delovnem 
mestu za nedoločen čas s polnim delov-
nim časom oziroma najmanj za čas šti-
pendiranja,

 ◦ ne sme biti v postopku prisilne poravna-
ve, stečaja ali likvidacije ter kapitalske 
neustreznosti glede na določila zakona, 
ki ureja finančno poslovanje podjetij,

 ◦ kadrovska potreba ustreza poslov-
ni dejavnosti delodajalca, programu 
prestrukturiranja oz. je utemeljena s 
šolanjem za nadaljevanje (prevzem) po-
slovanja družinskega podjetja ali kme-
tijskega gospodarstva.

Pravice do vključitve v RŠS ne more uvelja-
vljati delodajalec, ki:

 ◦ je predhodno že pridobil pravico do 
vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval ob-
veznosti, zaradi katerih mu je bila ta 
pravica odvzeta.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Pri-
javni obrazec – javni poziv«. Prijavnemu 
obrazcu morata biti priložena:
 ◦ navedba števila zaposlenih s kadrovskim 

načrtov za naslednja štiri leta,
 ◦ izjava o zagotavljanju sredstev in zapo-

slitvi štipendista po končanem štipen-
diranju (»Izjava« iz razpisne dokumen-
tacije).

Navedeni pogoji so določeni v 5. in 8. čle-
nu Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih 
štipendijskih shem (RŠS), ki je dostopen na 
sedežu in spletni strani Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje (www.rra-posavje.si).

Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS iz-
polnijo v razpisni dokumentaciji »Prijavni 
obrazec – javni poziv« le rubriko »II. Šti-
pendije«, kamor vpišejo potrebe po no-
vih štipendistih ter »Izjavo« in ju do konca 
tega razpisnega roka, to je do 31.08.2009, 
dostavijo na naslov: Regionalna razvojna 
agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 KRŠKO.

POSTOPEK IZBIRE 

Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni 
ravni oziroma štipenditor je imenoval Ko-
misijo za štipendiranje, ki bo odločala o 
pravici za vstop delodajalca v RŠS.
Komisija za štipendiranje bo obravnavala 
samo pravočasno prispele in popolne vloge, 
prejete na naslov subjekta štipenditorja: 

Regionalna razvojna agencija Posavje
CKŽ 46
8270 KRŠKO

in sicer po pošti ali osebno oddane na se-
dež štipenditorja, vsak delovni dan od 8. 
do 12. ure.
Prijave morajo biti v zaprti kuverti vi-
dno označene z napisom »Prijava na jav-
ni poziv – Posavska štipendijska shema 
2009/2010« in točnim naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani. 
Vloga se smatra za popolno, če je prija-
va na zahtevanih obrazcih, če so priložene 
vse zahtevane priloge, če je ustrezno na-
slovljena in označena.
Rok za oddajo vlog je 31.08.2009. 
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno 
v roku do 10.9.2009.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, 
bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od 
odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo 
v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj 
v roku 8 dni od dneva prejema obvestila 
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 
Prav tako bodo zavržene vloge, ki bodo pri-
spele prepozno. Vloge, ki ne bodo ustreza-
le pogojem javnega poziva, bodo kot neu-
temeljene zavrnjene.

Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno ob-
veščeni v 15 dneh od sprejema odločbe o 
vključitvi v RŠS. 

DODATNE INFORMACIJE
IN DOKUMENTACIJA

Regionalna razvojna agencija Posavje, 
CKŽ 46, 8270 Krško, kontaktna oseba Na-
taša Šterban Bezjak, vodja projekta, tele-
fon: 07 488 10 51, e-pošta: natasa.sterban.
bezjak@rra-posavje.si

Ugotavljanje potreb po kadrih pri delodajalcih in pravica do vključitve v 
ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO

Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) 
subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Regionalna razvojna agencija Posavje 
(v nadaljevanju štipenditor)

objavlja

JAVNI POZIV 
K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

V sklopu omenjenega projek-
ta vsako leto potekajo raz-
lične promocijske aktivnosti: 
sejem Turizem in prosti čas v 
Ljubljani, sejmi v tujini, no-
vinarski članki o projektu, 
nadgradnja nacionalnih in-
ternetnih strani, oglaševanje 
v različnih domačih in tujih 
medijih, novinarske eno in 
večdnevna doživetja na tere-
nu. V letošnjem letu je pro-
jekt dobil nekaj dopolnitev 
– sodelovanje med Slovensko 
turistično organizacijo in RTV 
Slovenijo je obrodilo sadove 
– ob ponedeljkih zvečer je na 
sporedu TVS I tudi turistična 
oddaja z enakim naslovom 
»Na lepše«.

Zavod za podjetništvo in tu-
rizem Brežice je skrbnik dela 
poti od Otočca do Rogatca, 
kajti sončeva pot poteka od 
Otočca pa vse do jugovzho-
dnega dela Slovenije. In tako 

Ponudniki sončeve poti na 
Radiu International
Nacionalni projekt »Next exit« ali kar po slovensko »Na lepše« je v letošnjem letu 
slavi že sedmo obletnico obstoja. Podoba projekta se je tokom let spreminjala, 
vendar poslanstvo ostaja enako – seznaniti tako domačega kot tujega gosta o po-
nudbi, ki se nahaja v določenem delu Slovenije ali na točno določenem območju. 

se je v petek, 3. aprila, zgo-
dilo snemanje v Mestni hiši 
Brežice za Radio Internatio-
nal. Ponudniki, ki v tem pro-
jektu sodelujejo z oglaše-
vanjem, so bili pozvani, da 
svojo ponudbo predstavijo 
tudi na omenjenem radiu. Iz 
občine Brežice je sodeloval 
gospod Janez Šekoranja, ki 
je v svojo predstavitvi spre-
govoril o lepotah Bizeljske-
ga, o posebnostih Bizeljske-
ga – repnicah -  in o krasnem 
bizeljskem vinu - bizeljčanu. 
Iz Sevnice je o ponudbi obči-
ne poročal gospod Zdravko 
Remar, predstavnik KŠTM-ja 
Sevnica. V svojem govoru je 
želel povedat o vsem lepem, 
kar lahko obiskovalec Sevni-
ce doživi – od bogate kultur-
ne dediščine, do naravnih 
vrednot, krasni pokrajini, 
dobrem vinu in preprostih, a 
prijaznih ljudeh, ki te sprej-
memo z odprtimi rokami. 

Gospod Peter Špiler je spre-
govoril o specifični ponudbi, 
ki jo lahko doživijo gostje, če 
pridejo na njegovo izletniško 
kmetijo ter s ponosom pred-
stavil tudi umetniško in roko-
delsko društvo Art Špl. Direk-
tor Galerije Božidarja Jakca, 
gospod Bojan Božič, je izko-
ristil priložnost in pozval vse, 
ki jih pot zanese v »slovenske 
Benetke«, naj si vzamejo čas 
in si ogledajo stalne zbirke 
v galeriji in občasne zbirke 
v Lamutovem likovnem salo-
nu ter Formo vivo, ki se do-
polnjuje in spreminja svojo 
vsebino. V oddaji sta sode-
lovali tudi dve predstavni-
ci iz Olimja. Predstavili sta 
sodelovanje Term Olimia in 
okoliške ponudbe, možnost 
preživljanja brezskrbnih po-
čitniških dni.     

� Zavod�za�podjetništvo�in�
� turizem�Brežice

Največji proizvodni objekt 
v skupini je Nuklearna elek-
trarna Krško, ki je imela v 
lanskem letu rekordno letno 
proizvodnjo električne ener-
gije, in sicer 5.972 Gwh. Sa-
vske elektrarne Ljubljana so v 
letu 2008 v velikih hidroelek-
trarnah proizvedle 324 GWh 
električne energije, v marcu 
2008 pa so odprle tudi novo 
malo fotovoltaično elektrarno 
Vrhovo ter novo malo hidroe-
lektrarno Vrhovo. Proizvodnja 
v Termoelektrarni Brestani-
ca je v letu 2008 proizvedla 
17 GWh električne energije. 
V sklopu angažiranja iz zah-
teve po tercialni regulaciji 
je bilo zabeleženih 56 zago-
nov. Skupina GEN razpolaga 
tudi s 15,4 odstotnim delom 
električne energije iz družbe 
Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, kar predstavlja 8 GWh 

SEVNICA - Podjetje Stilles 
d.d. inženiring in notranja 
oprema iz Sevnice je tudi v 
letu 2008 poslovalo z dobič-
kom, kljub temu, da so bili 
prihodki iz poslovanja niž-
ji zaradi zaostrenih razmer 
na domačem in tujih trgih.

Ker Stilles večino prihodkov 
ustvari na mednarodnih tr-
gih, je udeležba na medna-
rodnih sejmih pohištva nujna 
in tako se je podjetje že sed-
mič zapored udeležilo naj-
prestižnejšega pohištvene-
ga sejma v Milanu od 22. do 
27. aprila. Milanski pohištve-
ni sejem je v letu 2008 za-
znamovalo več kot 1.200 raz-

Skupina GEN nosilec 
trajnostnega razvoja 
elektroenergetike
KRŠKO - Skupina GEN je v lanskem letu ustvarila za 280,1 mio evrov prometa, od 
tega 51,9 mio evrov investicijskega potenciala, ki ga bo namenila za nove inve-
sticije in razvoj. Odlične poslovne rezultate je Skupina GEN ustvarila predvsem 
na podlagi dobrega poslovanja družb, ki sestavljajo skupino, z dobrim upravlja-
njem ter optimizacijo proizvodnje, kar omogoča skupni nadzorni center. 

električne energije. GEN ele-
ktrično energijo trži in proda-
ja preko hčerinskega podjetja 
GEN-I, za potrebe gospodinj-
skega odjema pa prodaja ele-
ktrično energijo tudi nepo-
sredno elektrodistribucijskim 
podjetjem. V lanskem letu 
je GEN od skupno 3.331 GWh 
proizvedene električne ener-
gije v proizvodnih enotah v 
skupini prek hčerinske družbe 
GEN-I prodala 1.700 GWh ele-
ktrične energije, neposredno 
elektrodistribucijskim podje-
tjem pa 162 GWh. 
Za razvoj in raziskave, nalož-
be ter investicije so družbe v 
Skupini GEN v letu 2008 name-
nile 67,8 mio evrov, od tega 
25 mio evrov za izgradnjo hi-
droelektrarn na Spodnji Savi, 
23,4 mio evrov pa za posodo-
bitve v NEK (razširitev hla-
dilnih stolpov ter izboljšave 

hladilnih agregatov sistema 
ohlajene vode in toplotne re-
generacije. Konec novembra 
je družba GEN poravnala vse 
kreditne obveznosti, ki jih je 
slovenska stran najela za iz-
gradnjo jedrske elektrarne v 
Krškem, in sicer zadnji obrok 
v višini 2.482.402,66 EUR. 
»Skupina GEN s krepitvi-
jo vseh poslovnih funkcij od 
proizvodnje do končne pora-
be električne energije postaja 
nosilec trajnostnega razvoja 
elektroenergetike v Sloveni-
ji,« pravi direktor Martin No-
však, poudarja, da so načrti 
Skupine GEN »ustvarjen in-
vesticijski potencial vlagati v 
obnovljive in trajnostne vire 
električne energije ter z od-
kupom deležev v hčerinskih 
podjetjih v celoti obvladova-
ti družbe v skupini, saj so te-
melj uspešnega poslovanja.« 

Stilles že sedmič v Milanu
stavljavcev, več kot 340.000 
udeležencev in več kot 4.900 
novinarjev. Za Stilles je ude-
ležba na mednarodnih sej-
mih pomembna predvsem 
zaradi inženiring dejavno-
sti, s katero podjetje v moč-
nem mednarodnem konku-
renčnem okolju tekmuje za 
opremo hotelov in drugih ve-
čjih objektov. 

„Stilles se doma pozicioni-
ra predvsem kot visokokako-
vostni proizvajalec stilnega 
pohištva, v tujini pa tudi kot 
uveljavljeni proizvajalec po-
hištvene opreme po naročilu, 
zato smo si z leti na medna-
rodnih sejmih pridobili status 

uglednega razstavljavca,“ so 
ob tem sporočili iz podjetja. 
V prihodnosti želi podjetje še 
okrepiti nastop na mednaro-
dnih trgih, v lokalnem okolju 
pa želi biti družbeno odgo-
vorno in ohraniti status naj-
kvalitetnejšega proizvajalca 
stilnega pohištva.
 P.P.
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Po 3. seji vodstvenega odbora Lokalne-
ga partnerstva Brežice, ki smo jo v Glo-
bokem izvedli 16. aprila in se seznanili 
z novostmi glede umestitve odlagališča 
NSRAO v prostor, želimo ostati v postop-
ku in ponujamo v razmislek novo varian-
to brežiške  lokacije.

Člani nismo zadovoljni z podrejenim odno-
som do brežiškega partnerstva, tudi ARAO 
nas obravnava drugače kot Krčane in to 
nam ni všeč. V partnerstvu želimo sodelo-
vati v postopku tudi naprej, zato smo skle-
nili, da ARAO v razmislek ponudimo novo 
varianto lokacije v Vrbini. Odnos države 
do brežiškega partnerstva pa je negativ-
no sporočilo tudi občanom krške občine, 
kljub favoriziranju krške lokacije, saj »ko 
te ne rabijo več, te skušajo odpisati« in to 
bi se lahko zgodilo tudi prebivalcem Krške-
ga. Vendar smo v Brežicah trdno prepriča-
ni, da smo vložili preveč, tudi osebne inte-
gritete, da bi nas zdaj nekdo kar izbrisal. 
Želimo biti obveščeni o dogajanju glede 
izbora lokacije, pa najsi bo v krškem delu 
ali tudi ne, saj je prostor enovit, razdalje 
majhne, občinske meje pa v primeru mo-
rebitnega okoljskega vpliva povsem brez-
predmetne.
Predsednik vodstvenega odbora Stane Pre-
skar je v povzetku sklepa seje pojasnil: 
„Lokalno partnerstvo Brežice bo Agenciji 
za radioaktivne odpadke v razmislek po-
nudilo novo varianto izgradnje odlagališča 

NSRAO v brežiškem 
delu Vrbine, v delu, 
ki po našem mnenju 
v ničemer, razen v enem in pol do dveh 
hektarjih, zmanjšuje retenzijske površine. 
Imamo idejo, kako to zadevo tehnično iz-
peljati, tudi predstavnika ARAO na seji ni-
sta imela negativnih pripomb, zato bomo 
idejo predstavili direktorju ARAO in vsem 
pristojnim in potem videli, ali je ta zadeva 
sprejemljiva, ker je to pogoj, da nadalju-
jemo partnerstvo v Brežicah“. Tej lokaciji 
naj bi bila naklonjena tudi stroka.

V brežiškem partnerstvu so posamezniki 
glede končne odločitve o izboru lokacije v 
občini Krško prepričani, da bo večina sve-
tnikov za njegovo umestitev v krškem delu 
Vrbine, ker se nihče ne bo odpovedal de-
narnemu nadomestilu, kljub nasprotovanju 
pomembne peščice prvih sosedov nukle-
arne elektrarne. Člani brežiškega lokalne-
ga partnerstva so opozorili na po njihovem 
mnenju diskriminatoren odnos države do 
njihovih predlogov glede lokacije in oči-
tno favoriziranje krške lokacije.

Več informacij o delu in nalogah Lokalne-
ga partnerstva Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalnopartnerstvo.si, 
ali osebno v krajevnih skupnostih Šentle-
nart in Globoko.
� Vodstveni�odbor� 
� Lokalnega�partnerstva�Brežice

Ponujamo novo varianto 
lokacije v Vrbini

Lokalna akcijska skupina (LAS Posavje) bo 
v maju razpisala preko 200.000 EUR novih 
evropskih sredstev LEADER, namenjenih za 
sofinanciranje projektov, ki se bodo izva-
jali na območju regije Posavje v obdobju 
2010 do 2012. Sredstva bodo namenjena 
skupnim projektom, ki imajo namen dvi-
gniti dodano vrednost proizvodom in sto-
ritvam skozi povezovanje ponudnikov ter 
vzgojo potrošnikov. Med cilji boste goto-
vo našli priložnost tudi za svojo dejavnost, 
inovativno idejo in zanimiva povezovanja 
z najrazličnejšimi partnerji, s katerimi de-
lite vizijo.  

Za katere cilje in usmeritve gre?

1) Pomembno je povezovanje proizvajal-
cev kmetijskih in živilskih izdelkov, roko-
delskih ter obrtniških izdelkov na območju 
Posavja ter skupen nastop na trgu in ure-
ditev skupnih prodajnih mest ter prede-
lovalnih obratov. Sredstva so namenjena 
tudi nakupu opreme in promociji izdelkov 
za namen skupnega trženja (ureditev va-
ških tržnic in drugih prodajnih mest, izde-
lava katalogov ponudnikov, razvoj in ohra-
nitev izvirne kulinarike, razvoj rokodelskih 
izdelkov in ostalih vsebin). 2) Druga prio-
ritetna naloga je vzpostaviti lokalno traj-
nostno oskrbo s hrano, ki temelji na na-
čelih izkoriščanja vseh možnih prednosti za 
proizvodnjo in distribucijo posameznih ži-
vil na lokalnem nivoju. V tem cilju je med 
drugim možno pridobiti sredstva za izobra-
ževanje, obveščanje in informiranje potro-
šnikov o pomenu uživanja hrane iz lokalne-
ga okolja (priprava posebnih programov za 
specifične ciljne skupine, kot so šole, vrtci, 
turisti in drugi). 3) Pod prioritetnim ciljem 
povečati turistično privlačnost območja 
ter promocija naravnih in kulturnih virov 
so sredstva namenjena oblikovanju novih 
turističnih produktov, ki izhajajo iz tradi-

cije, naravne in kulturne dediščine, dobro-
došel je seveda inovativen pristop (označe-
vanje tematskih poti, spodbujanje dodatne 
ponudbe ob tematskih poteh, usposablja-
nje ponudnikov za povečanje pestrosti in 
kakovosti storitev, priprava programov za 
aktivno preživljanje počitnic, ohranjanje 
kulturne dediščine – kozolci in ostale de-
javnosti, ki se navezujejo na ta program). 
4) V cilju povečati zaposlitvene možno-
sti na podeželju so zajete motivacijske in 
animacijske aktivnosti z namenom iska-
nja podjetniških priložnosti v socialnem 
podjetništvu in podjetništvu na podeželju 
ter omogočanje novih, inovativnih delov-
nih mest. 5) Z ukrepom vrniti življenje v 
vasi želimo spodbuditi društvene dejavno-
sti in krepiti povezanost ljudi na podeže-
lju, spodbujanje mladih družin za življe-
nje na vasi, dvigniti kvaliteto življenja na 
podeželju (spodbujanje prireditev na po-
deželju, ki prispevajo k ohranjanju tradi-
cije na podeželju, šeg in navad, ki krepijo 
kulturno identiteto posavskega podeželja).  

Vlagatelji projektnih predlogov so lahko 
pravne osebe (društva, javni in zasebni 
zavodi, podjetja, občine, šole, vrtci) in 
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
prijavo in izbor projektov, katerih sedež 
se nahaja na območju LAS Posavje. Izje-
moma so lahko prijavitelji ali partnerji ra-
zvojne institucije, ki dokazujejo, da s svo-
jim delom pokrivajo območje LAS Posavje.

V pomoč prijaviteljem so na voljo primeri 
evropskih dobrih praks LEADER, ki jih lah-
ko dobite v Tehnični pisarni LAS Posavje, 
kakor tudi vse ostale informacije v poveza-
vi s sredstvi LEADER in s pristopom v član-
stvo LAS Posavje. Kontaktni podatki za LAS 
Posavje so: Kristina Ogorevc Račič, RRA Po-
savje, CKŽ 46, 8270 Krško, las.posavje@
rra-posavje.si, tel. 07 488 10 52.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Lokalna Akcijska Skupina Posavje bo  
v maju 2009 razpisala preko 200.000 eur 

evropskih sredstev LEADER
Sledi projekt Moto bar YeTi 
Vesne Krapež, diplome pa 
so prejeli po vrstnem redu 
še Lotus, Lina Iskra Vugdeli-
ja, s.p. Line Iskre Vugdeli-
je, Avtodomar Urške Šunta 
ter Kmečki turizem pri Ribi-
ci Nataše Bučar. Koordina-
torica projekta Vesna Kržan 
je podelila diplome Marjanu 
Priveršku, Barbari Tanodi, 
Mojci Kerin, Andreji Kolar 
in Janu Petelincu. Pred po-

delitvijo je svoje delo opra-
vila še strokovno komisijo v 
sestavi Gregor Borošak, Dru-
štvo študentov Brežice; Pa-
tricia Čular, podžupanja in 
direktorica Mladinske mreže 

Zaključen letošnji PosIP
BREŽICE - Mladinski center Brežice je 24. aprila pripravil zaključek že šeste-
ga PosIPa - »Posavje - izziv in priložnost«. Diplome je nagrajencem izročil 
župan Ivan Molan, ki je pozdravil inovativnost mladih z besedami, da so tovr-
stni projekti v času gospodarske krize izredno dobrodošli, njihovi avtorji pa 
bodo gotovi nosilci razvoja v prihodnosti. Kot najboljši je razglašen projekt 
Baby Boom, ki ga bosta avtorici Kaja Seničar in Nataša Poznič, sicer dijakinji 
4. letnika ekonomske šole, v maju predstavili na Gea coledgu. 

MaMa; Metka Galič, Ekonom-
ska in trgovska šoli Brežice; 
Tatjana Ibračevič, Regional-
na razvojna agencija Posav-
je, in Goran Vučinič, podje-
tje Iskra Zaščite. V pogovoru 
z nekaterimi člani komisije 
smo izvedeli, da je bilo le-
tos prijavljenih več projek-
tov kot lani, bili so boljše 
zastavljeni, s samozavestno 
predstavitvijo pa so prese-
netili kljub rosni srednješol-

ski dobi, saj večina prihaja iz 
brežiških srednjih šol. 
PosIP je projekt z osnov-
nim namenom vzpodbujanja 
podjetniškega razmišljanja 
in neformalnega izobraževa-

nja med mladimi, kot dopol-
nilo k formalnemu. PosIP na-
stopa kot povezovalni člen 
med šolo, posameznikom in 
okoljem ter tako delodajal-
cem omogoča spoznavanje 
bodočega kadra ter približa-
ti podjetniško kulturo mla-
dim. S Šolo PosIP zagotavlja-
jo in vzpodbujajo dolgoročno 
podjetniško razmišljanje, ki 
tudi predstavlja osnovo za 
razvoj vseživljenjskega uče-
nja v lokalnem okolju. Pro-
jekt ImeNET bo v prihodnosti 
omogočal udeležbo na med-
narodnih izmenjavah, pra-
ksah in usposabljanjih ter 
tako razširil znanja mentor-
jev in vrednost projekta, po-
tegujejo se za nagrado Nefi-
ksa: Nagrado za neformalno 
učenje, za najboljši projekt, 
ki omogoča pridobivanje 
ključnih kompetenc, je po-
jasnila Vesna Kržan.

� Suzana�Vahtarič

Najboljši�udeleženci�PosIPa

Zmagovalki�Nataša�Poznič�
in�Kaja�Seničar

Ekonomska in trgovska šola Brežice – Višja strokovna šola na podlagi 4. člena Pravilnika o 
postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/2006) objavlja

RAZPIS 
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje strokovne šole v programu EKONOMIST za 
naslednje študijske predmete:

Poslovni tuji jezik 1(PTJ 1)
Poslovno komuniciranje (POK)
Informatika (INF)
Poslovna matematika s statistiko (PMS)
Organizacija in menedžment podjetja 
(OMP)
Ekonomija (EKN)
Osnove poslovnih financ (OPF)
Trženje (TRŽ)
Prodaja (PRO)

Nabava (NAB) 
Poslovno pravo (PPR)
Ugotavljanje in zagot. kakovosti (UZK)
Oblikovanje proiz. in teh. procesov (OPP)
Poslovna logistika (POL)
Računovodstvo za s.p. (RSP)
Podjetništvo (POD) 
Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)
Mednarodno poslovanje (MEP)
Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni (PTJ v)

V skladu s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
86/2004) bo naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen kandidatom/ kandi-
datkam, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju, za kate-
rega kandidirajo in izpolnjujejo pogoje predpisane s:
• Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih stro-

kovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja 
EKONOMIST (Ur. l. RS, št. 65/2008 z dne 30.06.2008) in

• Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva preda-
vatelj višje šole (Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 09.01.2009).

Kandidat mora vlogi za prvo imenovanje v naziv priložiti:
• življenjepis (po vzorcu);
• dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopija diplome);
• dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice);
• izpolnjen obrazec o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju s priloženimi do-

kazili;
• podpisano izjavo z navedenimi študijskimi predmeti za katere želi pridobiti naziv. 
 
Podrobnejše informacije in obrazce dobite na sedežu šole, na njenem spletnem porta-
lu in po e-pošti. Vloge s prilogami se sprejemajo 15 dni po javni objavi na naslovu Eko-
nomska in trgovska šola Brežice - Višja strokovna šola, Bizeljska c. 45, 8250 Brežice. 
Obrazec 2 pošljite tudi na vss.brezice@guest.arnes.si.

O podelitvi naziva bo odločal predavateljski zbor Višje strokovne šole Brežice in Stro-
kovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Kandidati bodo o izidu obveščeni 
v 15 dneh po končanem uradnem postopku.
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Na poziv več krajanov iz Brežic 
in Posavja se odzivam na vsebi-
no zadnje kolumne mag. Vizjaka 
“Pomen gradnje verige hidroelek-
trarn na Savi”. Nekaj stališč v vse-
bini kolumne je tudi mene zbodlo 
in sem zelo razočaran nad avtorje-
vo okoljsko (namerno?!) nerazgle-
danostjo. Moti me tudi avtorjevo 
nenehno udrihanje po sedanji ob-
lasti v zadnjem stavku vsake ko-
lumne, a o tem drugič…
Osnovna naloga politike je uskla-
jevanje interesov razvoja znotraj 
širše sprejetega družbenega kon-
teksta. Vendar ima politika tudi 
odgovornost, ki izvira iz moči odlo-
čanja in zdravega kritičnega odno-
sa do izvirov problemov, da ustvar-
ja napredek družbenega konteksta 
in s tem usmerja razvoj neke druž-
be. Od zrele in odgovorne politi-
ke se pričakuje predvsem slednje.
Danes je svet veliko bolj odet 
v odtenke sivine, kot je bil kdaj 
koli prej. Velikih resnic in čude-
žev več ni, prevladujejo večinoma 
splošne opredelitve. Zavedajoč se 
vseh vzrokov in posledic stisk člo-
veštva sedanje dobe je, kar se tiče 
rabe naravnih virov, smiselna le ti-
sta širša opredelitev, ki je dovolj 
socialna, miroljubna, skromna, so-
naravna in trajnostno naravnana. 
Skromnost in sočutje do sočloveka 
in okolja se kažeta kot pravi osno-
vi poti razvoja.
Vsega tega v omenjeni kolumni ni 
niti v drobtinicah.
Sprašujem se, s kakšnim moralnim 
obrazom in iz kakšnih vzgibov av-
tor poudarja�kot�prednost gra-
denj HE na Savi ureditev�vodoto-
ka�Save�in�okolice, ko je vendar 
vsakomur jasno, da gre za popol-
no uničenje reke. Kakšna je to 
okoljska osveščenost, ki podpira 
takšno „urejenost in izgled kra-
jine ob Savi“? Gre za odurno de-
gradacijo okolja. Gre za uničenje 
življenjskega prostora tisočim vr-
stam obvodnega življa (ki, na 
žalost, ne gre na volitve!). Sava je 
žrtvovana in iz nje je smo ustvarili 
energetski kanal! Zakaj? Ker neka-
teri politiki niso znali in tudi danes 
ne znajo pokazati pravo smer raz-
voja. Kam to pelje je nazorno po-
vedal nobelovec Al Gore in to nam 
nazorno prikazuje prof.dr.Lučka 
Kajfež Bogataj… Danes še vedno 
velja, da več energije vzpodbuja 
višjo porabo, kar se odraža v višjih 
količinah toplogrednih plinov…
V kolumni manjkajo odgovo-
ri predvsem na naslednja odprta 
vprašanja:
• zakaj ni izvedena predstavitev 

okoljskih študij umestitve 
HE Brežice v prostor tudi v 
Brežicah? (bila je izvedena le v 
Ljubljani!)?

• kaj pomenijo naravovarstvene 
smernice Zavoda RS za varstvo 
narave, v katerih ugotavlja, da 
gre za uničujoč vpliv na naravo 
in je s stališča varovanja nara-
ve poseg nesprejemljiv?

• zakaj se zanemarjajo poglavja o 
racionalni rabi energije zapisa-
na v Nacionalnem energetskem 
programu?

Grozljivi “Pomen 
gradnje verige 
hidroelektrarn 
na Savi”

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).

Pojasnilo k objavljenim podatkom 
o višini bruto izplačil funkcionar-
jem. V mesecu februarju 2009 je 
strokovna direktorica SB Brežice 
Alenka Zorko, dr.med., prejela 
izplačilo plače v višini 9135 evrov 
bruto, pri čemer gre za plačilo za 
opravljanje rednega dela stro-
kovne direktorice in dežurstev 
ter dela preko polnega delovnega 
časa na oddelku za anesteziologi-
jo, reanimatologijo in intenzivno 
zdravljenje. Izredno izplačilo v 
višini 4.766 evrov ni prejela stro-
kovna direktorica Alenka Zorko, 
dr.med., ampak nekdanji stro-
kovni direktor SB Brežice Franc 
Drobnič, dr.med., in sicer plačilo 
redne delovne uspešnosti strokov-
nega direktorja za leto 2007.
Nadalje je v mesecu februarju 
2009 direktor SB Brežice Dražen 
Levojević prejel izplačilo plače 
v višini 3.988 evrov bruto. Izred-
no izplačilo v višini 7.330 evrov 
ni prejel Dražen Levojević, am-
pak nekdanji v.d. direktorja SB 
Brežice Anton Zorko, univ.dipl.
soc., in sicer plačilo redne delovne 
uspešnosti direktorja za leto 2007. 
� Splošna�bolnišnica�Brežice

• ali je brežiška HE ob vseh 
načrtovanih dodatnih objektih 
in “ureditvah” še rentabilna 
in ali res drži, da so ti objekti 
namenjeni zgolj zagotavljan-
ju “sprejemljivosti” objekta v 
prostoru in odmikanju pozor-
nosti na resna možna okoljska 
tveganja?

• kako je rešeno zbiranje, odla-
ganje in eventuelna predelava 
akumulacijskega mulja? 

• ob takšnem razsipnem načinu 
življenja bomo imeli hidrocen-
trale na vseh rekah (katera je 
naslednja? Krka? Mura?), drugi 
blok jedrske elektrarne, šesti 
blok termoelektrarne Šoštanj, 
ter vse možne obnovljive vire. 
Kam naprej?

• in ne nazadnje manjka odgovor 
na vprašanje, kdo bo odgovarjal 
za uničenje življenskih prosto-
rov redkih in zavarovanih vrst 
živali, katere ščiti vsa slovenska 
in evropska zakonodaja, živijo 
pa na območju predvidene gra-
dnje HE Brežice?

Zakaj kolumnist, ki hoče biti tako 
prepričljiv, ne ponuja odgovorov 
na ta vprašanja temveč le poce-
ni populizem? 
V kolumni tudi ne drži, da bo voda 
v akumulacijskih bazenih dvignila 
nivo podatlnice (ki je vsako leto 
nižji!). Načrtovalci HE se trudi-
jo zadržati vsako „kapljo“ savske 
vode (Jet-grouting sistem tesnenja 
stranic bazena) za proizvodnjo en-
ergije. Vprašanje je, ali bo kmeti-
jstvo imelo dovoljenje za črpanje 
vode za svoje potrebe iz akumu-
lacije…
Drži pa kot pribito, da bomo pod 
Brežicami imeli vseslovensko gre-
znico, če bomo tako nekritično 
prezrli vsa opozorila!
Drži kot pribito tudi to, da bomo 
iztrgali veliko več prostora, kot je 
potrebno za delovanje eventuel-
ne HE Brežice. Radi bi uredili pro-
stor med Brežicami in akumulacijo 
v turistično rekreacijske površine. 
Uničili bomo še koliko toliko na-
raven prostor za naše sprehode in 
kulturno družbene dogodke?! Pa še 
sedmo cesto proti Krškem bomo 
gradili (sic!). Da izgube kmetijskih 
površin niti ne omenjam.
Dejstvo je tudi, da si stroka še ve-
dno ni na jasnem o vseh možnih 
okoljskih tveganjih in bremenih 
načrtovane HE Brežice!
Zaključek kolumne je groteskno 
smešen. Skozi študije in vključe-
vanje vse laične javnosti naj bi 
zmanjšali negativne vplive na mi-
nimum. Me zanima kako, ko pa sta 
tehnologija in ekonomika objekta 
že dorečena? Na osnovi poznavanja 
oblik življenja v območju predvi-
dene gradnje HE Brežice sem mne-
nja, da območje zadovoljuje kri-
terije razglasitve za Natura 2000 
območje – in to po obeh direkti-
vah!
Pozivam avtorja kolumne, da na-
piše kaj konkretno in z vidnimi re-
zultati je kot nekdanji minister za 
gospodarstvo storil v smeri racio-
nalizacije porabe in potrošništva, 
ali saniranja virov onesnaževanja 
okolja? Zraven prometa, kmetij-
stva,... je tudi gospodarstvo vir 
okoljskih bremen.
Bralcem svetujem, da kritično 
presojajo tovrstne kolumne.
� Mag.�Hrvoje�T.Oršanič�
� za�skupino�občanov�

Sporočilo za 
javnost območne 
organizacije SD 
Krško
V današnjih časih je področje en-
ergetike in s tem povezanim varo-
vanjem kakovostnega okolja jav-
na interesna sfera vseh, ki želijo 
tej državi stabilen gospodarski 
razvoj in človeka dostojen osnov-
ni standard občank ter občanov, 
torej delati v interesu dobrobiti 
vseh državljanov Republike Slove-
nije. Energetika je z nacionalne-
ga vidika ključna infrastruktur-
na dejavnost kot so še železnica, 
komunala, itd., ki zagotavl-
ja normalno in učinkovito funk-
cioniranje družbe, skratka javna 
dobrina, ki je navzoča v vseh sub-
jektih javnega življenja in je go-
nilna sila življenjskega standarda 
državljanov in državljank.
Glede na izjave MG o ponovni re-
organizaciji energetike (ponovno 
združevanje) se samo po sebi za-
stavljajo vprašanja koliko bo le ta 
vplivala na zniževanje stroškov 
električne energije in kaj to po-
meni za potrošnike. Seveda je 
vsa zadeva dokaj neargumen-
tirana ter brez ustrezne strokov-
ne podlage, saj dejstva govorijo 
drugače. Imamo vzpostavljen trg 
električne energije kot to nare-
kuje veljavna zakonodaja. Doka-
zilo je cenejša energija skupine 
GEN ter s tem preprečitev mono-
polizma. Z obstoječo organizacijo 
je tudi zagotovljena kontrola inve-
sticij. Vzpostavljen je mehanizem 
navzkrižne kontrole projektov, pa 
četudi so lahko le ti skupni obe-
ma energetskima portfeljema. V 
primeru enovite organizacije ob-
staja nevarnost enostranskega vo-
denja in s tem netransparentno-
sti investicije. Poudariti je tudi 
potrebno, da je z obstoječo or-
ganizacijo v vsakem trenutku vz-
postavljen sistem transfernih cen 
in s tem transparentnost trga 
električne energije. Nenazadnje 
pa vsaka turbulenca v poslovan-
ju nekega sistema pomeni le sla-
bo voljo, predvsem pa veliko po-
trato energije v iskanju najboljše 

Otvoritev nove 
telovadnice na 
Vidmu
Osnovna šola Jurija Dalmatina 
Krško je končno pridobila novo 
telovadnico, ki daje učencem 
nove možnosti za razvoj športno 
gibalnih sposobnosti in jim s tem 
daje odlično osnovo za kakovost 
življenja v kasnejši dobi, saj je 
redno izvajanje telesno gibalnih 
dejavnosti temeljni pogoj za zdra-
vje posameznika. Nova telovadni-
ca je svetla, dobro opremljena, ko 
bo urejena okolica in prenovljena 
cela šola, bomo lahko občani zelo 
ponosni na celoten kompleks. Ko 
bo z vidika izkoriščanja trajnost-
nih virov energije na, skozi celi dan 
osončeni strehi, postavljena tehno-
logija za izkoriščanje sončne ener-
gije, bo to samo še pika na i. Prire-
ditev ob otvoritev dvorane je bila 
pisana, skozi nastope naših šolarjev 
in športnih društev je bil na zelo 

Pojasnilo o 
izplačilu plač 

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Navajanje netočnih dejstev držav-
nega poslanca, g. Andreja Vizjaka 
v zadnjem Posavskem obzorniku 
o pozitivnih učinkih gradnje veri-
ge spodnjesavskih hidroelektrarn 
me kot dobrega poznavalca narave 
tega območja vodi, da z argumen-
ti narave (in človek je del nje, kar 
mnogi pozabljajo) bralkam/cem 
prikažem realnejšo sliko. Mag. 
Vizjak gleda na reko Savo, osre-
dnjo žilo več kot polovice Slove-
nije, kot na kanal vode, ki »neiz-
koriščeno« odteka, ob povišanem 
vodostaju povzroča težave, njena 
neurejena okolica pa kvari izgled 
krajine. Ali je vrednost Aljaževega 
stolpa na vrhu Triglava enaka vre-
dnosti, ki bi jo dobili za pločevi-
no enake teže na odpadu? Tu smo 
si vsi enotni. Kaj pa pri vrednosti 
reke Save, Vrbine?
Prvi argument o zagotavljanju 
protipoplavne varnosti je povsem 
populističen. Nižinske reke so ve-
dno poplavljale in človek je bil v 
preteklosti dovolj pameten, da 
je gradil izven poplavnih obmo-
čij. Danes v človeški aroganci nad 
superiornostjo razuma nad Nara-
vo tega znanja več ne upošteva-
mo. Za samo zemljo so občasne 
poplave koristne, kar je znano 
ljudem vsaj od starega Egipta na-
prej. Z izgradnjo verige HE bodo 
naselja res protipoplavno zavaro-
vana, a mnoge kmetijske površine 
so predvidene za poplavitev ob vi-
sokih vodah! 
Nivo podtalnice je zaradi »ure-
janja« struge Save, melioracij 
in drugih posegov v preteklosti v 
stalnem upadanju. Tesnjenje nasi-
pov jezov (izvedeno na vseh že ob-
stoječih HE) preprečuje stik rečne 
vode s podtalnico ter posledično 
njen dvig. Glede na že prisotno 
intenzivno kmetijstvo tudi ne vi-
dim možnosti, da postane še v ve-
čji meri. Intenzivno namakanje z 
rečno (potem jezersko) vodo, bo-
gato s številnimi mineralnimi in 
organskimi snovmi, dolgoročno 
vodi v popolno uničenje plodne 
prsti. Kompleks suhih travnikov, 
predvsem na desnem bregu Save, 
pred plugom na srečo vsaj deloma 
ščiti uvrstitev med Natura 2000 
območja (pSCI Vrbina). 
Najbolj zbode v svoji strokovno-
sti navedba o »ureditvi vodotoka 
Save in okolice, ki pomembno pri-
speva k urejenosti in izgledu kraji-
ne ob Savi«. Sava je bila pred 150 
leti na območju načrtovanja HE 
Brežice (Vrbina) več kot kilome-
ter široka nižinska reka številnih 
rokavov, mrtvic, prodišč in z buj-
nim gozdom poraščena loka. Kljub 
današnji kanaliziranosti, topolo-
vim nasadom in vse bolj prodira-
jočim njivskim površinam predsta-
vlja Vrbina eno naravovarstveno 
najbolj vročih točk ne samo Po-
savja temveč celo v slovenskem 
in evropskem merilu. Moja dese-
tletna opažanja dobivajo potrdi-
tev v zadnjih uradnih študijah, ki 
dokazujejo, da območje izpolnju-
je zahtevne kriterije za obliko-
vanje območij Nature 2000 tako 
po ptičji kot habitatni direktivi 
(kompleks suhih travnikov z orhi-
dejami, močvirska sklednica, vo-
domec, belorepec, sulec, zlata 
nežica, zvezdogled…). Tu gnez-
di preko polovice slovenskih bre-
guljk, edini pari kvakača in še 
marsikaj.
Čiščenje Save nima nobene zveze 
z gradnjo HE, saj se zaradi aktu-
alne okoljske zakonodaje gradnja 
čistilnih naprav izvaja povsod po 
Sloveniji. Zaradi kopičenja mulja 
v akumulaciji sedaj prodnate reke 
bo stanje na tem področju slabše 
od sedanjega! Tudi urejenost pri-

Pomen gradnje 
verige 
hidroelektrarn na 
Savi - komentar 
na kolumno mag. 
Vizjaka

tokov s kamnitimi oblogami strug 
in odstranitvijo zarasti ne bo pri-
spevala k urejenosti, temveč k nji-
hovemu dokončnemu propadanju. 
Še ribjemu prehodu naj bi doda-
li »vrednost« s spremembo v ste-
zo za raftanje, vožnjo s kanuji in 
kajaki. Učinek za naravo bo enak 
preureditvi nefunkcionalnega pre-
hoda na HE Vrhovo v malo HE. 
Razvoj Brežic na območje Vrbine 
je za celo vrsto zavarovanih ra-
stlinskih in živalskih vrst uniču-
joč. Ob Jovsih in Dobravi je ob-
močje Vrbine (s Savo) najvrednejši 
del narave v občini! In sedaj se na-
črtuje njegovo uničenje na račun 
rekreacije, prireditvenih prosto-
rov… Sprašujem se, kje se je iz-
gubilo tisto spoštovanje do nara-
ve Vrbine, o katerem mi vsakokrat 
govorijo starejši krajani. In kakšne 
odgovore bo država poslala v Bru-
selj, ko bodo tamkajšnji uradniki 
vprašali, zakaj območje ni name-
njeno varovanju evropsko ogrože-
nih vrst in habitatov. Zaradi nekaj 
megavatov električne energije? 
Saj še vsi energetski strokovnjaki 
niso enotni, da potrebujemo ve-
dno večje količine energije. Z ra-
cionalno porabo sedaj razpoložlji-
ve energije je le te več kot dovolj.
Za konec – kakšna bo korist novih 
HE? Nekaj tisočakov letno v občin-
skem proračunu, minimalno števi-
lo dragih delovnih mest,  možnost 
divjanja z vodnimi skuterji in gli-
serji za posameznike in… Na račun 
uničenja enega ob biserov narave. 
Ob ogromni porabi davkoplačeval-
skega denarja seveda. Prodajamo 
Aljažev stolp za navadno pločevi-
no! Dušan�Klenovšek,�

prof.�kem.�in�biol.

rešitve, katere smotrnejša izraba 
bi v sedanjih časih recesije bila v 
nadgradnji obstoječega. To prek-
ladanje sem ter tja, kot je že bilo 
poudarjeno, nima nobene strokov-
ne podlage, še več, pomeni korak 
nazaj s stališča konkurenčnosti na 
trgu električne energije, ki lahko 
za seboj tudi potegne še kakšne 
sankcije s strani EU, kot smo ji 
bili priče nedavno tega. 
V krškem SD-ju se zato zavzemamo 
za ohranitev obstoječe organizaci-
je energetike, predvsem pa bomo 
podpirali nadaljnji razvoj skupine 
GEN kot neodvisnega in celovite-
ga ponudnika električne energije 
na trgu električne energije. Smo 
namreč mnenja, da je le na tej 
platformi uresničljiva zaveza iz 
koalicijske pogodbe v smislu raz-
voja in promocijo jedrske opcije s 
pripravo vse potrebne dokumenta-
cije za gradnjo novega jedrskega 
objekta v Sloveniji ter obnovljivih 
virov. 
Z ozirom, pa da je bila s strani se-
danjih ministrov kot možna pot v 
reševanju posledic svetovne krize 
dana izjava po tako imenovanem 
keynersianskem pristopu, pa se na 
predvideno strategijo kot odgo-
vor ponuja aktualni projekt spod-
nja in srednja Sava, kot obnovljivi 
tehnološki vir električne energije. 
V ta projekt je namreč vključena 
predvsem domača industrija, to-
rej lahko na nek način govorimo o 
javni obliki dela.
Med ostalimi projekti v energeti-
ki pa bomo seveda podprli vse ti-
ste, ki bodo okolju prijazni in se-
veda ekonomsko sprejemljivi, saj 
si le tako lahko zagotovimo prej 
omenjeni potencial za vzpostavi-
tev gonilne sile življenjskega stan-
darda državljanov in državljank. V 
času gospodarske krize, ki se tudi 
odraža na znižanju cene kakor 
porabe električne energije (febru-
ar manjša poraba glede na elek-
troenergetsko bilanco za 12%), je 
seveda pravi trenutek za razmislek 
o prioritetah investicij v energeti-
ko, predvsem skozi novelacijo NEP 
(nacionalni energetski program). 
Tu je potrebno poudariti, da GE 
energija s svojo razvojno strate-
gijo zagotavlja trajnostni razvoj 
obnovljivih virov in ogljično nev-
tralno proizvodnjo električne en-
ergije. 
V zaključku bi še komentirali od-
zive javnosti objavljene v medijih 
javnega obveščanja v zvezi z do-
datno ponudbo po konkurenčnih 
cenah na trgu električne ener-
gije. Vsaka takšna diskreditaci-
ja oziroma preprečitev tovrstnih 
pobud namreč pelje v smer mo-
nopolizma in centralizacije trga 
električne energije, kar pa seve-
da ne bo imelo pozitivnega vpliva 
na konkurenčnost gospodarstva in 
socialnega standarda državljank in 
državljanov.
� Tomo�Malgaj,� 
� član�predsedstva�OO�SD�Krško

primeren in sproščen način poka-
zan spekter kulturno-športnih de-
javnosti, ki bodo potekale v novem 
objektu.
Komentiral pa bi rad dve stva-
ri, ki sta mene osebno in tudi še 
koga drugega malenkost zmoti-
li. Najprej, v govoru povezoval-
ke programa je bilo vsaj dvakrat 
izpostavljeno, kako je nova pri-
dobitev pogoj za realizacijo vr-
hunskih športnikov in tudi, kako 
bodo naši šolarji postali (!) uspešni 
politiki in direktorji, navedeno je 
bilo še nekaj zvenečih poklicev, 
ki se jih natančno niti ne spom-
nim. Na tem mestu sem mnenja, 
da tekst za povezovanje ni bil na-
jbolj posrečeno napisan. Osnovni 
cilj gradnje športne infrastruktu-
re, kot je šolska telovadnica, ka-
terega bi bilo bolj primerno izpo-
staviti, je možnost vsakega šolarja, 
da razvija kulturo športno gibalnih 
dejavnosti, ki je eden izmed po-
gojev, da bo zrasel v zdravo in za-
dovoljno osebo. Vizija produkcije 
vrhunskih športnikov je sicer tudi 
dobrodošla, a vendar je v tej zgod-
bi to postranska stvar, ki se bo tudi 
morda zgodila, a v manjšem številu 
oz. obsegu.
Kar pa se tiče izpostavljanja 
uspešnih politikov in direktorjev, je 
težko razumeti; kaj pa drugi pokli-
ci, ki jih bodo naši šolarji večinoma 
opravljali v življenju, ali so to po-
tem drugorazredni poklici?
Druga stvar na katero imam pri-
pombo, je blagoslov telovadnice 
pred polno dvorano obiskovalcev, 
v kateri je vsaj polovica teh, ki ne 
hodijo v cerkev in veliko otrok, ki 
si do vprašanj religije še niso izob-
likovali osebnih stališč. Menim, 
da cerkveni blagoslovi javnih oz. 
državnih objektov niso v skladu z 
ustavo, saj kršijo načelo ločenosti 
države in verskih skupnosti. Ni 
mogoče blagosloviti objektov, ki so 
namenjeni vsem, torej tudi nekato-
likom. S tem gre lahko za vsiljevan-
je konkretne vere ljudem.
Upam, da bodo moji komentarji ra-
zumljeni dobronamerno, obenem 
pa čestitke šolskemu kolektivu in 
vsem, ki so se trudili, da je projekt 
nove telovadnice danes pod streho.
 Aleš�Suša

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Nekatere lastnosti trajnic

Trajnice so zelnate rastline, ki pre-
zimijo na prostem in živijo na is-
tem mestu več let. Njihova rast 
je odvisna od vrste tal, vlažnosti, 
lege, vsebnosti hranilnih snovi ter 
reakcije tal. Okrasne so lahko v 
cvetovih, listih, plodovih in obli-
ki. Razmnožujemo jih generativ-
no s semenom ali vegetativno na 
več načinov (z deljenjem, s pota-
knjenci, s cepljenjem ...).
Njihova uporaba je zelo raznoli-
ka. Najpogosteje jih uporabljamo 
v zasaditvah, za sveže in suhe ve-
zave, v zdravilstvu, kulinariki, koz-
metični industriji in navsezadnje 
lahko iz njih pridobivamo barvila.

Zasaditve s trajnicami
Trajnice lahko sadimo od pomla-
di do jeseni, kar nam omogoča 

predvsem prodaja trajnic s kore-
ninsko grudo. Pri sajenju moramo 
upoštevati ustrezno rastišče (pod 
drevjem, gozdni rob, odprt pro-
stor, vrtna greda, obvodni prostor 
in vodni prostor), pravilne razdalje 
sajenja ter primerno pripravljeno 
zemljišče.

Trajnice na javnih površinah
Zasajevanje in vzdrževanje gre-
dic z enoletnicami in dvoletni-
cami je zelo drago, kajti v enem 
letu jih dvakrat zamenjamo, po-
leg tega zahtevajo urejene zasa-
ditve s temi rastlinami veliko dela. 
Z uporabo trajnic, pokrovnih vrtnic 
in grmovnic so dolgoročno stroški 
veliko manjši. 

Poleg tega so trajnice vsako leto 
večje in po dveh do treh letih po-
polnoma prekrijejo površino. Tako 
se počasi izognemo pletju in oko-
pavanju, kar pomeni, da z njimi 
nimamo pretiranega dela. Za jav-
ne zasaditve izbiramo take rastli-
ne, ki so manj zahtevne glede za-
livanja, gnojenja in ostale oskrbe. 
Kljub temu pa ostanejo zanimive 
in lepe več let na istem mestu.
Trajnice, ki jih uporabljamo, mo-
rajo imeti tudi zanimivo in lepo 
obliko rasti, rastline naj bodo čim-
bolj odporne na bolezni in ško-
dljivce, hkrati pa naj privabljajo 
različne koristne žuželke in ptice. 
Ob izbiri trajnic, ki cvetijo v različ-
nih obdobjih, moramo paziti tudi 
na njihovo barvno skladnost. Barve 
morajo biti pomirjujoče in skladne 
z okolico. Prav tako moramo biti 
pozorni na lego grede, kajti ene 

so primerne za sončno lego, druge 
za senčno, tretje pa lahko sadimo 
v senco ali na sonce.

Kako skrbimo za trajnice
Oskrba trajnic je pomembna zla-
sti v prvih letih, dokler se rastline 
ne razrastejo. Pomembno je zna-
nje, ki ga pridobimo iz knjig, še 
bolj pa izkušnje, ki jih pridobimo 
s spremljanjem njihove rasti. Traj-
nice ne gledamo samo kot cvetoče 
rastline, ampak je pomembna nji-
hova celostna podoba. Pomemb-
no je, da lepo uspevajo in so skozi 
celo rastno dobo videti zanimive in 
privlačne. Lahko jih kombiniramo 
s spomladi cvetočimi čebulnicami, 
enoletnicami in dvoletnicami.

Za uspešno rast trajnic od zasa-
ditve do prenove nasada, je po-
membna:
• pravilna izbira vrst in sort, 
• nakup kakovostnih sadik,
• dobro obdelana in pognojena 

zemlja,
• sajenje v nezapleveljeno ze-

mljišče,
• nadzor nad razvijajočimi se ple-

veli,
• redno dosejevanje delov traj-

nic,
• redno odstranjevanje odmrlih 

delov,
• občasno zalivanje in gnojenje.

Po daljšem obdobju je potrebna 
obnova nasada, kar zavisi tudi od 
trpežnosti trajnic.

Kaj pomeni, da je trajnica, kot 
večkrat omenjamo, trpežna?
Pomembno je, da se lahko ista ra-
stlina v različnih razmerah zelo 
različno obnaša.

Trpežne trajnice so tiste, ki:
• so prezimno trdne,
• so odporne na vremenske eks-

treme,
• njihova življenjska doba je pet 

ali več let,
• po cvetenju jim ni potrebno od-

stranjevati cvetov,
• so odporne na bolezni in ško-

dljivce,
• tudi brez posebne oskrbe obdr-

žijo lepo obliko rasti,
• za lepo rast ne potrebujejo opo-

re,
• v gredi z drugimi niso preveč 

prevladujoče.

Mnoge trajnice v naših podneb-
nih razmerah drugače uspevajo 
kot nekje, kjer so pogoji drugač-
ni. Zato lahko rečemo, da so pri 
nas trpežne trajnice le tiste, ki so 
pri nas preizkušene skozi daljše ča-
sovno obdobje ter skozi vse letne 
čase. Nekatere trajnice so obču-
tljive na poletno vročino, druge 
slabo prenašajo zimski mraz ali pa 
niso odporne na močne vetrove. 
Pri preizkušanju je treba upošte-
vati osnovne zahteve posameznih 
vrst in sort trajnic glede poseb-
nih zahtev po rastiščih ( suha, vla-
žna, mokra tla; sončna polsenčna 
in senčna lega). 

Tudi mi preizkušamo in preu-
čujemo različne sorte trajnic 

Na Šoli za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje, že vrsto let po-
teka poleg ostalih dejavnosti tudi 
raziskovalna dejavnost. Pred dve-
ma letoma smo tako v sodelovanju 
z gospo J.Golob Klančič zasnovali 
poskus za obdobje štirih let, v ka-
terem preučujemo trpežnost neka-
terih vrst in sort trajnic v parkovnih 
zasaditvah. Sadike različnih vrst in 
sort trajnic, ki nam jih je podarila 
ga. Golob Klančičeva smo v drugi 
polovici maja 2006 zasadili na gredi 
s sončno in polsenčno lego.
Sortiment preizkušanih trajnic v 
šolskem parku Šole za hortikultu-
ro in vizualne umetnosti Celje je 
takšen:
• Achillea filipendulina ‘Parkers 

Varietat’ – rman,
• Chrysanthemum hybridum – 

rdeča marjeta,

• Dianthus hybridus ‘Alwoodii 
Alpinus’- nagelj,

• Hosta minor – pritlikava modra 
hosta,

• Iris sibirica ‘Caesars Brother’ – 
sibirska perunika,

• Iris barbata elatior ‘Memphis 
Laas’ – bradata perunika,

• Iris barbata elatior ‘Jane 
Phillips’ – bradata perunika,

• Hemerocallis ‘Alice in 
Wonderland’ – maslenica,

• Hemerocallis ‘Sleigh Ride’ - 
maslenica,

• Hemerocallis ‘Crymson Pyrate’ 
– maslenica,

• Hemerocallis ‘Frans Hals’ – 
maslenica ter

• Kniphofia uvaria – bakljasta 
lilija.

Moj vrt v mesecu maju …

Na vrtu je v tem mesecu polno opravil. Narava se je pol-
no razcvetela, pobiramo pa lahko že prve pridelke solate, 
če smo jo zgodaj posejali v zaprto gredo ali pa pod tunel. 

V zelenjavnem vrtu smo prelopatali, poravnali prst in 
posejali ter posadili najrazličnejše zelenjadnice, kot so 
razne solate, čebulček, česen... Čakajo nas še rastline, 
ki so toplotno zahtevnejše, da jih posadimo na stalno me-
sto v tem mesecu. Kadar govorimo o toplotni zahtevno-
sti, nam pride najprej pred oči paradižnik, pa paprika in 
drugi eksotični predstavniki zelenjave (malancani ipd.). 

V sadnem vrtu trenutno vse cveti in čaka na prve opra-
ševalce, kajti brez njih, tudi sadja ne bo. Rez je zaklju-
čena, sedaj nas čaka varstvo rastlin pred boleznimi in 
škodljivci. Bistveno v tem času je, da namestimo rume-
ne plošče, ki na dokaj naraven način izločajo škodljivce 
iz okolja. Plošče so namazane s posebno smolo, ki pri-
vablja leteče žuželke, in jih tako ‘prisesa’ nase, da nam 
ne uničujejo sadnih dreves.

Okrasni vrt je sedaj prav gotovo najbolj na udaru. Tam 
nas čakajo prvi znanilci pomladi, narcise, tulipani, mu-
skari..., ki bodo vsak čas odcveteli. Da nam ne bi kazijo 
okrasnega vrta, je najbolje, da jih takrat prenesemo v 
nek zasip, kjer počakajo do konca, da se nadzemni zele-
ni deli popolnoma posušijo. Nič ne trganmo in režemo, 
pač pa pustimo, da narava napravi svoje. Pomembno je, 
da se listi in cvetovi posušijo do konca (postanejo rjavi) 
in da rastlina na ta način posrka vsa hranila in jih shra-
ni v čebulico. Na ta način je čebulica pripravljena, da 
jo umaknemo v temen in zračen prostor v kleti, kjer bo 
lahko počakala na ponovno sajenje v jeseni in tako buj-
no cvetenje spet naslednje leto.

Ko čebulnice in gomoljnice odcvetijo, navadno pripra-
vimo rastišče za naslednjo skupino rastlin, to so zelna-
te enoletnice ali pa če se odločimo, da pričnemo s saje-
njem trajnic na stalno mesto. Trajnice so skupina rastlin, 
ki več let (navadno 3 do 10) rastejo na enem mestu, z 
njimi navadno nimamo veliko dela, saj je edino, kar mo-
ramo narediti, da porežemo nadzemni del, ki se tekom 
zime posuši. So izjemno hvaležna skupina rastlin, zno-
traj skupine pa obstajajo številne vrte in sorte, ki so pri-
merne tako za senčna kot tudi za senčna in polsenčna 
rastišča. Oglejte si jih po vrtnarijah in drevesnicah, saj 
imajo sedajle v tem času pripravljen širok asortiman za 
vsak okus in željo. 

Prav tako je za lesnato drevnino (drevesa, lesnate grmov-
nice), ki je posajena v loncih, sedaj pravi čas, da si jo po-
sadimo v vrt. Uživajmo torej v lepem vremenu, ki nam ga 
narava ponuja v teh dneh, in izkoristimo prav vsak pro-
sti trenutek za delo ali pa prijetno sproščanje na vrtu. 

� Peter�RIBIČ,
� Šola�za�hortikulturo�in�vizualne�umetnosti�Celje�� 

Trajnice v različnih zasaditvah

V obdobju med dvema vegeta-
cijama opazujemo razlike v viši-
ni rasti, razraščenosti, cvetenju, 
zdravstvenem stanju, odpornosti 
na vremenske razmere, propada-
nju nadzemnih delov, prezimno-
sti ter spomladi ponovnem začet-
ku rasti.

Kaj smo ugotovili?
Ugotovili smo, da obstajajo raz-
like v opazovanih lastnostih med 
sortami na različnih legah.
V začetku poletja so trajnice na 
sončni legi lepše rasti in bujnej-
še v cvetenju, vendar so zaradi 
zelo dolgotrajnih visokih tempe-
ratur in malo padavin rastline v 
jeseni lepše v polsenci.

Lastnosti trpežnih trajnic so do 
sedaj pokazale vse vrste perunik 
I. sibirica ‘Caesars Brother’, I. 
barbata ‘Memphis Laas’ in I. bar-
bata ‘Jane Phillips’, dve sorti ma-
slenic H. ‘Frans Hals’ in H. ‘Alice 
in Wonderland’, Dianthus hybri-
dus ‘Alwoodii Alpinus’, Achillea 
filipendulina ‘Parkers Varietat’, 
Kniphofia uvaria, za senčne lege 
pa Hosta minor.

Kot manj trpežne pa H. ‘Crymson 
Pyrate’, H. ‘Sleigh Ride’ ter Ch-
rysanthemum hybridum, ki je ob-
čutljiv na bolezni.

Ker večina trajnic čez zimo odvr-
že nadzemne dele, jih je smisel-
no združevati s spomladi cvetoči-
mi čebulnicami in gomoljnicami.
Tako bi bile gredice skozi vse leto 
lepe in zanimive.

Veliko koristnih napotkov najde-
te v različnih knjigah, na najra-
zličnejših internetnih straneh, re-
vijah ipd., kjer boste odkrili, da 
so trajnice zaradi svojih značilno-
sti, dober prijatelj vašega okra-
snega vrta. 

� Diana�Broz�Košir,� 
� univ.�dipl.�ing.�kmet.

Diana�Broz�Košir

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja,

pred nami je maj in z njim bo prišlo malo manj muhasto vreme, še lepši dnevi za urejanje naše okolice in vsega 
kar raste in nas veseli! V prejšnji številki ste izvedeli, da se začenja Izbor za najlepši vrt in balkon Posavja 2009, 
ki bo zajel vsa naselja v Posavju in iskal najlepše okrasne vrtove in najlepše balkonske cvetlične kombinacije, 
trajal pa bo vse do septembra.
Izbor, katerega glavni partner je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, se bo v maju preselil k vam, 
na teren. Kmalu, 14. maja, boste tako v časopisu našli posebno prijavnico, s katero boste lahko prijavili v tek-
movanje svoj barviti vrt ter svoje balkonske lepotice in nam namignili, katere vrtove sosedov, prijateljev, soro-
dnikov bi bilo lepo predstaviti s sliko in besedo v našem časopisu, ker si to zaslužijo. Bralke in bralci boste do-
kazali, da Posavje cveti v najrazličnejših barvah in oblikah in da je to pokrajina, v katero skozi vso leto vlagate 
veliko energije, časa in predanosti. 

Do prihodnjega druženja, 14. maja, ko boste lahko začeli pošiljati tudi fotografije svojih vrtov, vam želimo veli-
ko prijetnih uric na svežem zraku.
� Uredništvo�
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Lep spomin nanjo je ohra-
nila njena nečakinja, Sevni-
čanka Anica Perme, ki je na 
slovesnosti s člani in članica-
mi društva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje predsta-

vila življenjsko pot in pesmi 
svoje nepozabne tete. Prire-
ditev, ki so jo v sevniški kul-
turni dvorani skupaj obliko-
vali učenci in učitelji OŠ Ana 
Gale Sevnica ter članice in 
člani Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje Sevnica, 
je imela veliko čustvene-

V spomin Ani Galetovi
SEVNICA - V Sevnici je 23. aprila potekala slovesnost v spomin na pesnico, pisateljico, karikaturistko in 
učiteljico Ano Galetovo, ki se je rodila 27. aprila 1909 v Grosupljem, nato pa je svoja najlepša ustvar-
jalna leta kot učiteljica za »revne in manj bistre otroke« preživela v Sevnici, kjer so leta 1939 odprli 
šolo za otroke s posebnimi potrebami. Ano so 27. aprila 1944 leta v domačem kraju, kjer se je pridruži-
la antifašistični fronti žena, ubili domobranci. 

ga naboja, ki so ga odsevale 
predvsem recitacije skrbno 
izbranih pesmi ter odlom-
ki iz življenja pred natanko 
100 leti rojene in pred 65. 
leti umrle Ane Gale. 

Pred osrednjo prireditvijo v 
Kulturni dvorani Sevnica je 
potekala še krajša slovesnost 
s položitvijo venca pred vzi-
dano ploščo na OŠ Ana Gale, 
v kateri je bila Galetova prva 
učiteljica. Danes šolo obisku-
je 22 otrok, v oddelek za mo-
bilno specialno pedagoško 

pomoč je v predšolski dobi 
vključenih 15 otrok in več 
kot 30 osnovnošolcev. Ravna-
telj Franci Novšak je dejal, 
da je bila Ana Galetova prva 
v Sevnici, ki se je že pred 70-
imi leti posvečala otrokom s 
posebnimi potrebami in v da-
našnjih časih se njeno delo 
nadgrajuje. V sevniški knji-
žnici so še vedno na ogled iz-
delki učencev OŠ Ana Gale, 
ki so jih ustvarili pri pouku li-
kovne in tehnične vzgoje ter 
gospodinjstva, izposoditi pa 
si je mogoče tudi knjigo Mi-
lana Dolgana, ki je na podla-
gi številnih pričevanj zbral in 
izdal knjigo o Galetovi.

� Smilja�Radi,�
� foto:�Ljubo�Motore

Položitev�venca�k�spominski�plošči�na�OŠ�Ana�Gale�
Sevnica.

Skupni�nastop�učencev�OŠ�Ana�Gale.

Anica�Perme�pri�
predstavitvi�življenjske�
zgodbe�svoje�pokojne�
tete.

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je 1. aprila predstavila svoje 
knjižno delo Kruh ljubezni, ki ima še podnaslov Biti dober 
kot kruh, unikatna oblikovalka lecta in kvašenega testa,  sa-
mostojna kulturna delavka Marina Lenček iz Domžal. V knji-
gi je več kot 260 čudovitih barvnih fotografij, veliko osebnih 
zgodb in misli o kruhu ter idej o oblikovanju kvašenega te-
sta, o lectu in drugih vidikih kruha. Predstavitev knjižnega 
prvenca avtorice, ki se je srečala z vsakodnevno peko kruha 
že v  zgodnjih letih svojega življenja in je nato pridobljeno 
znanje nadgradila še s čudovitimi izdelki iz kvašenega testa 
ter z izdelovanjem lectovega srca, sta popestrili učenki GŠ 
Sevnica Duška Stopar in Anja Drstvenšek z zaigranima sklad-
bama na citre. Na ogled so bili postavljeni tudi nekateri iz-
delki iz kvašenega testa.    S.R.

DOLENJA VAS - Ženski pevski zbor Prepelice KD Žarek Dole-
nja vas pri Krškem je konec marca gostoval v Prekmurju na 
območnem srečanju odraslih pevskih skupin, ki sta ga orga-

nizirala JSKD OI Lendava pod vodstvom Rajka Stuparja in KD 
»Štefan Raj« Turnišče. Na srečanju v Kulturnem domu Turni-
šče se je na odru zvrstilo šest zborov iz Prekmurja s po tre-
mi oziroma štirimi pesmimi, med njimi seveda domači MePZ 
KD Turnišče. Kot zadnje pa so pred polno dvorano nastopi-
le »Prepelice«. Zapele so štiri pesmi, med katerimi sta bili 
z največjim navdušenjem sprejeti Daleč je za naju pomlad 
Adija Smolarja (priredba Mira Dernač Hajtnik) in Mandoli-
na. Prvo je na kontrabas, drugo pa na kitaro spremljal Ma-
tjaž Prevejšek iz Krškega.  M.�Volčanšek

SEVNICA – V galeriji na sevniškem gradu je 16. aprila poteka-
la otvoritev razstave likovnih del akademske slikarke Ivane 
Andrić Todić in lončarskih izdelkov iz gline, ki jih je obliko-
val zgodovinar in etnolog Rok Komel. Barve na razstavlje-
nih slikah Ivane Andrić Todić so živahne, ognjevite, tople in 
svetle, a tudi temnejši barvni odtenki so lepo ujeti v svežino 
različnih barvnih kontrastov skozi upodobljene likovne mo-
tive. Rahlo zabrisane linije, ki budijo domišljijo in vabijo v 

neka posebna, skrivnostna, skorajda iracionalna stanja, pri-
vlačijo pogled obiskovalca, ki skuša skozi sliko vstopiti še v 
nek drug svet resničnosti; v svet, ki je dostopen le človeko-
vim čutom, človeškemu umu pa ostaja nerazumljen in ne-
dostopen. Unikatne, umetniško dovršene in funkcionalne li-
nije so zaživele v izdelkih iz gline Celjana Roka Komela, ki 
izhaja iz slovenskega tradicionalnega lončarstva – oblikova-
nja gline na vretenu. Izdelkom rad dodaja tudi barve, ki so 
prijetna estetska poživitev. Otvoritev so z glasbenima toč-
kama popestrili učenci Glasbene šole Sevnica.       
� S.R.,�foto:�V.Z.

Biti dober kot kruh…

Prepelice v Prekmurju

Če nikoli ne začneš, nikoli ne 
moreš nehati

Rok�Petančič�je�predstavil�obiskovalcem�oba�umetnika�
iz�Celja.����

KOSTANJEVICA NA KRKI - Pred Lamutovim likovnim salonom v 
Kostanjevici na Krki je 24. aprila potekala otvoritev razstave li-
kovnih del jubilejnega, 20. otroškega extempora. Na njem je 
na temo »Krka pa teče dalje…« ustvarjalo 113 osnovnošolcev iz 
39 slovenskih osnovnih šol in hrvaške Bregane, pri tem pa jim 
je pomagalo deset mentorjev: Gorazd Šimenko, Jože Marinč, 
Martin Šuštaršič, Damjana Stopar Štrovs, Jože Kotar, Mojca 
Lampe Kajtna, Rajko Čuber, Sebastjan Šeremet, Urška Kuple-
nik in Simon Kajtna. Razstava poslikanih majic bo odprta do 4. 

maja. Ravnateljica kostanjeviške osnovne šole Melita Skušek je 
na otvoritvi povedala, da se skupno število izdelkov na extempo-
rih približuje številki 2000, otvoritve pa se je udeležil tudi pobu-
dnik projekta, nekdanji ravnatelj Matjaž Zajelšnik. Številne ude-
ležence otvoritvene slovesnosti, obenem posvečene tudi dnevu 
upora proti okupatorju, je pozdravil župan Mojmir Pustoslem-
šek, razstavo pa je odprl direktor Zavoda za šolstvo mag. Gregor 
Mohorčič. V kulturnem programu so sodelovali učenci in učenke 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Pihalni orkester Kosta-
njevica na Krki in ženska vokalna skupina Coronke. P.P.  

 SEVNICA - MePZ Primož Trubar iz Loke pri Zidanem Mostu, ki 
ga vodi zborovodkinja Marjetka Kozmus,je v Kulturni dvorani 
Sevnica 25. aprila pripravil prijeten glasbeni večer. V zboru, 

ki bo prihodnje leto praznoval 30-letnico delovanja, trenu-
tno prepeva 30 pevcev in pevk, ki jih povezuje iskreno pri-
jateljstvo in ljubezen do glasbe. Na klavirju je pevski zbor 
iz Loke spremljala Saša Božič, s solo nastopom je navdušil 
Marjan Hribar. S pesmimi so večer  popestrili tudi glasbeni 
gosti - Grajski oktet z Vrhpolj pri Moravčah, ki deluje šele 
dobra tri leta, a občinstvo je njihov nastop vsakokrat nagra-
dilo z gromkim aplavzom.         S.R.

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je pripravila ob-
močno srečanje otroških folklornih skupin. Na odru Prosve-
tnega doma so se zavrtele skupine: KOSCI Podružnične šole 
Kapele OŠ Dobova z odrsko postavitvijo »Šolski odmor« - vod-
ja in avtorica postavitve ter avtorica glasbene priredbe Vesna 
Molan; ŽAREK OŠ Krmelj s postavitvijo »Razposajeni otroci« 
– vodja skupine Marjetka Podlogar, ki je z Renato Mlinarič 
še avtorica odrske postavitve; KAMENČKI iz OŠ Dobova so se 
predstavili s postavitvijo »Na paši« - vodji skupine in avtori-
ci odrske postavitve Vladka Guček in Nuška Ogorevc; KRE-
SNICE iz OŠ Brežice s postavitvijo »Lepo mi poje črni kos« 
- vodja skupine, avtorica odrske postavitve in glasbene pri-
redbe Zdenka Dušič; ter KUD Oton Župančič Artiče z odrsko 
postavitvijo »Jakec, kje si?« z vodjo skupine in avtorico odr-
ske postavitve Vesno. Ples mladih folkloristov je strokovno 
spremljala Nežka Lubej, Simona Rožman Strnad pa za ne-
moten potek prijetne prireditve. N.J.S.

Jubilejni 20. extempore

Skuškova�se�je�svojemu�predhodniku,�pobudniku�
otrškega�extempora�Matjažu�Zajelšniku,�zahvalila�s�
knjižnim�darilom.

Pesem naj druži vse ljudi

MePZ�Primož�Trubar�iz�Loke�pri�Zidanem�Mostu�z�
zborovodkinjo�Marjetko�Kozmus,�na�klavirju�jih�
spremlja�Saša�Božič.

Igraj kolce

KRŠKO - 23. april, mednarodni dan knjige in avtorskih pra-
vic, so z namenom promocije branja, objavljanja in zašči-
te intelektualne lastnine 24. aprila tradicionalno obeležili 
tudi v Valvasorjevi knjižnici Krško. 

S knjižnim bazarjem, na katerem so ponudili pestro brezplač-
no paleto knjig, hkrati pa poklonili cvet prinašatelju knjige, ki 
je prebrana obležala na domači knjižni polici, odstopil v bra-
nje in posest novemu bralcu. Idejo in gesto obdarovanja z rožo 
v zameno za knjigo smo v Sloveniji sicer povzeli po Kataloncih, 

ki na ta dan obeležujejo znanilca pomladi sv. Gregorja in kjer 
je postala vrtnica tradicionalno darilo za vsako prodano knjigo. 
Hkrati 23. april simbolizira svetovno literaturo, saj so se na ta 
dan rodili ali pa se je končala življenjska pot znanih avtorjev, ki 
so prav s pisano knjižno besedo zapustili bogato dediščino sve-
tovni literaturi, kot so denimo Shakespeare, Cervantes, Vlad-
mir Nabukov, Inca Garcilasa de la Vega, Manuel Mejía Vallejo, 
Josep Pla, islandski nobelovec za literaturo Halldór Laxness in 
še nekateri drugi svetovni pisci. Hkrati so se na stojnicah pred 
Valvasorjevo knjižnico v Krškem predstavili z izdelki tudi doma-
či rokodelci, društvo Sonček in Varstveno delovni center Krško- 
Leskovec, knjige na ogled in v prodajo pa sta ponudili tudi krška 
založba Neviodunum ter Karantanija iz Ljubljane. Za najmlajše 
bralce so v knjižnici pripravili ustvarjalno delavnico, ob glas-
beni spremljavi glasbenika in profesorja Vilka Ureka pa so obi-
skovalci ne le prijetno pokramljali, temveč so se lahko s člani 
Astronomskega društva Nuklearne elektrarne Krško zazrli tudi 
v nebo.  B.�M.�

V parku knjig in zvezdnih stez

Prinesli�knjigo,�prejeli�cvet



Posavski obzornik - leto XIII, številka 9, četrtek, 30. 4. 2009 13POSAVSKA PANORAMA

KRŠKO, BREŽICE – 3. aprila se je pred krškim Zdravstvenim 
domom zbralo lepo število udeležencev na t. i. testu hoje na 
2 km. Pod strokovnim vodstvom medicinskega osebja in za-
dolžene za program Zdravo življenje, diplomirane medicin-

ske sestre Vlaste Curhalek, je svojo fizično pripravljenost 
preizkusilo rekordno število testirancev, prišlo jih je oko-
li 50. Kakor so sporočili iz brežiškega Zdravstvenega doma, 
tudi v brežiški občini pripravljajo testiranja v sklopu progra-
ma svetovanja za zdravje. Po besedah Milke Kramar so prvo 
testiranje opravili 7. aprila, nato pa še 16. in 23. aprila, vse 
zainteresirane pa vabijo na igrišče pri brežiški Ekonomski in 
trgovski šoli tudi 7. maja.  M.�K.�M.���

Množičen obisk testa hoje

Udeleženci�v�Krškem�poslušajo�navodila�Vlaste�Curhalek.

Z vlakom...
Na dan planeta Zemlje 
proti prestolnici, opre-
mljena s tedensko revi-
jo, glasilom Odmevi Slo-
vencev na Hrvaškem in 
našim štirinajstdnevni-
kom. Za branje. Do naše-
ga časopisa se doma s te-
žavo dokopljem, vsak ga 
vleče na svojo stran. Vse 
te izdaje so dokumen-
ti današnjega časa, jaz 
jim pravim za svojo dušo 
- »male« knjige. Iz vsa-
ke »lektire« sem nekaj posrkala. Da ni srce trepetajoči 
metulj ob pogledu nanje in na – neprebrano.

Moja od pomladi zelena domovina je s hitrostjo vlaka 
hitro menjala svoje obličje. V slike so se ujela obdela-
na polja, skrbno urejeni vrtovi, polja z zlaticami, grmi 
španskega bezga in magnolij, drevje z mladozelenim, 
svežim listjem, ki mu je močno nagajal veter, sonce se 
je razdajalo z rumenilom in sijem. S pogledom, ki mi 
vztrajno uhaja iz literature – naj bo za kogar koli ka-
kršna koli že – lepega bogastva moje domovine ne mo-
rem izmeriti. Sava, ki tu teče že tisočletja, ne bo nik-
dar več taka, kot je nekdaj bila, je zapisal avtor knjige 
»Krško – Življenje z reko Savo«, Živko Šebek. Kakšna 
bo že danes nasilno spremenjena Sava, ko bodo na 
njej vse predvidene HE? Bodo morda dopuščene študi-
je, zapisane v knjigah? 

Pomislim, kakšne bodo štiri stopinje toplejše zime? 
Če bi se to zgodilo, zgodi pa se lahko že pred koncem 
tega stoletja, bo naš planet neprepoznaven, zmaličen? 
Bodo skromne goste blazinice mahu, ki v podrasti goz-
dov vpijajo vase vodo in jo dolgo zadržujejo, zadovolj-
ne z že malenkostno svetlobo, preživele? Z mahom se je 
v pesniški zbirki »Mah« poistovetila Tea Oršanič. 

Nam bo, človeštvu, kot blazinicam maha, ki se ob suši 
lahko brez škode izsušijo, ob deževju pa znova oživijo, 
dano preživetje? Da bi lahko pisali in brali. Se imeli 
radi in imeli radi to našo Zemljo. Imeli radi to eno in 
edino lepo domovino, ki drvi mimo mene… zmrazi me 
in mi srce divje prhuta ob HE Blanca… Hrastniška 
postaja. V nosnicah mi je ostal vonj iz premogovnika 
Ojstrica, ko sem se vozila k Jenkovima starima star-
šema na počitnice. Vozila z vlaki, ki jih je poganjal 
premog s sajastimi oblaki in so premog, kaj vem za-
kaj, zasavski rudniki prali v Savi, da je bila vsa kal-
na. Danes mi je žal, da nisem iz podstrešne zakladni-
ce naše hiše na Studencu shranila vsaj kakšne brošure 
o premogovniku Ojstrica. A vonj ostaja, zasidran, in 
vlak s premikajočo se pomladjo teče dalje…a, enkrat 
spet bom izstopila na hrastniški železniški postaji…

Naučiti se brati, je eno, a znati brati in prebrati, je ne-
kaj povsem drugega. Biblije do svojega konca ne bomo 
znali prebrati, ne zakonov ne listin o konvencijah (do-
govorih) o mirovnih pogodbah in izpisanih pravi-
cah, ne knjig o cestno prometnih predpisih, bontonu… 
Sploh kdaj o bitkah in pobojih? Ali izsek Otona Žu-
pančiča »… ne beži, ostani pri meni,/ domovina, te-
sno me okleni!/ Pošastno sopihajoč/ kot demon vlak gre 
skozi noč…/, iz 1917. leta napisane pesmi, ja, »Z vla-
kom«. 

Piše:�
Natja�Jenko�Sunčič

Krško, Spodnja libna:
Hiša 581m2 na zemljišču 1212 m2, 
l.1900. Cena: 90.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 1000 
Ljubljana Tel: 051 317 333

Brežice, Prešernova:
136,89 m2 na zemljišču 269 m2 , 
l.1800. Cena: 70.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 1000 
Ljubljana Tel: 051 317 333

ČATEŽ OB SAVI – Zbor krajevne organizacije čateških iz-
gnancev je potekal v Domu krajanov, ki so ga napolnili iz-
gnanci, njihovi podporni člani in gostje, med njimi tudi 
poslanca v DZ Slovenije mag. Franc Žnidaršič in mag. An-
drej Vizjak ter namestnik predsednice DIS prof. Ivice Žni-
daršič Alojz Rupar. 

Vsi trije so znova izpostavili, da je po osamosvojitvi sloven-
ske države Društvu izgnancev Slovenije (DIS) uspelo doseči 
status izgnancev, s tem pa uveljaviti posebno pokojninsko, 
zdravstveno in socialno varstvo, skromno dosmrtno rento, 

odškodnino za umrle starše ter za fizično in psihično trplje-
nje, in sicer s poudarkom in pozornostjo, da se vse pridoblje-
ne pravice izgnancem v prihodnosti tudi obdržijo. Vprašanje 
odškodnine za gmotno škodo, ki so jo utrpeli med drugo sve-
tovno vojno pa ostaja odprto. Kljub temu, da je prejšnji vla-
di uspelo zakon pripraviti v proceduro, pa mora sedanja vla-
da obvladovati in reševati ta trenutek gospodarstvo, ki se je 
znašlo v svetovni krizi in recesiji. Vendar pa doslej še nobe-
na oblast ni potrkala na vrata agresorske Nemčije, od koder 
bi bilo s terjatvijo moč doseči vsaj nekaj poplačila gmotne 
škode. Beseda je tekla tudi o vseevropskem junijskem kon-
gresu DIS v Ljubljani, katerega naj bi se udeležilo čimveč iz-
gnancev, njihovih sorodnikov in simpatizerjev.

Izvoljen je bil stari - novi odbor s predsednico Jožico Stezi-
nar. Pohvale KO DIS so prejeli KS čatež ob Savi, KUD Anton 
Kreč in Župnijski urad Čatež ob Savi, Milan Jamnik, Alojzi-
ja Merc, Jožica Oštir, Jožica Požgaj, Alojz Pirc, Albert in 
Rozalija Račičeva, priznanje DIS-a pa KO DIS Čatež ob Savi 
in Jožica Stezinar. Za pester kulturni program so poskrbeli 
MoPZ KUD -a Anton Kreč s Čateža, Ljudske pevke Žejno in 
Mladi harmonikarji KUD-a Ivan Kobal Krška vas.
 N. Jenko S. 

POSAVJE – V teh dneh mineva prvo leto delovanja novome-
ške podružnice društva parkinsonovih bolnikov Trepetlika, v 
katero so vključeni tudi bolniki iz Posavja. Pobudnik ustano-
vitve društva Jože Kožar iz Dolnje Pirošice meni, da je bilo 
prvo leto kar uspešno, saj so pričeli takorekoč iz nič, zdaj 
pa imajo že 34 članov. Med drugim so priredili kar nekaj spo-
znavnih srečanj članov, sodelovali so na tedenskem taboru na 
Lokvah pri Novi Gorici, v septembru pa so se v večjem števi-
lu udeležili evropskega kongresa Evropskega združenja par-
kinsonovih bolnikov, ki je tokrat potekal v Zagrebu.
Veseli jih, da je bila po 11 letih končno odprta nova, sodob-
no opremljena Nevrološka klinika v Ljubljani, žal pa ugota-
vljajo, da je čakalna doba za pregled pri specialistu še ve-
dno odločno predolga, kar 12 do 14 mesecev. Veseli so tudi, 
da je stroka zelo napredovala in da so svetovne novosti že 
krepko prisotne pri zdravljenju pri nas. „Ponosni smo, da je 
bil član naše podružnice kot prvi Slovenec poslan na zdravlje-
nje v tujino, kjer so mu s posebno tehniko, imenovano globo-
ka stimulacija možganov, odpravili večino težav,“ poudarja 
Kožar. „Žal pa vse prevečkrat naletimo na težave doma, kot 
so zaparkirana mesta za invalide, razne arhitektonske ovire 
itd. Pogrešamo tudi več sodelovanja z raznimi zdravstveni-
mi komisijami, ki žal ne spremljajo novosti pri zdravljenju, 
tako da je potrebno izobraževanje o tej bolezni, predvsem 
pri osnovnem zdravstvu,“ še dodaja Kožar. Kljub tem teža-
vam pa je sadika trepetlike v grajskem parku novomeške bol-
nišnice preživela prvo leto in se tam odlično počuti.
 P.P.

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda pri KD Franc Bogovič Do-
bova je v Knjižnici Brežice predstavila zbornik, ki so ga lite-
rati poimenovali »Zven besede«, s svojimi avtorskimi deli pa 
je zbornik opremilo štirinajst avtorjev. Sekcijo je predstavil 
predsednik Rudi Mlinar, o pričujočem zborniku je spregovoril 
Rudi Stopar, prisotni so brali svoja dela, MePZ pa je s pesmijo 
oplemenitil besede. Literatom in gostom je pozdravne bese-
de namenila direktorica knjižnice Tea Bemkoč, ki je poveda-
la, da je UNESCO leta 1996 23. april razglasil za svetovni dan 
knjige, od leta 1997 pa potekajo tudi slovenski dnevi knjige 
z namenom širjenja bralne kulture med Slovenci. Na dan 23. 
aprila so umrli Cervantes, Shakespeare in de la Vega, je pa ta 
dan še rojstni dan nekaterih drugih znanih avtorjev. Sicer pa 
zamisel o praznovanju knjižnega praznika izvira iz Katalonije, 
kjer so si prebivalci na dan sv. Jurija podarjali knjigo in cvet, 
a moto letošnjih dnevov knjige se glasi »Knjiga v areni življe-
nja«, s poudarkom na mladinski literaturi in bralni kulturi pri 
mladih. N.J.S.

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 22. aprila v dvorani bre-
žiškega Prosvetnega doma pripravila koncert, ki so ga poi-
menovali Znamo tudi drugače. Ob navdušenih obiskovalcih 
so v spletu dvaindvajsetih glasbenih točk koncertirali učenci 

in učitelji, pa tudi drugi izvajalci, ki so povezani z brežiško 
glasbeno hišo. Vezni tekst je zasnovala Danica Avšič, prire-
ditev sta povezovala Anja Urek in Matevž Derenda. Program 
pa so pripravili Anita Veršec, Niko Ogorevc, Karolina Vegel 
Stopar, Adriana Stažić, Sanja Rebić Gašparlin, Berislav Ce-
rinski, Darija Stanović, Tomislav Vrandečić, Svjetlana Mulc, 
Daniel Ivša, Špela Avsenak, Goran Gorše, Marjetka Podgor-
šek Horžen in Miran Petelinc.  M.K.M.

BREŽICE - Območni odbor SDS Brežice vsako leto skozi različ-
ne aktivnosti priskoči na pomoč posameznikom v stiski. Le-
tos so za velikonočne praznike obdarila sedem družin – štiri 
v Brežicah in po eno v Slogonskem, na Malem Obrežu in Sro-
mljah. Tradicijo obdaritve so nadaljevali tudi v sodelovanju 
z društvom Ozara, kjer so prav tako uporabnikom društva 
pripravili darove, člani pa so jih sprejeli s kulturnim progra-
mom in jim podarili ročno izdelan gobelin.  M.�K.�M.�

Sromeljski�znameniti�nasad�narcis�(na�fotografiji,�foto:�
A.�K.)�je�že�razprl�na�stotine�cvetov�in�razveseljuje�tako�
mimoidoče�kakor�prizadevne�člane�Turističnega�društva�
Sromlje,�ki�bdijo�nad�olepšanjem�kraja.�M.�K.�M.

Pravice vsaj obdržati

Z�zbora�čateških�izgnancev

Prvo leto Trepetlike

Zven besede za dan knjige

Znali so čudovito drugače

Utrinek�z�nastopa�kitarskega�kvarteta

Velikonočno obdarovanje

BRESTANICA - V Domu Svobode Brestanica smo si v aprilu zopet 
lahko ogledali zanimiva ročna dela, ki so jih ustvarile pridne 
roke rajhenburških žena, članic skupine DU Brestanica in po-
samezne ustvarjalke. Razstava, ki je bila že peta po vrsti, je 
bila pisan mozaik umetelno prepletenih nitk, zank in vbodov, 
ki so bili ujeti v čudovite prte in prtičke. Izdelki so vzbuja-
li občudovanje in spoštovanje hkrati, saj so vanje ujete ur in 
ure pridnega dela, potrpljenja, vztrajnosti in estetike. Poleg 
razstave izdelkov posameznic smo želeli tudi povedati, da je 
imel vsak čas svoj značilen vez in način okraševanja, kar smo 
prikazali v kotičku ob krušni peči z „mevtergo“ in predmeti, 
ki so spadali v kmečko kuhinjo. Iz tega kotička je dihala este-
tika preproščine in toplina domačnosti, ki so jo poudarjali še 
izvezeni vzorci in drobni ročno izdelani okraski. Osrednji del 
razstave je bil letos namenjen Olgi Bračun, ki ga je napolni-
la z zelo lepimi izdelki, med njenimi vezi pa je izstopal star 
in zanimiv »rešilje«. Po odprtju, ki je bilo v petek, 17. apri-
la, je bila razstava odprta še v soboto in nedeljo, oba dneva 
pa so bile organizirane tudi ustvarjalne delavnice s prikazom 
različnih vbodov, posebno rešiljeja, zank s kvačko, izdelova-
njem rož iz žice, tkanine in papirja… Da ljudje še vedno ce-
nijo ročno delo, je dokazal obisk v vseh treh dneh, ki so bili 
zanimiva popestritev tega pomladnega časa.
� M.�Marjetič

„Pridne roke Rajhenburga“

WWW.POSAVJE.INFO
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www.posavje.info

www.mojeposavje.info
prijetne, zanimive in drugačne strani naše pokrajine

Od ene do druge številke Posavskega obzornika
z Vami tudi na svetovnem spletu...
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MedMestna povezava 
KršKo - Brežice

Izboljšanju prometa in bi-
valnih razmer v naseljih ob 
sedanji regionalni poveza-
vi med Krškim in Brežicami 
bo prispevala tudi medme-
stna povezava Krško – Breži-
ce, za katero je v zaključni 
fazi izdelava predloga naju-
streznejše variante. 

Bazen KršKo

Aktivnosti prav tako poteka-
jo na projektu Bazen Krško, 
kjer se pripravlja zasnova za 
umestitev projekta v Držav-
ni prostorski načrt HE Breži-
ce, ki bo predvidoma sprejet 
v prihodnjem letu. Na pobu-
do Občinskega sveta pa se 
obnavljajo aktivnosti za is-
kanje druge možne lokacije 
za bazen.

izgradnja 
KanalizacijsKega 
omrežja KršKo in 
ostala KoMunalna 
infrastruKtura

V zaključni fazi je tudi iz-
gradnja kanalizacijskega 
omrežja Krško. Obnova oz. 
novogradnja komunalne in-
frastrukture pa na območju 
Krajevne skupnosti mesta 
Krško poteka v naselju Kre-
men, Videm – Polšca in Po-
slovni coni Vrbina. V leto-
šnjem letu bo Občina Krško 
sofinancirala tudi pripravo 
idejnega projekta za vzpo-
stavitev Inštituta za energe-
tiko v Vrbini. Mestno vpadni-
co bo v prihodnje spremenila 
tudi ureditev obrtne cone 
MDB-jug, kjer je direktorica 
OU Melita Čopar izpostavila 
investitorsko namero o izgra-
dnji dveh poslovnih trgovskih 
objektov ter izgradnjo pro-
metne, komunalne in ostale 
infrastrukture. 

PločniKi v Ks mesta 
KršKo in KolesarsKe 
povezave

Za varnost v cestnem pro-
metu je pomembna tudi iz-
gradnja pločnikov, ki bodo v 
naslednjih mesecih na obmo-
čju KS mesta Krško zgrajeni 
na Valvasorjevem nabrežju, 
v Zatonu, Cankarjevi ulici in 
Zdolski cesti. Varnejšo vo-
žnjo kolesarjem pa bo Obči-
na Krško zagotovila z vzpo-
stavitvijo kolesarske mreže. 

tudi za umestitev kompleksa 
Krka Krško, za katerega je že 
potekala javna razgrnitev, v 
drugi polovici leta 2009 pa se 
pričakuje obravnava usklaje-
nega predloga na Občinskem 
svetu Občine Krško kot osno-
va za pridobitev gradbenih 
dovoljenj za posege v tem 
območju.

sPominsKi ParK jurija 
dalmatina

Na Vidmu v tem času že po-
teka ureditev okolice in te-
rena za vzpostavitev spo-
minskega parka v neposredni 
bližini Osnovne šole Jurija 
Dalmatina. Tam bodo do ju-

nija vzpostavljena obeležja v 
čast bogate dediščine prote-
stantizma v občini.

investicije v šolstvo, 
v mladinsKo in šPortno 
infrastruKturo

Na področju šolske in pred-
šolske vzgoje je na Vidmu v 
naslednjih mesecih predvi-
dena izgradnja zunanjega, 
7.331 m2 velikega športne-

ga igrišča pri OŠ Jurija Dal-
matina, ureditev igrišča pri 
centralnem vrtcu Krško in 
obnova enote vrtca Kekec. 
Obnova športne infrastruktu-
re bo še v tem letu poteka-
la na Stadionu Matije Gubca, 
kjer bo urejeno odvodnjava-
nje glavnega nogometnega 
igrišča, urejena speedway 
steza in sedeži na tribuni. V 
naslednjih treh letih z obno-
vo Doma Milke Kerin na ob-
močju občine Krško sledi tudi 
vzpostavitev mladinsko turi-
stičnega kulturnega centra.

oBvoznica KršKo

V polnem teku je ta čas tudi 
obvoznica Krško. Zgrajena 
sta prvi most in krožišče pri 
jezovni zgradbi HE Krško, je-
seni sledi začetek izgradnje 
dela obvoznice od hidroelek-
trarne do navezave na lokal-
no cesto pod obstoječim mo-
stom pri Vipapu in novi most 
v Žadovinku, v letu 2010 pa 
še odsek od križišča pri Vipa-
pu do Žadovinka. 

celovita ureditev 
dela starega mestnega 
jedra

V občini Krško je ta čas med 
vidnejšimi projekti urba-
nistično - arhitekturna de-
lavnica za celovito uredi-
tev starega mestnega jedra. 
Predloge za vsebinsko in obli-
kovno prenovo bo v nasle-
dnjih mesecih podala načr-
tovana  delavnica. S prenovo 
in oživitvijo mestnega jedra 
želi Občina ohraniti identite-
to starega jedra in ga urediti 
v prijazne in širši družbi do-
stopne površine ter vzposta-
viti novo združevalno sredi-
šče vseh občanov. Območje 
urejanja za urbanistčno ar-
hitekturno delavnico zaje-
ma relacijo med Trško goro in 
reko Savo, od novega mostu 
pri HE Krško na SV do obsto-
ječega mostu čez reko Savo 
na JV ter območje ob starem 
jedru na Vidmu. 

umestitev nove 
Knjižnice

V sklop ureditve starega me-
stnega jedra sodijo tudi ak-
tivnosti za umeščanje nove 
Knjižnice, za katero je že iz-
brana natečajna rešitev, do 
22. maja pa poteka tudi jav-
na razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za 
njeno umestitev. Njena gra-
dnja je predvidena v letih 
2011 in 2012. 

oBnova valvasorjevega 
KoMpleKsa

Stari del mesta bo še v le-
tošnjem letu pomembno za-
znamovala celovita uredi-
tev zgodovinsko kulturnega 

spomenika Valvasorjev kom-
pleks, kjer bo v naslednjih 
dveh letih vzpostavljena tudi 
kulturna in storitvena dejav-
nost. 

most za Pešce KršKo-
videm

Med zanimivejšimi projekti 
je gotovo tudi novo načrto-
vani most za pešce Krško-Vi-
dem, ki bo urbaniziran zaho-
dni del mesta Krško na levem 
bregu Save povezal z uprav-
nim središčem na desni stra-
ni. Zanj je že izdelana idej-
na zasnova.

KoMpleKs KrKa KršKo

Vse potrebne aktivnosti na 
levem bregu Save potekajo 

Občina Krško objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema 
prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2009.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov na-
jema prireditvenega šotora za izvedene razne prireditve 
oz. dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širše-
mu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna dru-
štva oz. zveze društev v občini Krško v razpisnem obdo-
bju od 4.10.2008 do 4.10.2009.

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora je 10.000 EUR.

Rok za prijavo je 6.10.2009.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
• upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zve-

ze društev, ki imajo sedež v občini Krško in so organi-
zatorji prireditve oz. dogodka, ki je bil izveden v obči-
ni Krško,

• isti prijavitelj se lahko v sklopu tega razpisa prijavi samo 
enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora 
na eni prireditvi oz. dogodku, ki je bil izveden v razpi-
snem obdobju,

• upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški na-
jema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni 
stroški šotora,

• neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna 
in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elek-
trika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni 
oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve,

• v sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški priredi-
tvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov na 
osnovi dokazil o izvedbi v okviru višine razpoložljivih 
sredstev za javni razpis.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani 
Občine Krško www.krsko.si ali pa jo zainteresirani lahko 
dvignejo v času uradnih ur na Občini Krško. Dodatne in-
formacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Me-
singer, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.
si, v času uradnih ur.

Občina Krško obvešča,

da je organizirana javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev 

dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice).

dokumentacija je javno razgrnjena
od 22. aprila do 22. maja 2009,

v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
na oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, 
ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško.

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi, kot zapis v knjigo pripomb 

in predlogov na mestih javne razgrnitve ali se pisno 
posredujejo Občini Krško, oddelku za urejanje prostora 

in varstvo okolja.

Javna obravnava bo v sredo, 6. maja 2009, ob 18. uri, 
v sejni sobi »A« Občine Krško.

Vljudno vabljeni!

Nova podoba mesta Krško 
in okolice v letih 2009-2013
Občina Krško je pretekli teden na javni predstavitvi predstavila projekte, ki že potekajo ali pa so v fazi načr-
tovanja na območju Krajevne skupnosti mesta Krško. Direktorica občinske uprave Melita Čopar je izpostavi-
la 30 največjih in najpomembnejših za bodoči razvoj mesta in občine Krško. Načrti in proračunska sredstva 
občine so izjemno razvojno naravnani, saj se vodstvo trudi, da bi v obdobju do leta 2013 izkoristilo čim več 
možnosti, ki jih omogoča EU s svojimi spodbudami. Pomemben investicijski potencial pa predstavlja tudi na-
domestilo za omejeno rabo prostora zaradi prisotnosti jedrskih objektov v prostoru. Pridobitve, opisane v na-
daljevanju, bi tukajšnji prostor verjetno pridobil v naslednjih letih, a glede na njihovo investicijsko zahtev-
nost gotovo mnogo kasneje od sedaj predvidenega leta 2013, če zgoraj omenjenih sredstev ne bi bilo. 

Letos sledi kolesarska pove-
zava Žadovinek - naselje Bre-
ge. 

ostale naložBe

Med predstavljenimi projekti 
so bila tudi Varovana stano-
vanja, z gradnjo katerih bo 
Nepremičninski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja Slovenije začel še 
v tem letu; Tržnica na Vid-
mu, kjer je izdelana idejna 
zasnova ureditve, pristopi-
lo pa se bo tudi k spremem-
bi ureditvenega načrta, ki bo 
dovoljeval posege na tem ob-
močju. V načrtu ureditve je 
tudi nekdanji Dom starejših 
občanov na Vidmu, kjer so v 
obravnavi idejne rešitve mo-
žne ureditve območja. Med 
večjimi projekti je tudi ure-
ditev pokopališča v Krškem, 
kjer bo do leta 2011 zgraje-
na nova poslovilna vežica in 
obnovljena obstoječa, zgra-
jena bodo nova grobna polja 
in na novo urejen poslovil-
ni prostor. Občina Krško bo 
letos vložila tudi v sofinan-
ciranje hišic Zveze prijate-
ljev mladine v Nerezinah. 
Maja pa bo začel delovati 
tudi Skupni prekrškovni or-
gan občinskih uprav Breži-
ce, Bistrica ob Sotli, Radeče, 
Krško in Sevnica, ki bo vzpo-
stavil inšpekcijsko in redar-
sko službo in nadzorstvo nad 
izvajanjem in spoštovanjem 
občinskih predpisov. 

Razpis za delovna mesta 
Občina Krško obvešča,  da je na spletni strani Občine Krško in pri 
Zavodu RS za zaposlovanje objavljen javni natečaj za zasedbo 
uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za pravne zadeve 
in javna naročila. Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta in 
potrebna dokazila oz. izjave so objavljeni na spletni strani Obči-
ne Krško: www.krsko.si, pod rubriko: Razpisi in objave. Prijave so 
možne do 13. maja 2009. 

Gradbena�in�
obrtniška�dela�obnove�
Valvasorjevega�kompleksa

Vizualizacija�izgleda�
bodočega�spominskega�
parka�

Stadion�Matije�Gubca

Občinstvo�na�predstavitvi

Občan�pri�ogledu�
razstavljenih�projektov

Direktorica�Melita�Čopar,�
svetnica�OS�Polona�Urek�
in�predstavnik�Zelenega�
kroga;�pred�njimi�maketa�
tržnice�na�Vidmu

Ob mednarodnem prazniku 
dela, 1. maju, vsem voščim 
veliko delovnih uspehov in želim 
prijetno prvomajsko praznovanje!

Franc Bogovič,
župan
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BREŽICE - Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo Občine 
Brežice je bila 9. in 10. aprila s pomočjo policistov Policijske 
postaje iz Brežic in avtobusnega prevoznika Integral Brebus 
iz Brežic izvedena preventivna akcija »Učna ura v prome-
tu«. Akcija je imela namen izboljšanja varnosti mlajše ge-
neracije udeležencev v cestnem prometu. Zato so povabili 
učence četrtih razredov iz vseh osnovnih šol iz občine Breži-
ce in jim praktično prikazali ravnanje in udeležbo v cestnem 
prometu. Akcija je bila sestavljena iz treh sklopov aktivno-
sti: varna udeležba v prometu kot pešec, ogled avtobusne 
postaje in praktična udeležba v prometu kot potnik v avto-
busu in predstavitev policijske opreme za nadzor cestnega 
prometa Policijske postaje Brežice. Ob koncu akcije je sledil 
še praktičen prikaz iskanja prepovedanih drog v vozilu s po-
močjo za ta namen izšolanega psa. V dveh dneh se je akci-
je udeležilo skupaj 206 učencev iz devetih osnovnih šol: Ar-
tiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje, Dobova, Kapele, Globoko, 
Pišece in Velika Dolina. Po končani akciji so bili učenci pova-
bljeni, naj narišejo risbe na temo »Učna ura v prometu«, jih 
pošljejo, odbor za izvedbo akcije pa bo izdelke pregledal in 
najboljše nagradil s praktičnimi nagradami.
 Predsednik�SPV�Brežice�Igor�Ilovar

Učna ura v prometu

Program ob praznovanju 1. maja, 
praznika dela

Prvomajska budnica:

6.50 – Brežice, park pri Kosah, budnica možnaristov Društva 
ročnih možnaristov Rogatec.
 
7.00 – Brežice, pred Občino Brežice, Pihalni orkester Kapele 
Sledi budnica po vaseh KS Kapele, budnica se zaključi na Bi-
zeljskem. 

6.00 –  Dobova 
Sledi budnica po vaseh Sela, Bukošek, Arnovo selo, zaklju-
či se na Šentvidu. 

Praznovanje 1. maja na Šentvidu – jasa pod cerkvijo sv. Vida

11.00 – začetek programa
11.30 – Slavnostni govornik Ivan Molan, župan občine Brežice
11.40 – KD Gasilski pihalni orkester Loče

Praznovanje 1. maja, mednarodnega praznika dela, bodo po-
pestrili Trebeški drotarji, za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 

Prijazno vabljeni na praznovanje in druženje!

Organizatorja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
in Občina Brežice

Trenutno je v postopku iz-
delava projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja 
(PGD) in izdelava projekta 
za izvedbo (PZI) izgradnje 
sekundarne kanalizacije Glo-
boko. Izgradnjo sekundarne 
kanalizacije načrtuje Obči-
na v naslednjih letih.  

Z izgradnje ČN in omrežje 
Globoko bo rešeno neustre-
zno odvajanje fekalnih in 
meteornih voda v KS Globo-
ko - te se trenutno še zbirajo 
v greznicah oz. ponikovalni-
cah, ponekod pa se odvaja-
jo direktno v bližnje vodoto-
ke in obcestne jarke. Projekt 

VABILO

Prijazno vas vabimo, da se udeležite slavnostnega 
odprtja modernizirane ceste v krajevni skupnosti 
Šentlenart in tradicionalnega postavljanje mlaja. 

Slavnostna otvoritev ceste bo
v četrtek, 30. aprila 2009, ob 18. uri

v krajevni skupnosti Šentlenart
(pri hiši Gornji Lenart 11).

Tradicionalno postavljanje mlaja sledi ob 19.30,
na prireditvenem prostoru KS Šentlenart

(pri hiši Gornji Lenart 18).

Postavljanje mlaja je tudi priložnost za druženje 
in praznovanje, za zabavo bo poskrbel ansambel 

Brežiški flosarji. 
Dobro voljo prinesite s seboj, za hrano in pijačo bo 

poskrbljeno. 

Vljudno vabljeni!
 Organizatorja:
� KS�Šenlenart�in�Občina�Brežice�

Delo je hrana plemenitih duš.
(Lucius Annaeus Seneka)

Spoštovani delavke in delavci, občanke, občani občine Brežice 
ter bralci Posavskega Obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam vaše delo pri-
naša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen počitek. Verjamem, 
da se bomo pogosto srečevali ob uspešnih projektih in skupaj 
ustvarjali prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem raz-
položenju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Čistilna naprava Globoko 
kmalu v preizkušnjo
Čistilna naprava Globoko je dokončana, v mesecu maju bo predvidoma potekalo priključevanje uporab-
nikov na izgrajeni kanalizacijski sistem. Priključevanju bo sledilo poskusno obratovanje čistilne napra-
ve. V letošnjem letu Občina Brežice načrtuje tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije do osnovne šole 
Globoko, tako bo omogočen priklop šole na čistilno napravo. 

bo vzpostavil pogoje za pri-
ključitev že zgrajenega pri-

marnega kanalizacijskega 
voda na čistilno napravo in 

povezal celotni sistem fekal-
ne kanalizacije na območju 
Globokega. Projekt bo tako 
izboljšal učinke čiščenja in 
na ta način prispeval k varo-
vanju in zaščiti okolja, pred-
vsem vodnih virov.

Vrednost projekta, ki zajema 
izgradnjo ČN za 1000 popula-
cijskih enot (PE) in izgradnjo 
sekundarnega omrežja Glo-
boko v dolžini približno 270 
m, je 625.258 evrov. Projekt 
je sofinanciran s sredstvi 
Evropske unije in deležem 
sredstev države (442.887 
evrov).
� Vir:�Občina�Brežice

Čistilna�naprava�Globoko

GLOBOKO – Tamkajšnja OŠ je 16. aprila pripravila tradicional-
no zborovsko prireditev, na kateri so upravičili naslov „Globo-
ko poje“. Na odru so se najprej predstavili otroci iz vrtca, ki 

jih je upela Mateja Rožman, tako kot vse šolske pevske zbo-
re, razen mlajšega pevskga zbora, ki ga vodi Melita Ogorevc. 
Z Matejo Rožman, ob spremljavi Vilka Ureka, pa sta se pred-
stavila še otroški in mladinski pevski zbor, slednji z repertuar-
jem pravkar odpete revije zborov. Globočani so v goste povabili 
otroke iz vrtca Cerklje ob Krki, pa domača zbora pod vodstvom 
Franca Keneja, tako ljudske pevce kot Lovski pevski zbor Glo-
boko. Za starše in obiskovalce, ki so napolnili tamkajšnji pro-
svetni dom do zadnjega kotička, saj jih je kar nekaj še stalo, 
so pripravili še skupno poslovilno pesem.  S.V.

Globoko poje

Mladinski�pevski�zbor�OŠ�Globoko�z�Rožmanovo�in�Urekom

BIZELJSKO - OŠ Bizeljsko je 20. aprila pripravila slavnostno od-
prtje otroškega igrišča, ki so ga najmlajši, vrtičkarji in učenci 
1. in 2. razreda, dobili po dveh letih. V vmesnem času so bili 
brez zunanjih igral, saj so zaradi gradnje nove šole ostali brez 
njih tako na nadomestni lokaciji kot tudi po selitvi v novo učilo 
decembra 2007. Ravnateljica Metka Kržan je povedala, da so 

igrala stala okrog 11 tisoč evrov; občinski proračun je prispeval 
5 tisoč evrov in enak znesek šola, 750 evrov je prispeval šolski 
sklad, manjšo razliko pa so pridobili iz donacij iz Sklada za fi-
nanciranje razgradnje NEK in ARAO. Župan Ivan Molan je kot 
slavnostni govornik dejal, da gre za majhno, a pomembno in-
vesticijo in da upa še na več podobnih. Vrtičkarji so staršem in 
obiskovalcem pripravili prisrčen program in prerezali trak ter 
kljub dežju zavzeli igrala (na fotografiji). Šolski kuhar Mitja pa 
je ob pomoči vzgojiteljic poskrbel za slastne palačinke, ki so 
prve trenutke na novih igralih naredile še bolj sladke.
� S.�Vahtarič

Najmlajšim novo igrišče

BREŽICE - V mesecu marcu smo se dijakinji Marjanca Mi-
klavčič in Melita Jalovec ter profesorice Susanne Volčanj-
šek, Darja Babič-Drašler in Elena Mlakar udeležile druge-
ga projektnega sestanka projekta Comenius »Think for the 
Future«. 

Šest šol se je sestalo na severu Nemčije v malem mestecu 
Marne. Projekt je povezan s problemom globalnega segreva-
nja in z varčevanjem energije na šoli. Zato smo predstavili 
porabo energije na šoli in možnosti, kje vse lahko privarču-
jemo. Ugotovili smo, da za ogrevanje porabimo enajstkrat 
več energije kot za razsvetljavo. Ker je bil januar najhla-
dnejši mesec, je bila poraba največja. Največ elektrike pa 
smo porabili decembra zaradi daljših noči in večje potrebe 
po osvetljenosti učilnic. 
Že v mesecu aprilu bomo organizirali tekmovanje med prvi-
mi letniki v varčevanju in razred, ki se bo najbolje odrezal, 
bo nagrajen. Teden, ki smo ga preživeli na severu Nemči-
je, nam bo ostal zapisan v spominu po urejenosti in redu na 
šoli, ogledu akvarija v obmorskem mestecu Tonning, ogle-
du nuklearne Brokdorf in vetrnih elektrarn. Izračunali smo, 
da bi potrebovali kar 390 največjih vetrnih elektrarn, da bi 
nadomestili eno nuklearno elektrarno. Naslednje srečanje 
bo v mesecu juniju v Veliki Britaniji.  
� Marjanca�Miklavčič�in�Melita�Jalovec,
� ETRŠ�Brežice

Comenius »Think for the 
Future«

Udeleženci�srečanja�na�severu�Nemčije
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Na OŠ Sava Kladnika Sevnica je 140 učencev in 14 mentorjev  
izvedlo kulturno prireditev Pozdrav pomladi. Rdeča nit pri-
reditve je bila ljubezen v najširšem pomenu te besede. Lju-
bezen do ljudi, okolja, živali… Celoten izkupiček od proda-

je vstopnic je namenjen v Šolski sklad. Želijo si, da bi imeli  
vsi učenci enake izhodiščne možnosti, ne glede na to, iz ka-
kšnega socialnega okolja prihajajo. Starši učencev in osta-
li gosti so prispevali kar 825 €. Veseli so dobrega odziva, za 
darovane prispevke pa se iskreno zahvaljujejo. 

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga javnost obeležuje za-
dnjih 30 let. Ob tej priložnosti različne okoljske in druge or-
ganizacije, podjetja, društva ter posamezniki s prireditvami 
in dogodki opozar-
jajo na ranljivost 
planeta, na kate-
rem živimo. V ob-
čini Sevnica v tem 
času poteka akcija 
zbiranja in odvoza 
kosovnih odpadkov, 
posebno pozornost 
urejanju in čišče-
nju okolja posveča-
jo posamezna dru-
štva, na Slančjem 
Vrhu pa so ob tej 
priložnosti zasadili lipo. Pri slovesni zasaditvi lipe so sodelova-
li župan Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti Tržišče 
Janez Kukec, predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in Tu-
ristične zveze Občine Sevnica ter učenci Osnovne šole Tržišče. 
Po zasaditvi je bilo na turistični kmetiji Rudija Celestina preda-
vanje  Toneta Hrovata na temo lokalne potrošnje. Župan Sreč-
ko Ocvirk in v.d. direktorja Komunale Sevnica Mitja Udovč pa 
sta ob dnevu Zemlje skupaj obiskala vse osnovne šole v obči-
ni, kjer sta učencem predstavila naloge in odgovornost Obči-
ne in Komunale pri skrbi za urejanje in varstvo okolja ter na-
čin in izvajanje teh nalog v vsakdanji praksi. Učenci so se ob 
sliki in besedi seznanili z javno infrastrukturo v občini, z oskr-
bo s pitno vodo, čiščenjem odpadne vode, zbiranjem in odvo-
zom odpadkov in drugimi za okolje pomembnimi dejavnostmi.

V sklopu projektov, ki so v teku, je tudi investicija v uredi-
tev infrastrukture v Lončarjevem Dolu. Projektna dokumen-
tacija je dokončana. Izkazalo pa se je, da je predvidena ure-
ditev Lončarjevega Dola, ki bi v prvi vrsti predstavljala dvig 
protipoplavne varnosti ter v nadaljevanju ureditev prome-
ta za povečanje varnosti pešcev v naselju, zelo draga. Sku-
pna predračunska vrednost investicijskega projekta za ure-
ditev 200 m dolgega odseka lokalne ceste s pločniki, javno 
razsvetljavo in ureditvami avtobusnih postajališč ter regu-
lacijo 250 metrov potoka z gradnjo novih premostitev zna-
ša skoraj 1 mio EUR, od tega je za okoli 727.000 EUR vodar-
skih ureditev.  S strani Službe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko ima Občina Sev-
nica v letih 2009 in 2010 zagotovljenih skupaj 473.000 EUR 
za ureditev 3,4 kilometra lokalne ceste Lončarjev Dol – Pod-
vrh - Zabukovje, kar pomeni, da bo potrebno ponovno pre-
veriti realen obseg ureditev.

V Krmelju se bodo pričela dela na izgradnji rondoja in ureditvi 
dela ceste skozi Krmelj. Gre za  investicijo Direkcije Republike 
Slovenije za ce-
ste s sofinancira-
njem Občine Sev-
nica. Sporazum o 
sofinanciranju je 
podpisan, celotna 
vrednost investi-
cijskega projekta 
pa znaša 925.000 
EUR. Dokonča-
na je že ureditev 
regionalne ceste, 
skupaj s pločniki 
na severnem odse-
ku v Krmelju. Pre-
vzem izvedenih del bo razpisan skupaj z zgornjim pododsekom 
(ovinek), ki je trenutno še v izgradnji. Skupna investicijska vre-
dnost ureditev, z dodatnimi deli vred, znaša 678.300 EUR, de-
lež Občine pri tem pa 208.000 EUR.

Na regionalni cesti skozi Sevnico tečejo ureditvena dela z 
gradnjo pločnikov in kolesarskih stez. Na pododseku do kri-
žišča pri Železniški postaji manjka še končna preplastitev in 
ureditev dovozov ter zaključna dela; na pododseku do spo-
menika NOB se izvaja prometna preureditev in semaforiza-
cija križišča pri Izidorju; na pododseku do Hotela Ajdovec 
pa se izvajajo prestavitve in zaščite komunalnih vodov. Do-
govorjen rok dokončanja del je maj 2009. Skupna pogodbe-
na vrednost ureditev znaša 1 mio EUR, delež Občine pri tem 
pa 360.000 EUR. Občina bo vzporedno s tem urejala tudi ob-
močje parkirišča pri Železniški postaji.

Ureditev cestne povezave 
Planinska cesta – NHM - Grič
Občina Sevnica je investitor ureditve lokalne cestne poveza-
ve Planinska cesta – NHM - Grič, ki vključuje celovito uredi-
tev odseka lokalne ceste, dolžine 250 m mimo Kopitarne ter 
prvo fazo ureditve odseka Grič v dolžini 520 m. Skupna vre-
dnost investicijskega projekta znaša 590.000 EUR, pri čemer 
so pridobljena sredstva sofinanciranja s strani Službe Vla-
de Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regional-

no politiko v skupni višini 466.000 EUR. Gradbena dela so v 
teku. Odsek mimo Kopitarne je praktično dokončan, do sre-
dine maja se predvideva še izvedba talnih označb in ureditev 
okolice. Na odseku na Grič potekajo zaščitna dela in presta-
vitve obstoječih komunalnih vodov vključno z gradnjo nove-
ga vodovoda ter kanala fekalne kanalizacije. Sledila bo gra-
dnja opornih zidov in pločnikov z javno razsvetljavo. V prvo 
fazi ureditve odseka ceste na Grič je zaradi omejenih sred-
stev vključeno dokončanje pločnikov in javne razsvetljave. Ta 
dela bodo predvidoma dokončana do konca maja.  Za drugo, 
končno fazo ureditve odseka na Grič, ostane še asfaltacija 
razširjenega vozišča lokalne ceste, ki je predvidena v okviru 
investicijskega projekta gradnje pločnikov in razširitve voz-
išča Drožanjske ceste. Druga faza odseka Grič bo predvido-
ma v celoti dokončana v poletnih mesecih.

Cesta�na�Grič�(vir:�foto�arhiv�Občine)

Investicijski projekti na 
državnem cestnem omrežju
Predstavnik občinske uprave Občine Sevnica se je v Ljubljani 
udeležil sestanka s predstavniki konzultantskega podjetja DDC, 
ki vodi inženiring investicijskih projektov na državnem cestnem 
omrežju za potrebe Direkcije Republike Slovenije za ceste.  Na 
sestanku so bili obravnavani predvsem aktualni investicijski pro-
jekti, ki se trenutno odvijajo na območju občine Sevnica, go-
vora je bilo pa tudi o pobudah Občine Sevnica za uvedbo po-
trebnih novih ureditev v državne investicijske plane. V zvezi 
novih investicij je bilo ugotovljeno predvsem, da morajo obči-
ne, skladno z dopisom Direkcije Republike Slovenije za ceste, 
iz februarja letos, za vse svoje pobude predložiti tudi že takšen 
obseg projektne dokumentacije, da bo lahko podlaga za izde-
lavo investicijske dokumentacije in torej morebitno uvrstitev 
za sofinanciranje v plan proračuna Republike Slovenije. Gle-
de trenutnega stanja aktualnih projektov, pa je bilo ugotovlje-
no predvsem, da sta trenutno v razpisnem postopku dva inve-
sticijska projekta na državnem cestnem omrežju na območju 
občine Sevnica, in sicer nadaljevanje ureditve regionalne ce-
ste skozi Sevnico, do Gasilskega doma ter ureditev križišča pri 
Barbari v Krmelju. Obe investiciji naj bi se predvidoma zače-
li v poletnem obdobju.

Ureditev ceste skozi Sevnico

Izgradnja rondoja in ureditev 
ceste skozi Krmelj

Križišče�v�Krmelju�(vir:�foto�arhiv�
Občine)

Ureditev infrastrukture  
v Lončarjevem Dolu

Sestanek s predstavniki JSKD
Župan in v.d. vodje oddelka za družbene dejavnosti Mojca 
Sešlar sta se sestala z direktorjem Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Igorjem Teršarjem in vodjo območne iz-
postave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Katjo Piber-
nik. Po pregledu skupnih projektov sta predstavnika Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti  predstavila delo sklada, pred-
vsem javne razpise, ki so bili v tem tednu objavljeni na nji-
hovi spletni strani. V sklopu Kulturnega tolarja za leto 2009 
so tako odprti štirje razpisi: Prostori/oprema 2009, Specia-
lizirana oprema 2009, Mladinski kulturni centri 2009, Infor-
matika 2009. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ali za ka-
kršna koli vprašanja se zainteresirana društva in drugi lahko 
obrnejo na območno izpostavo Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Sevnica. Beseda je v nadaljevanju tekla tudi o iz-
vajanju razpisov na področju kulture na lokalni ravni. Sesta-
nek se je zaključil z izraženo namero, da bi si ob vsakoletnem 
srečanju izmenjali izkušnje na področju kulturnih dejavnosti.

Akcija zbiranja in odvoza 
kosovnega odpada
Tudi v letošnjem letu poteka Akcija zbiranja in odvoza kosov-
nega odpada, in sicer v času od 15.4.2009 do 25.5.2009. V 
akciji bodo poleg občanov sodelovala tudi razna prostovoljna 
društva. Kosovni odpadki naj bi bili razvrščeni v tri skupine, 
in sicer se zbirajo: leseno ali kovinsko pohištvo, kovine ter go-
spodinjski električni aparati (pralni, pomivalni in sušilni stro-
ji, radijski sprejemniki, televizijski sprejemniki, računalniki, 
hladilniki, zamrzovalniki, monitorji). Kosovni material je po-
trebno pravilno in pravočasno zložiti na odvzemno mesto ob 
posodi za gospodinjske odpadke ali ob skupne zabojnike za 
mešane odpadke najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza, 
vendar ne prej kot 24 ur pred odvozom. Ostali odpadki niso 
predmet te akcije in se ne odvažajo. Odpadke, ki ne sodijo 
med kosovne, to so nevarni odpadki, zastekljena okna, sani-
tarni elementi in gume je potrebno pripeljati na Zbirni center 
za odpadke ali pa odvoz organizirati po posebnem naročilu. 

Zasaditev lipe ob svetovnem 
dnevu Zemlje

Drevo�so�zasadili�tudi�v�parku�OŠ�
Sava�Kladnika�Sevnica�(vir:�OŠ�Sava�
Kladnika�Sevnica)

Pozdrav pomladi

S�prireditve�Pozdrav�pomladi�(vir:�OŠ�Sava�Kladnika�
Sevnica)

Svetovni dan knjige 
Ob svetovnem in slovenskih dnevih knjige so se v Knjižnici 
Sevnica na literarnem večeru z naslovom Sij sevniških poezij 
iskrile besede mladih sevniških poetov Cite Konec, Nine Bož-
jak, Mojce Metelko, Ines Kežman, Tine Verhovc, Sebasti-
jana Možica in Matije Drobneta. Knjižnica Sevnica je z Var-
stveno delovnim centrom Leskovec-Krško - enoto iz Sevnice 
ob dnevu knjige začela s skupnim projektom: bralno značko 
za njihove varovance. Bralno značko so poimenovali S knji-
go na potep. Na prvo srečanje so povabili ilustratorja Uroša 
Hrovata, ki je ob branju zgodb narisal nekaj knjižnih junakov.

Pohod od Murnc do Telč
Po poti ob nekdanji nemško-italijanski okupacijski meji od Murnc 
do Telč so se podali udeleženci spominskega pohoda, ki ga je 
organizirala Krajevna organizacija Društva izgnancev Sloveni-
je 1941-1945 Šentjanž pod pokroviteljstvom Društva izgnancev 
Slovenije in v soorganizaciji Krajevne organizacije Krmelj-Trži-
šče. Pohod je namenjen ohranjanju spomina na dogodke iz časa 
NOB, udeležujejo pa se ga pohodniki iz vse Slovenije. Pohod je 
zanimiv in priljubljen tako zaradi prijetne pokrajine, prijaznih 
in gostoljubnih domačinov, kakor tudi zaradi pestre vsebine na 
različnih točkah ob poti. Uvodni program v Murncah so pripra-
vili učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Ti so se izka-
zali tudi v Šentjanžu, v Hinjcah pa so program pripravili učenci 
Osnovne šole Krmelj. Slavnostni govornik v zaključnem progra-
mu na Telčah je bil poslanec Državnega zbora mag. Franc Žni-
daršič, nastopili pa so še učenci iz Osnovne šole Tržišče ter ljud-
ske pevke s Telč.

Slovenski tabori imajo v slovenski zgodovini poseben po-
men, saj se je na njih izoblikovala zavest o slovenskem 
narodu, ki nas je pripeljala v samostojno Republiko Slo-
venijo. 

Sevnica je vseslovenski tabor, na katerem se je zbralo prek 
7000 zavednih Posavcev, gostila 2. maja 1869. Organizirala 
ga je sevniška čitalnica. Vodja pripravljalnega odbora tabo-
ra je bil Alojzij Lenček, državni poslanec in župan na Blanci. 
Na taboru so zahtevali od vlade, da se zedinijo vse dežele, 
kjer prebivajo Slovenci, da se v šole in urade uvede sloven-
ski jezik, da se osnuje gospodarska šola za sevniški, brežiški, 
kozjanski in sosednje okraje ter da se zgradi most čez Savo 
pri Sevnici in Brežicah. Tedanjim oblastem so jasno pokaza-
li, da so Slovenci v mislih in duhu enotni. 

Sevniški tabor je bil po številu udeležencev ter po radikal-
nosti in zrelosti zahtev med najpomembnejšimi in je dodal 
velik prispevek k zedinjenju slovenskega naroda. S tega vi-
dika gre za  enega največjih kulturno zgodovinskih dogodkov 
v Posavju, zato zasluži vso pozornost tudi v luči današnjega 
časa. Z velikim navdušenjem je tabor v Sevnici sprejel reso-
lucijo o zedinjeni Sloveniji. Dogodek izpred 140 let je resnič-
no velik, dostojanstven in vreden vsega spoštovanja, zato je 
naša dolžnost, da ga ohranimo živega še danes in v prihodnje. 
Slovesnost ob 140. obletnici sevniškega tabora bo združena s 
praznovanjem letošnjega dneva državnosti, ki bo v nedeljo, 
21. junija 2009. Slavnostni govornik bo predsednik Državne-
ga zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar.

Ob 140. obletnici slovenskega 
tabora v Sevnici
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BREŽICE - V letošnjem velikonočnem tednu so se brežiške 
kmetice zbrale na Skopicah. Želele so obnoviti znanje izde-
lave pletenic ter drugih različnih izdelkov iz vzhajanega testa 
(na fotografiji). Ivanka Potokar ima s tovrstno peko veliko iz-

kušenj, saj je za svoje izdelke prejela že kar nekaj priznanj. 
Prijazno jim je pokazala pripravo in izdelavo, kmetice pa so 
ji hvaležne za njen trud, saj je njihova želja,da ohranijo in 
spoštujejo našo dediščino. 

KRŠKO�-�Društvo�Likovnikov�Krško�Oko�je�16.�aprila�v�
krški�Dvorani�v�parku�postavilo�na�ogled�likovno�razsta-
vo�šestih�članov,�ki�so�jo�poimenovali�3�plus.�Svoje�li-
kovne�umetnije�so�predstavili Smiljana�Anžiček,�Simona�
Dular,�Meta�Kuplenik,�Rafael�Andlovic,�Janez�Klavžar in 
Rudi�Stopar.�Dela�je�besedno�pospremila�Alenka�Černe-
lič�Krošelj,�kulturni�program�pa�pripravila�Nanika�Ška-
far�Azinović.�M.�K.�M.�

Prvi v sklopu štirih koncer-
tov se je 17. aprila odvijal 
v Kulturni dvorani Sevnica 
v organizaciji Javnega skla-
da RS za kulturne dejavno-
sti, Območne izpostave Sev-
nica. Predstavilo se je devet 
malih pevskih skupin in okte-
tov, in sicer: pevska skupina 
Encijan, ki deluje v okviru 
PD Lisca Sevnica, petčlan-
ska glasbena skupina Ozara 
Brežice, šestčlanski Lovski 
pevski zbor LD Krško, Ok-
tet Kranjci, ki deluje v okvi-
ru KD Ivan Kobal Krška vas, 
moška pevska skupina Fantje 
z Razborja, Oktet Orlica, ki 
deluje v okviru KD Orlica Pi-
šece, glasbena skupina Spo-
min iz Krškega, vokalna sku-
pina Coronke iz Boštanja in 
Oktet Jurij Dalmatin iz Bo-
štanja. Vse nastope je stro-
kovno spremljal Tomaž Habe, 
skladatelj, pedagog, dirigent 
in zborovodja, zaposlen kot 
profesor na Srednji glasbeni 
in baletni šoli Ljubljana ter 
kot predavatelj na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani, od leta 
2006 pa je tudi predsednik 
Društva slovenskih skladate-
ljev. Program je povezoval 
Vili Zupančič. Posavski pev-
ski zbori se bodo predstavili 
8. maja v Sevnici, 9. maja v 
Krške, in 10. maja v Brežicah.
� S.�Radi

KRŠKO�–�V�soboto,�18.�aprila,�je�v�veliki�dvorani�krške-
ga�hrama�kulture�koncertiral�Pihalni�orkester�Videm�Kr-
ško�in�svoj�nastop�poimenoval�Pomladni�koncert.�Pod�
dirigentsko�palico�Dejana�Žnideršiča�so�pričeli�večer-
ni�glasbeni�utrip�s�skladbo�Praise�Jerusalem,�v�nadalje-
vanju�pa�zaigrali�še�šest�skladb.�Zbranemu�občinstvu�so�
se�predstavili�tudi�solisti�pozavnist�Žan�Tkalec,�barito-
nist�Gregor�Colner�ter�Vokalna�skupina�Aves,�ki�v�orke-
stru�deluje�kot�sekcija.�M.�K.�M.�

BREŽICE – Društvo Kolpingova družina sv. Pavla Artiče je v  
Dvorani Savice Zorko Knjižnice Brežice pripravila srečanje s 
književnikoma dr. Alojzom Rebuloin dr. Zoro Tavčar Rebu-
la. Dr. Rebula je akademik, prevajalec in publicist, dr. Tav-
čar Rebula pa prevajalka in pesnica. Njun opus je tako velik, 
kot je dejal Milan Cizl, ki ju je predstavil, da bi se srečanje 

lahko poimenovalo tudi kot »večer z velikanoma«. Srečanje z 
gostoma je potekalo v obliki intervjuja. Dr. Rebula je v odgo-
vorih dr. Tavčarjevi menil, pojasnil, da je biti v srcu kristjan 
tako kot tukaj biti rumenopolt, sam pa se je moral do vere 
dokopati po neštetih zlomih, kar je bilo tako kot bi prehodil 
križev pot, rožni venec pa ga je pripeljal čez verske prepade. 
Sicer pa artiška Kolpingova družina šteje 12 članov. Deluje 
od leta 2008 in organizira izobraževanja za odrasle. Decem-
bra lani so gostili dr. Maksimiljana Matjaža s predavanjem o 
sv. Pavlu, letos februarja pa dr. Ivana Štuhca s temo Krščan-
stvo in politika. N.J.S.  

PODBOČJE�-�V�OŠ�Podbočje�je�17.�aprila�potekal�dobro-
delni�koncert�za�nedavno�ustanovljen�šolski�sklad.�Z�vsto-
pnino�in�donacijami�se�je�vanj�zbralo�približno�3000�
evrov.�Več�sto�obiskovalcev�so�dve�uri�in�pol�zabavali�šte-
vilni�ansambli�(Brežiški�flosarji,�Cvet,�Jerneja�Kolarja,�
Pravi�štirje),�domače�pevske�in�glasbene�zasedbe�(Kole-
dniki,�Pevke�izpod�Bočja,�Mladi�harmonikarji,�Mavrice),�
kostanjeviška�godba�na�pihala,�otroci�in�pevski�zbor�OŠ�
Podbočje,�za�smeh�pa�je�poskrbela�Pišečka�Mica.�Večer�
sta�povezovala�Janja�Rostohar�in�Srečko�Pavkovič.�P.P.

Pesem Posavja se je začela
SEVNICA - Glasbeno-pevska prireditev z imenom Pesem Posavja je tradicio-
nalna, saj poteka že od sredine devetdesetih let preteklega stoletja. Na njej 
se predstavljajo odrasle vokalne zasedbe, ki delujejo v Posavju. 

V�sevniški�kulturni�dvorani�se�je�na�prvem�koncertu�v�
sklopu�prireditve�Pesem�Posavja�predstavilo��devet�
malih�pevskih�skupin�in�oktetov�–�med�njimi�edina�
ženska�vokalna�skupina�Coronke�iz�Boštanja.

Z�najmočnejšim�aplavzom�občinstva�je�bil�nagrajen�
nastop�glasbene�skupine�Spomin�iz�Krškega

Brežiške kmetice izdelovale 
pletenice

Krščanstvo danes

Dr.�Zora�Tavčar�Rebula�in�dr.�Alojz�Rebula

SENOVO�-�Pihalni�orkester�DKD�Svoboda�Senovo�se�je�
19.�aprila�v�dvorani�Doma�XIV.�divizije�na�Senovem�
predstavil�na�premiernem�koncertu�sezone.�Godbeni-
kom�pod�dirigentsko�taktirko�Halida�Tubeishata�sta�se�
na�odru�kot�gostji�večera�pridružili�pevki,�uveljavljena�
estradnica�Nuša�Derenda�in�mlada�domačinka�Klara�Mo-
škon.�(foto:�Boštjan�Colarič)

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

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

DUBRAVKO LAPAINE:

DIDGERIDOO
sobota, 9.5., ob 20. uri

koncert, velika dvorana

KAPLJICA NA OBISKU
igrano-lutkovna predstava

torek, 12.5., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA IN ZA IZVEN

KRŠKO - 25. aprila se je v veliki dvorani Kulturnega doma 
Krško v organizaciji Glasbene šole Krško odvijala revija sim-
foničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol. Nastopili so SO 
Glasbene šole Murska Sobota pod dirigentsko palico Željka 
Ritlopa, SO Glasbene šole Ribnica z dirigentom Matjažem  
Jevšnikarjem, SO Glasbene šole Brežice, dirigiral mu je Vla-
dimir Zlatko Sverak, SO Glasbene šole Logatec z dirigentom 

Marjanom Grdadolnikom, SO Fran Korun Koželjski Velenje 
z dirigentko Danico Koren, koncertiral je tudi SO Glasbene 
šole Vrhnika z dirigentom Andrejem Ožboltom, SO Glasbe-
ne šole Trbovlje pod dirigentsko palico Dominika Hribovška, 
SO Glasbene šole Celje z dirigentom Matjažem Brežnikom in 
domači SO Glasbene šole Krško, kjer je v prvi skladbi Roman-
ca za rog v F duru nastopil kot solist Marko Arh, pod taktir-
ko Draga Gradiška. Strokovno je revijo spremljal Simon Ro-
binson.  M.�K.�M.

Revija simfoničnih orkestrov 

Domači�simfoniki�s�solistom�Markom�Arhom�med�
nastopom

KRŠKO�-�V�športni�dvora-
ni�krške�srednje�šole�je�
bila�v�preteklem�koncu�te-
dna�na�ogled�zanimiva�in�
nevsakdanja�razstava�or-
jaških�kač,�kuščarjev,�paj-
kov,�škorpijonov,�vara-
nov�in�celo�krokodilov.�V�
naše�kraje�je�prišla�v�or-
ganizaciji�dr.�Oskarja Men-
cingerja, nad�nemotenim�
potekom�pa�je�bdela�di-
rektorica�biologinja�Otti-
lia Navratil (na�fotografiji�
z�albino�tigrastim�pitonom�
Robijem),�ki�nas�je�prija-
zno�popeljala�med�žival-
mi.�M.�K.�M.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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BRESTANICA�-�Društvo�
prijateljev�mladine�
Brestanica�je�18.�aprila�v�
svojih�prostorih�izvedlo�
spomladansko�ustvarjalno�
delavnico,�kjer�so�
udeleženci�izdelovali�
rožice,�podstavke�za�
kozarce,�živahne�kljukice�
ter�barvali�metuljčke�in�
pikapolonice.�S.A.

PTUJ/KRŠKO – Na Ptuju je 17. aprila potekalo 17. državno 
tekmovanje poklicnih in 5. državno tekmovanje elektroteh-
ničnih in računalniških šol Slovenije. Srednjo poklicno in stro-
kovni šolo Krško so zastopali trije tekmovalci, in sicer Matej 

Škoda (mentor Ivan Sumrak) v kategoriji elektrikar energe-
tik, Leon Zemljak (mentor Jože Žerjav) v kategoriji elektri-
kar elektronik in Valentin Zaplatar (mentor Jože Požun) v 
kategoriji elektrotehnik. Na tekmovanju so se vsi predstavni-
ki krške šole odlično uvrstili, saj sta Škoda in Zaplatar osvo-
jila drugi mesti, Zemljak pa je bil četrti.  B.M.

SEVNICA - Na OŠ Ana Gale Sev-
nica je 8. aprila potekalo re-
gijsko tekmovanje mladih teh-
nikov osnovnih šol z nižjim 
izobraževalnim standardom 
Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja. Udeležilo se ga je šest 
osnovnih šol, in sicer iz Kočev-
ja, Novega mesta, Krškega, 
Brežic, Črnomlja in Sevnice. 
Učenci so tekmovali v sedmih 
različnih disciplinah: šivanje 
na lepenko, prepletanje, ob-
delava usnja, papirja, lesa, ko-
vin in lego dacta. Po zaključku 
tekmovanja so najboljši trije 
učenci prejeli zlato, srebrno in 
bronasto priznanje, podelili so 
tudi nekaj praktičnih nagrad. 
Predsednica komisije in vodja 
tekmovanja ter koordinatori-
ca Gizela Škoda, ki uči likovno vzgojo in tehnični pouk na OŠ 
Ana Gale ter na OŠ Sava Kladnika Sevnica, je povedala, da je 
kvalitetna izvedba tekmovanja zahtevala veliko priprav - na-
črte in material je bilo potrebno prilagoditi za vsako tekmo-
valno disciplino posebej. Ravnatelj Franc Novšak je dejal, 
da takšno srečanje in tekmovanje učencem z motnjami v du-
ševnem razvoju veliko pomeni, saj lahko na ta način pokaže-
jo, da tudi oni marsikaj zmorejo. � S.R.,�foto:�P.B.

BREŽICE, SEVNICA, KOPER - V Kopru se je 17. aprila odvijal 
že šesti mednarodni festival »Več znanja za več turizma« na 
temo »Ustvarjamo doživeto in gostoljubno deželo« v orga-
nizaciji Turistične zveze Slovenije, Zavoda RS za šolstvo in 
Centra RS za poklicno izobraževanje. Letos se je k sodelo-
vanju prijavilo 37 srednjih šol in med njimi sta bili dve tudi 
iz Posavja – Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Srednja 
šola Sevnica, ki deluje v okviru Šolskega centra Sevnica-Kr-
ško. Brežiška srednja šola je sodelovala z nalogama »CŠOD 
Kapele« ter »Po Brežicah in okolici«, sevniška srednja šola 
pa z nalogama »Savaland« in »Dobrodošli v dolini Sevnične«. 
Srednja šola Sevnica je za obe nalogi prejela zlato prizna-
nje in še dodatno zlato priznanje za najbolj zanimivo, izvir-
no, domiselno postavljeno stojnico na turistični tržnici v Ko-
pru. Ekonomska in trgovska šola Brežice je prejela za svoji 
dve nalogi srebrno priznanje.  S.R.

VRHOVO - Jesenski, zimski in spomladanski meseci so na Vrho-
vem rezervirani za ples. Tako otroci kot odrasli so se vrteli vsak 
petek na parketu dvorane Prosvetnega društva Vrhovo. Da »do-
ber glas seže v deveto vas«, se že prav dobro ve, saj so se do-

mačinom z Vrhovega pridružili še plesalci iz Vrhovega, Radeč, 
Loke, Brega. V zadnjem tednu meseca marca sta se dve skupi-
ni najmlajših plesalcev, starih od 3 do 6 let, tudi predstavili na 
posebej pripravljenem srečanju svojim staršem in prijateljem. 
V dobri uri programa so otroci s svojo plesno učiteljico Tanjo 
Verglez prikazali splet plesnih korakov, gibov in veščin, ki so jih 
izpopolnjevali vsak petek na vajah. Cilj in želja nas vseh je, da 
postane plesna kultura v Vrhovem stalnica in da se razvija še 
naprej. Tako si želimo ples kot rekreacijo in druženje približa-
ti čim večjemu številu ljudi. � T.�Verglez

BREŽICE – Javni sklad za kulturne dejavnosti je ob izteku 
marca pripravil območna srečanja otroških gledaliških sku-
pin. Na razpis območne izpostave JSKD Brežice sta se prija-
vili dve otroški gledališki skupini. Na odru Prosvetnega doma 

sta se predstavili skupini: iz OŠ Velika Dolina vrtec in 1. tri-
ada OŠ z igro Bojana Levingerja »O žalostnem klovnu in za-
ljubljeni princesi« - režija, mentorstvo, dramaturgija, sce-
nografija, kostumografija in plesna koreografija Edita Krošl, 
glasbena oprema Tatjana Špan in E. Krošl, koreografija akro-
batov in vrvohodk Matej Malus, harmonika Matevž Sodič; iz 
OŠ Artiče pa 2. in 3. triada z igro Olge Pavšič »Žurerke« – pri-
redba, režija, mentorstvo in dramaturgija Mateja Jankovič 
Čurič, scenografija Ela Verstovšek Tanšek s sodelavci, glas-
bena oprema E. Verstovšek T., M. Jankovič Č., Lea Dolinar 
in tehnična oprema Tilen Šoštarič, David Krošelj, Davorin 
Avšič, Tone Rožac in Vlado Cizl. Igri je strokovno spremlja-
la Maja Gal Štromar. N.J.S.

KOSTANJEVICA�NA�KRKI�–�V�letošnjem�letu�so�v�vrtcu�pri�
OŠ�Jožeta�Gorjupa�v�Kostanjevici�na�Krki�že�drugič�spre-
jeli�Zeleni�nahrbtnik�z�zmajčkom�Jurijem,�ki�deluje�pod�
okriljem�ZPM�Krško.�Prejeli�so�ga�od�podboških�vrtičkar-
jev�in�ga�predali�učencem�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja.�V�
projektu�je�sodelovalo�83�otrok�in�11�strokovnih�delavk�
vrtca�pod�vodstvom�Maje�Šulj�in�Ane�Pečar,�raziskovali�
pa�so�na�tematiko�Narava�–�skrb�za�živali.�M.�K.�M.

Odlični dosežki krških dijakov 
na državnem tekmovanju

Leon�Zemljak,�Jože�Požun,�Valentin�Zaplatar,�Ernest�
Simončič,�Matej�Škoda,�Jože�Žerjav�in�Ivan�Sumrak

Tekmovanje mladih tehnikov 

Mentorica�Silvija�s�svojim�
učencem�Tadejem�z�OŠ�
Mihajla�Rostoharja�Krško,�
ki�je�tekmoval�v�delavnici�
za�prepletanje.

Dve otroški gledališki skupini

Žurerke�v�Žurerkah

Uspešni na tekmovanju Več 
znanja za več turizma

Vrhovo pleše

LJUBLJANA, POSAVJE - 15. aprila je na Gospodarskem razstavi-
šču v Ljubljani potekala 4. InCo konferenca, katere namen je 
bil vzpostaviti učinkovit dialog med podjetji in ostalimi deležni-
ki inovacijskega prostora za inovativni preboj Slovenije in njen 
prehod iz »družbe znanja v družbo modrosti«. V okviru konferen-
ce je potekala slavnostna podelitev InJo nagrad 2009 – nagrad in 
priznanj za inovativno novinarstvo. Med nagrajenci so bili tudi 
štirje učenci OŠ Podbočje: Marko Kuntarič za prispevek »Akra-
povič izpušni sistemi« in Ines Colarič za članek »Kovinska galan-
terija Colarič«, Mateja Šutar, Ines Colarič in Tina Banič pa so 
v kategoriji osnovnih šol prejele posebno priznanje na državni 
ravni za intervju in film z naslovom »Med idejo in inovacijo se 
skriva invencija«. Na nivoju srednjih šol pa je Klaudija Župevc, 
dijakinja Ekonomske in trgovske šole Brežice, za svoj prispevek 
na temo inovativnost v vsakdanjem življenju prejela nagrado za 
inovacijsko novinarstvo in inovacijsko komuniciranje. V projektu 
so letos sodelovale štiri osnovne šole iz Posavja (Raka, Podbočje, 
Koprivnica in Senovo), Šolski center Krško-Sevnica ter Ekonom-
ska in trgovska šola Brežice, pokrovitelj izobraževanj za učence 
in učitelje pa je bilo podjetje Kostak d.d.

POSAVJE – Letos mineva deseto leto od prvega razpisa nate-
čaja Evropa v šoli, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine 
Slovenije. Vsako leto mladi ustvarjajo na različnih področjih, 
tokratna tema je bila Imam idejo. Zaključna državna prire-
ditev bo 5. maja v Mariboru, udeležili pa se jo bodo tudi na-
grajenci z našega območja. Na literarni natečaj je prispelo 
170 prispevkov, nagrado pa bodo med drugim prejeli z blan-
ške šole Anja Žnideršič, njena mentorica je bila Damjana 
Ašič, s sevniške Andreja Kolman in Lucija Jazbec z mento-
rico Jožico Mlakar in s krškega šolskega centra Gregor Ku-
žnik, kot mentorica se je podpisala Jožica Černelč. Na li-
kovnem natečaju pa so tretje mesto osvojili učenci OŠ Jurija 
Dalmatina Janja Mirt, Maruša Rimc in Tinka Gerjevič, men-
torstvo je vodila Metka Štih.  M.�K.�M.�

InCo konferenca 2009

Imam idejo - evropsko leto 
ustvarjalnosti in inovativnosti

Za srečnejše otroštvo od 1953

LETOVANJA 
2009

NAGRADNE POČITNICE 
ZA USPEŠNE UČENCE

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

POPOTNIŠKE DELAVNICE 
na otoku Lošinju 

LETOVANJA OTROK 
in MLADOSTNIKOV

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

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

DRUŽINSKE POČITNICE 
17. avgust – 27. avgust

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

KRŠKO – Prvo kolonijo otrok so v Otroško naselje Nerezine po-
peljali v letu 1977 in potem vsako leto z izjemo med vojno in 
v minulem letu, ko so morali gostovati v Savudriji. Po besedah 
sekretarke in vodje programov Zveze prijateljev mladine Kr-
ško Vide Ban so v celotnem obdobju organizirali letovanje pre-
ko 20.000 otrokom. Letos jim je ponovno uspelo, da se vrača-
jo na nerezinsko lokacijo, kjer je na voljo preko 100 kapacitet, 
razpolagajo z desetimi hiškami za otroke in z dvema za peda-
goško ter organizacijsko osebje. Predsednik krške ZPM Branko 
Janc, ki je vodil aktivnosti za posodobitev naselja in za prido-
bitev kategorizacije, je z obnovo zadovoljen. Pri investicijah 
je znatno pomagala krška občina. 
ZPM bo izvajala program zdravstvenega letovanja, kjer bo ves 
čas prisoten zdravnik, za nemoten potek pa bo skrbelo preko 
60 prostovoljcev vseh generacij. Desetdnevni program bo po-
tekal v času od 18. julija do 17. avgusta, v pisarni ZPM pa je 
že možen samoplačniški vpis. Letos bodo prvič v Nerezinah iz-
vedli tudi nagradne počitnice za uspešne učence in dijake, ki 
bodo v terminu od 25. junija do 1. julija, Šolo zdravega življe-
nja za starejše in Družinske počitnice pa v času od 17. do 27. 
avgusta. Vseh možnih programov pa v ZPM-ju ne bodo izvajali 
sami, pač pa svoje prostorske kapacitete nudijo drugim orga-
nizatorjem v klubih, društvih in organizacijah. � M.�K.�M.

S polnimi jadri v Nerezine

WWW.MOJEPOSAVJE.INFO
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SEVNICA - V Športni dvorani Sevnica je 18. aprila potekala 
športna prireditev Med dvema ognjema v organizaciji  Zavo-
da ŠKL Ljubljana, OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Drska Novo 
mesto. V znani športni igri so tekmovali učenci in učenke 3. 
in 4. ter 5. in 6. razreda z devetih slovenskih osnovnih šol. 
Športne moči so merile: OŠ Blanca, OŠ Cvetka Golarja Ško-
fja Loka, OŠ Črnomelj, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Drska Novo 

mesto, OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ 
Šmarje pri Jelšah in OŠ Vič Ljubljana. V finalni del tekmova-
nja, ki bo potekal v Žalcu, sta se uvrstili OŠ Šmarje pri Jel-
šah in OŠ Dolenjske Toplice. Posavskima osnovnima šolama, 
OŠ Blanca in OŠ Sava Kladnika Sevnica, se ni uspelo prebiti 
na prvi mesti, a trener blanške ekipe Franci Kranjec je de-
jal: »Važno je sodelovati, saj s tem pride vedno kakšna izku-
šnja več.« Ravnateljica Ana Mešiček, ki je svoje varovance 
bodrila s tribune, pa nam je zaupala, da se tega lepega špor-
tnega dogodka OŠ Blanca udeležuje šele drugič. Aleš Tuhtar, 
ki je vodil učence 5. in 6. razreda sevniške osnovne šole, je 
dejal, da je to zanje prvo sodelovanje, a nikakor ne zadnje.     
 S.R.

ATLETIKA - Na državnem prvenstvu 
v gorskih tekih za štafete se je s 
štirimi štafetami udeležil tudi AK 
Sevnica. Suvereno je zmagala šta-
feta borbenih pionirk v sestavi Sara 
Karlovšek, Urška Pungerčar in Ka-
tarina Gorenc. Z naslovom držav-
nega prvaka je presenetila štafeta 
članic v sestavi Alenka Radej, Bri-
gita Karlovšek in Vanja Lendaro. 

Srebrno medaljo je osvojila štafeta 
pionirjev v postavi Matija Zorčič, 
Jan Samide in Klemen Lendaro. 
Štafeta članov v sestavi Borut Ve-
ber, Miha Povšič in Robert Lenda-
ro pa je osvojila bronasto medaljo.

KOLESARSTVO - Rekreativno kole-
sarsko društvo Krško je organizi-
ralo tradicionalni kronometer ob 
začetku sezone na relaciji Križaj 
- Krška vas. V kategoriji do 45 let 

so bili najhitrejši Mile Oštir, An-
drej Ban in Matic Oblak, v kate-
goriji nad 45 let pa Branko Čurič, 
Alojz Podbršček in Janko Oblak.

TRIATLON - Trojica triatloncev Tri-
atlon kluba Krško se je udeležila 
tekme z močno mednarodno ude-
ležbo v Trstu. V sprint triatlonu je 
Jaroslav Kovačič po najbolje od-
plavanem plavalnem delu enako 
uspešno nadaljeval tudi v kolesar-

jenju, vendar mu je vrhunsko uvr-
stitev preprečila predrta zračnica 
na kolesu in odstop. Da bi bila ne-
sreča še večja, je enaka usoda do-
letela v mladinski konkurenci tudi 
Blaža Žmavčiča, saj je moral po 
solidnem plavanju odstopiti zara-
di tehničnih težav s kolesom. Tako 
je čast krških triatloncev rešil Mi-
ran Abram in osvojil 77. mesto v 
absolutni konkurenci in 14. mesto 
v svoji kategoriji.

Kratke športne

Med dvema ognjema

Denis,�Sandi�in�Maša�(v�prvi�vrsti)��z�OŠ�Sava�Kladnika�
Sevnica�v�pričakovanju�žoge�nasprotnega�igralca.�Za�
tanko�belo�črto�na�sredini�igrišča�čaka�tudi�številnejša�
nasprotnikova�ekipa.

SEVNICA/DOL PRI HRASTNIKU - Rokometaši RK Sevnica so 24. 
aprila na Dolu pri Hrastniku s prepričljivo zmago 24:32 prema-
gali domačo, favorizirano ekipo RK Dol in se tako še po zadnji 

tekmi v letošnji sezoni uspeli uvrstiti v 1.B rokometno ligo, 
kar je bil njihov letošnji cilj. Sevničani so pod vodstvom tre-
nerja Sebastjana Oblaka pokazali kvalitetno in borbeno igro.                                                                                                                        
 P.B.

RK Sevnica uspel preboj v 1.B 
rokometno ligo

Veselje�na�igrišču�ob�zmagi

KRŠKO - Nogometaši NK Krško so v zadnjih dveh krogih 2. SNL 
dosegli dva neodločena rezultata, in sicer so na tekmah pro-
ti Muri 05 v gosteh ter doma z ekipo Triglav Gorenjska igrali 
2:2 (proti Muri je dvakrat zadel Jaka Ihbeisheh, proti Trigla-
vu pa enkrat Ihbeisheh in enkrat Slaviša Dvorančič). Krča-
ni kljub remijema ostajajo na petem mestu lestvice 2. SNL 
z 29 točkami. V naslednjem krogu Krčani gostujejo v Kidri-
čevem pri neprepričljivi ekipi Aluminija, 9. maja ob 17. uri 
pa v Krško prihaja ekipa Olimpije, ki je v jesenskem delu 
edina napolnila tribune stadiona Matije Gubca. Vse gledal-
ce, ki se boste tekme udeležili, v NK Krško prosijo, da pride-
jo na stadion vsaj pol ure pred tekmo zaradi večjega števi-
la gledalcev in podrobnejših varnostnih pregledov. Gledalce 
naprošajo, da se ravnajo po navodilih organizatorja tekme, 
varnostnikov ter policije.

Prihaja Olimpija!

Tedaj so namreč Srečko Gro-
šelj iz Idrije, Emil Dolinšek 
iz Kamnika ter Franc Oštir iz 
Radeč, nadebudni dijaki te-
daj novoustanovljene Teh-
niške srednje šole Videm - 
Krško, ustanovili radioklub 
pod imenom Rotocel, s klic-
nim znakom YU3JPQ, ki je bil 
tudi prvi klicni znak na obmo-
čju Dolenjske in širše okolice. 
Prvo postajo so si, se spomi-
nja Grošelj, predelali iz stare 
ruske odslužene vojaške radij-
ske postaje, iz katere so prvo 
zvezo vzpostavili 1.12.1959. 
Emil Dolinšek temu dodaja, 
da so v zanosu telegrafijo va-
dili ob vsakem prostem tre-
nutku, tudi v naravi, kjer so si 
poiskali primerne kamne, ka-
tere so tolkli drug ob druge-
ga v ritmu morsejevih znakov. 
V klubu so se ustanoviteljem 
kmalu pridružili domačini, 
med njimi Milan Žuraj, Rajko 
Zupanc, Vinko Pirc, Leo Leo-
nardis, Stanko Klinec, Milan 
Colner, Anton Drobež in dru-
gi, ki so po njihovem odhodu 
iz Krškega nadaljevali delo na 
področju amaterske radiogo-
niometrije (ARG). 

Dodaten zagon in razvoj de-
lovanja krškega kluba, tek-
movalni uspehi v jugoslo-
vanskem, slovenskem in 
mednarodnem prostoru pa so 

KRŠKO - Krški rokometaši so v Grosuplju dosegli 18. zmago v 
letošnjem prvenstvu, na koncu je bilo 28:36. Najboljši strel-
ci za Krško so bili F. Čanžar in Kukavica z osmimi in Šoba s 
sedmimi zadetki. S porazom Maribora v Litiji so Krčani pre-
vzeli prvo mesto na lestvici 1.B lige.
V soboto, 25.4., se je v Velenju odvijal zadnji krog polfinal-
ne skupine B med domačini in Krčani. Kadeti ene in druge 
ekipe so odigrali s polovično močjo, saj tekma ni odločala o 
ničemer. Tekma brez pravega naboja se je končala z rezul-
tatom 41:31 (19:16) v korist Velenjčanov. 
Ekipa SDA je odigrala do tega trenutka najpomembnejšo tek-
mo njihove kariere in v dramatičnem boju zabeležila mini-
malen poraz 24:22 (10:10) in se tako zaradi boljše razlike v 
zadetkih v medsebojnih srečanjih uvrstila v veliki finale, ki 
bo na sporedu 16. in 17. maja v Škofji Loki, kjer se bo ekipa 
SDA borila za naslov državnega prvaka. 
Ekipa MDB je v soboto, 18.4., izgubila na tekmi v Celju 
(22:15), ki je odločala o 2. mestu v skupini D. S porazom je 
krška ekipa na koncu zasedla 3. mesto v skupini in bo tako 
razigravala za mesta od 9 do 12 v Sloveniji. V nedeljo, 19.4., 
se je v Velenju odvijal zaključni turnir 5-8 za SDB. Na turnir-
ju so nastopali poleg Krčanov in Velenjčanov še igralci iz Ško-
fje Loke. V prvi tekmi so Krčani zabeležili zmago proti ekipi 
Merkurja z rezultatom 29:24 (14:13), v drugi tekmi pa so za-
beležili remi z domačo ekipo Velenja (23:23). Krčani so tako 
kot prejšnjo sezono osvojili 6. mesto v državnem prvenstvu. 

Pol stoletja delovanja S53JPQ
KRŠKO - S slavnostno sejo so člani in povabljeni gostje 24. aprila v krškem gasilskem domu počastili 50 
let delovanja »S53JPQ - Soča Pet Tri Jadran Piran Queen«. Gre za častitljiv jubilej ustanovitve Radio-
kluba Krško, ki formalno sega, če tudi so se s pomočjo starih vojnih radijskih postaj in zvez z radioama-
tersko dejavnostjo v Krškem posamezniki ukvarjati že v petdesetih letih, v leto 1959. 

povezani s prihodom Boška 
Karabaša, ustanovitelja Voj-
nega radiokluba na cerkljan-
skem letališču in Radiokluba 
Elektron v Brežicah. Slednje-
ga je v krški klub povabil te-
danji sekretar Sekretariata 
za obrambo pri Skupščini ob-
čine Krško Blaž Kolar, ki je z 
moralno podporo in tudi fi-
nančnimi sredstvi s strani SO 
Krško leta 1972 omogočil ra-
dioklubu nakup prve kratko-
valovne sprejemno oddajne 
postaje. Ravno preko nje so 
se člani začeli aktivno vklju-
čevati v razna radioamater-
ska kratkovalovna (KV) tek-

movanja in kasneje na UKV 
zvezah nizati uspehe za 
uspehom, katere je v začet-
ku devetdesetih let še doda-
tno nadgradil Janko - Janez 
Kuselj, ki je na krški osnov-
ni šoli vpeljal krožek ARG.  
 
Med največjimi uspehi, ki so 
jih zabeležili v Radioklubu 
Krško tekom petih desetletij, 
na tem mestu izpostavljamo 
največje in mednarodno od-
mevne, in sicer osvojen na-
slov evropske prvakinje na KV 
Adrijane Moškon na EP leta 
2005 v Srbiji, ter na istem 
tekmovanju osvojeno drugo 

mesto v ekipnem KV v posta-
vi Adrijana Moškon, Eva Mir-
tič in Maja Marušič, navede-
na ženska ekipa pa je hkrati 
osvojila tudi 3. mesto v eki-
pnem UKV tekmovanju. V letu 
2006, na svetovnem prvenstvu 
ARDF v Bolgariji, sta Moško-
nova in Marušičeva osvojili 
ekipno 3. mesto, na svetov-
nem prvenstvu ARDF v minu-
lem letu v Južni Koreji pa sta 
Moškonova in Petra Levičar 
osvojili 4. mesto. 

Omenjena slovesnost v po-
častitev častitljivega jubile-
ja delovanja Radiokluba Kr-
ško pa je bila tudi priložnost, 
da so se s podelitvijo okoli 
200 spominskih listin zahva-
lili posameznikom za njihov 
prispevek k razvoju in dose-
ženim rezultatom, podjetjem 
pa za finančno podporo. Hkra-
ti pa je člane za njihov pri-
spevek s podelitvijo najvišjih 
priznanj  nagradila tudi Zveza 
radioklubov Slovenije (ZRS). 
Bronasto značko ZRS so pre-
jeli: Petra Levičar, Eva Mirtič, 
Cvetka Mavsar, Adrijana Mo-
škon, Maja Marušič in Tomaž 
Budna; srebrno značko ZRS 
Bojan Klavžar, plaketo ZRS 
Boško Karabaš, najvišje pri-
znanje, zlato plaketo ZRS, pa 
Radioklub Krško.
� Bojana�Mavsar

Emil�Dolinšek,�Srečko�Grošelj,�Franc�Oštir�in�Milan�
Žuraj

Krčani prvi na lestvici

www.kruno.si vam predstavlja

Terme Čatež 
nedelja 10.5.2009 ob 2000 

Večnamenska dvorana

SAŠO HRIBAR 
IN RADIO GA-GA SHOW

GOSTJE: KAREL ERJAVEC, SREČKO KATANEC, SALOME, 
DIMITRIJ RUPEL, MIRKO STROJAN, IFIGENIJA, g. GUZMAN, 

ZORAN JANKOVIČ IN DRUGI 

Prodajna mesta: Petrol, Punkt, BIT, Kompas, Big Bang, TIC (Brežice, Terme Čatež, 
Šmarješke Toplice) Gostilna Les in TA Integral Brebus, 
www.eventim.si, www.vstopnice.com, www.koncerti.net

Kup medalj za posavske strelce
POSAVJE - Strelci društva Marok Sevnica so na 18. državnem 
prvenstvu, ki je potekalo aprila v Ljubljani, v kategoriji zrač-
na pištola zasedli dve prvi in eno drugo mesto. V ženski tek-
movalni selekciji mladink s pištolo je Mojca Kolman premaga-
la celotno žensko konkurenco. Skupaj je dosegla 461 krogov, s 
tem rezultatom pa je postala tudi mladinska državna prvaki-
nja. Prav tako s pohvalnim rezultatom, skupno 433,2 krogi, ji 
je sledila Saša Rešeta s 7. mestom. V kategoriji kadeti pištola 
je naslov državnega prvaka osvojil Klemen Juvan s 364 ustre-
ljenimi krogi, v kategoriji kadetinje pištola pa je srebrno ko-
lajno osvojila Anuša Kovačič s 342 doseženimi krogi.
Za največje veselje strelskega društva Leskovec je poskrbela 
članica Jelica Majstorović, ki se je v rednem delu tekmovanja 
s 392 krogi uvrstila v finale, tam pa prednost pred tekmicami še 
povečala. Tako je že v svoji drugi članski sezoni postala držav-
na prvakinja pri članicah. Mladinka Simona Levičar se je s 373 
krogi uvrstila v finale najboljših osem in kot osma tudi konča-
la tekmo. Med mladimi so se najbolje izkazali mlajši pionirji v 
postavi Klemen Novak, Damjan Pirc in Jakob John Freeland, 
ki so z dvema krogoma zaostanka osvojili tretje mesto, najbolj-
ši posameznik pa je bil Novak, ki je pristal na petem mestu. 
Tekmovalec Strelskega kluba Brežice Srečko Vidmar je na svo-
jem tretjem članskem državnem prvenstvu v streljanju z zrač-
no pištolo dočakal velik trenutek. S prepričljivo najboljšim re-
zultatom finala se je s 4. povzpel na 2. mesto in tako svojemu 
klubu prinesel doslej prvo posamično kolajno v moški članski 
konkurenci. Z ekipnima zmagama so razveselili brežiški mla-
dinci in mladinke. Za mladince so tekmovali Marko Pšeničnik, 
Tadej Sečen in Karlo Fundak, za mladinke pa Simona Molan, 
Katarina Žniderič in Anja Pepunič.

ŠAH – Na državnem šahovskem ekipnem prvenstvu za mlaj-
še učence so učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško osvojile 2. 
mesto, deklice iz OŠ Blanca pa 3. mesto. Za krško ekipo so 
nastopile: Laura Škvorc, Nives Žunec, Živa Zajc in Tjaša 
Škvorc. Slednja je osvojila najboljši rezultat na 3. deski, po-
leg nje pa so na posameznih deskah osvojili prvo mesto tudi 
Tim Povše iz Radeč, Urban Učanjšek iz Krškega ter Maksi 
Bogovič iz Koprivnice. 

OŠ Krško 2., OŠ Blanca 3.

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Geslo križanke pošljite do četrtka, 7.5.2009, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja 

Kopros d.o.o., pe Restavracija Silvester, Raka 113, 8274 Raka

Nagrajenci 08/09 številke:
1. Slobodanka Starc, Brezje pri Senušah 5, 8273 Leskovec pri Krškem
2. Valentin Stopar, Pečje 6, 8290 Sevnica
3. Marija Božič, Župeča vas 52, 8263 Cerklje ob Krki

Geslo 08/2009 številke: INVESTIRAJMO V ZNANJE TUJIH JEZIKOV
Nagrade:
1. nagrada: 2x nedeljsko kosilo
2. nagrada: 2x pizza po izbiri
3. nagrada: 2x sladica po izbiri

Na Ljudski univerzi Krško je v marcu 2009 43 udeležencev 
uspešno zaključilo javno veljavni računalniški tečaj Računal-
niška pismenost za odrasle.

Tečaj je v treh skupinah potekal od januarja do marca. Prva 
skupina je tečaj opravljala v Krškem, druga v Brežicah in tre-
tja v Sevnici. Udeleženci tečaja so pridobili osnovna znanja 
s področja računalništva in uspešno opravili zaključno pre-
verjanje znanja.

V torek, 24.03.2009 smo jim v Dvorani v parku v Krškem, po-
delili javno veljavne listine o uspešno opravljenem računalni-
škem tečaju. Ljudska univerza Krško je sredstva za izvajanje 
javno veljavnih tečajev Računalniška pismenost za odrasle 
pridobila na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževal-
nih programov Projektno učenje mladih (PUM)in Programov 
za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v le-
tih 2008, 2009 in 2010. Tečaji so v celoti financirani s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega skla-
da, zato so za udeležence brezplačni.
Jeseni bomo javno veljavni računalniški tečaj RAČUNALNI-
ŠKA PISMNOST ZA ODRASLE izvedli v Krškem, Brežicah, Sev-
nici in v Kostanjevici na Krki.
� Nataša�Kršak,�Ljudska�univerza�Krško

Brezplačni računalniški tečaji 
na Ljudski univerzi Krško

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.

S Posavskim obzornikom
na srbsko komedijo!
Srbska komedija Kursadžije, ki jo ljubitelji tega žanra do-
bro poznajo in spremljajo na TV Pink, je zabavna predsta-
va, zasnovana na konceptu večerne šole. Kursadžije so liki, 
tečajniki, ki obiskujejo večerno šolo. Igralci srbske estrade 
vam v vlogah Albanca, Srba, Črnogorca, Makedonca, musli-
mana, Hrvata in Slovenca postrežejo z zvrhano mero »ju-
gohumorja«. Tokratno nagradno vprašanje, ki vas lahko s 
pravilnim odgovorom 15. maja popelje na ogled predstave 
v Terme Čatež, se glasi:
Kaj izbiramo v akciji našega časopisa za vse ljubitelje 
urejenega okolja? (odgovor je v časopisu)
Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite naj-
kasneje do petka, 8. maja, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Kursadžija«
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 

Podelili bomo 10 vstopnic, imena izžrebancev bomo obja-
vili v naslednji številki Posavskega obzornika in jih obve-
stili po pošti ali telefonu. 

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
V MAJU

RAZSTAVA ROČNIH DEL
petek, 15. maj, ob 19. uri – Enota Kostanjevica na 

Krki
Vabimo vas na otvoritev razstave ročnih del, ki so nastala 
v krožku ročnih del v okviru Točke vseživljenjskega 
učenja. Organiziramo jo v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Krško.  

RAZSTAVA: TUDI KRŠKO ODKRIVA VESOLJE!
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob mednarodnem letu astronomije vas vabimo na ogled 
razstave »Tudi Krško odkriva vesolje!« v prostorih 
knjižnice v Krškem.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro - Osrednja 

knjižnica v Krškem  
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, 
ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako 
enostavna, vas vabimo na računalniške delavnice za 
starejše. 

SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE
po dogovoru

Tudi starši bi radi spoznali, kaj berejo njihovi malčki, 
morda delili kakšno mnenje s knjižničarji, prisluhnili 
pravljici ali skupaj z otroci preživeli prijetno urico v 
našem mladinskem oddelku, zato vabimo k sodelovanju 
predvsem vrtce in tudi nižje razrede osnovnih šol, da 
skupaj z nami načrtujejo obisk. 

VODENI OGLEDI PO KAPUCINSKI KNJIŽNICI
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati, ali po njej popeljati 
svoje sorodnike, prijatelje, da pokličete na tel. 07 4904 
000 in se dogovorite za ogled.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Posavski obzornik
vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Prodam  hišo na Bizeljskem, vas 
Gregovce, vsi priključki, 100 m2 
+ garaža, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 240 773

Prodam parcelo, 45 arov, asfalt, 
Bizeljsko, primerno za vinograd 
ali sadovnjak, možna postavitev 
vinske kleti. Tel.: 041 950 808

Prodam 2 leti staro stanovanje, 
nasproti Spara v Brežicah, sta-
novanje ima 46 m2, atrij 19 m2, 
garažni prostor in shrambo, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 652 433

Prodam vikend, letnik 1994, 120 
m2, v dveh etažah, Kostanjevica 
na Krki, Oštrc, ima lep razgled 
na Kostanjevico. 
Tel.: 031 612 726

Prodam dvoinpolsobno stanova-
nje v starem delu Krškega, 70 
m2, pritlično, z lepo razporedi-
tvijo prostorov. Tel.: 031 513 422

Prodam Opel Vectra 1.8 16V CD, 
letnik 1996, srebrne barve, prev. 
160.000 km, el. paket, 2x air-
bag, ABS, klima, alarm, garaži-
ran. Tel.: 031 470 194

Prodam Golf II, letnik 1987, do-
bro ohranjen, 5 vrat, bele bar-
ve, cena 600 €. Tel.: 031 386 848

Prodam Golf III 1.9 D, 5 vrat, GTI 
oprema, 1. lastnik, alarm in cen-
tralno zaklepanje, prev. 179.500 

skimi gumami Pirelli, 4 komadi z 
vijaki, dober profil. 
Tel.: 031 591 379

Prodam nove poliestre – komplet 
za motor Yamaha R1. 
Tel.: 041 542 258 

Prodam avtomobilsko prikolico, 
130 x 100, s pokrovom in rezerv-
nim kolesom, primerna za poto-
vanja. Tel.: 07 495 9026

Prodam pnevmatike Goodyear 
385/65R 22.5, 2 komada, in Brid-
gestone R 249, 315/70R 22.5, 1 
komad. Tel.: 030 911 534

Prodam nove letne gume, di-
menzija 205x55 R16, 4 komadi, 
ugodno. Tel.: 041 773 484

Prodam traktor Zetor, 25 km, 
letnik 1970, cena po dogovoru, 
traktor je v voznem stanju. 
Tel.: 031 563 441

Prodam traktor Zetor 634 U, 
kombajn Đuro Đakovič, kom-
bajn za koruzo, samonakladalko 
SIP 16. Tel.: 051 661 081

Prodam ozka platišča za traktor 
Fend, dimenzije 8,3/8-32, ugo-
dno. Tel.: 070 265 924

Prodam traktorsko kosilnico in 

traktorski mešalec za gnojnico. 
Tel.: 051 661 081

Prodam kosilnico BCS, dizel, ši-
rina 127, lepo ohranjena. 
Tel.: 041 912 278

Prodam cisterno za vino, 200 li-
trov, z nivo metrom. 
Tel.: 041 527 195

Prodam tračni obračalnik SIP fa-
vorit 220, star 4 leta, 1. lastnik, 
široke gume, odlično ohranjen, 
ugodno. Tel.: 041 989 135

Prodam rotacijsko kosilnico Go-
renje Muta (komplet), v zelo do-
brem stanju, ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam vitlo, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 909 569

Prodam strešni kovček za avto, 
Montana 220x60, z nosilci za 
strešne sani (5x rabljen), za po-
lovično ceno. Tel.: 031 275 326

Prodam 5 komadov Jugotrem ra-
diatorjev in strešno okno, vse po 
simbolični ceni. Tel.: 041 709 428

Prodam električno žago za žaga-
nje kosti. Tel.: 031 849 531

Prodam trobrazdni plug, 14 col, 
krajnik, kverneland, s predplu-
žniki, novi lemeži in plaznice. 
Tel.: 041 243 343

Prodam puhalnik Grič z motor-
jem in ličkalnik koruze. 
Tel.: 031 357 036

Prodam BCS kosilnico z Acme 
motorjem in vozičkom ter ko-
vinski trofazni cirkular za žaga-
nje drv. Tel.: 041 552 915

Prodam kosilnico BCS dizel, 14 
KS, z obračalnikom Ksota, v zelo 
dobrem stanju. Tel.: 07 814 4483

Prodam motokultivator Gorenje 
Muta, okrogli priklop s koso, vo-
ziček za BCS in pajek SIP 4 m. 
Tel.: 040 763 780

Prodam otroško opremo: stolček 
za hranjenje in voziček z lupinico 
Peg-Perego ter ležalnik. Vse do-
bro ohranjeno. Cena po dogovo-
ru. Telefon: 031 500 986 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

V SPOMIN

Težko je najti besede, ki bi izrazile vso bolečino. Globoko v sebi 
čutimo, da je njen angel tik ob nas, da nas vidi in sliši, da čuti 
vso našo bolečino in da nas varuje. Zahvaljujemo se vsem, ki 
obiskujete njen zadnji dom, ji ga krasite s cvetjem in prižigate 
svečke. Žalujoči: Vsi njeni

MIRCI ŠTIPULA,

Tisti,�ki�jih�imamo�radi,�nikoli�ne�umro.
Le�v�naša�srca�se�preselijo�
in�naprej,�naprej�živijo.

So tu in ostanejo.

Vsako slovo je težko, a najtežje je bilo slo-
vo 5. maja 2004, ko je cesta vzela življe-
nje naši ljubljeni

rojeni Putrih, iz Brežic

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

km, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 234 865

Prodam Opel Tigra 1.4, 66 KW, 
letnik 2000, rumene barve, 2. 
lastnica, prev. 119.000 km, kli-
ma, ABS, servo volan, 2 x airbag, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 399 245

Prodam Renault 5, letnik 1995, za-
varovan do 4.10.2009, 43 KW, 1390 
cm3, bencin. Tel.: 040 207 312

Prodam Ford Fiesta, letnik 
1996, brezhiben, registriran do 
10.9.2009, nove gume, 5 vrat, 
cena 550 €. Tel.: 07 496 1743

Prodam VW Polo, letnik 2000, ko-
vinsko modre barve, motor 1.0, 5 
vrat, zelo lepo ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 706 511

Prodam Clio 1.2, letnik 2000, 
lepo ohranjen, narejen veliki 
servis, 5 vrat, zlate barve, cena 
2.100 €. Tel.: 051 203 725

Prodam Kia Pride Wagon 1.3, 
letnik 2000, modre barve, euro 
kljuka, nove letne in zimske 
gume, registriran do 07/2009, 
cena 690 €. Tel.: 07 496 1211, 
po 18.00 uri

Prodam Fiat Marea karavan, 1. 
registracija 2003, prev. 120.000 
km, redno servisiran, servirna 
knjiga, klima, 2 x airbag, cena 
2.700 €. Tel.: 041 533 037

Prodam gume Pireli 205/75/16, 
malo rabljene. Tel.: 031 533 071 

Prodam Mercedes C280, prvi la-
stnik, prev. 120.000 km, avtoma-
tik, črn, registriran 1 leto, cena 
3000 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Škodo Favorit LX, le-
tnik 1994, prev. 91.000 km, rde-
če barve, s kljuko, ohranjeno, 
cena 400 €. Tel.: 051 395 383

Prodam Audi A3, 1.9 TDI, letnik 
2001, zelo lepo ohranjen, meta-
lik srebrne barve, prev. 147.000 
km, vsa oprema. Tel.: 041 427 277

Prodam VW Polo, letnik 1996, 
prev. 96.000 km, 1. lastnik, ga-
ražiran, cena po ogledu. 
Tel.: 07 495 9175

Prodam dostavno vozilo Hyundai 
100, 1. lastnik, letnik 1996, prev. 
100.000 km, lepo ohranjen, cena 
1.300 €. Tel.: 031 524 204

Prodam motorno kolo oldtimer 
BMW R60, letnik 1970, ohranjen, 
registriran, ugodno. 
Tel.: 051 812 930

Prodam ATV Bemigermany, le-
tnik 2007, dobro ohranjen, rde-
če barve, štirikolesnik, cena 800 
€. Tel.: 041 299 420

Prodam alu platišča 16, original 
za Toyoto Rav4, komplet z zim-

Prodam vlečno kljuko za Re-
nault 19, kupim pa vlečno klju-
ko za Opel Astro karavan. 
Tel.: 041 827 173

Prodam betonske stebričke, ra-
bljene, 110 kosov, za vinograd, 
cena 3 €/komad. Tel.: 031 503 729 

Prodam plinsko peč za centralno 
ogrevanje znamke Vaillant, moč 
od 24 do 29 kw, 150-litrski boj-
ler Vaillant, dve obtočni črpalki 
Grundfos. Tel.: 051 363 470

Prodam frezo za Tomo Vinkovič, 
v zelo dobrem stanju, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 497 7705

Prodam mlin na kamen, elek-
trični, dobro ohranjen in prešo 
na kamen. Tel.: 041 509 196

Prodam novo osovino za večli-
stni cirkular (amerikanar), delov-
ne širine 70 cm. Tel.: 041 571 453

Prodam transportni trak, širine 
100 cm, dolžine 10 m, trak ima 
elektro pogon na trofazni motor. 
Tel.: 041 571 453

Prodam obrezan les za gradbe-
ništvo, deske, plohe in les za 
ostrešja. Tel.: 041 571 453

Prodam snežno frezo, samoho-
dno, skoraj novo, nujno. 
Tel.: 070 894 320

Prodam 60 m pocinkane mreže, 
višine 1,5 m za ograde, cena 100 
€. Tel.: 031 446 031

Prodam bočno koso za traktor IMT 
539 ter obračalnik SIP 200, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 794 741

Prodam motorno škropilnico Cifa-
relli, 17 litrov, 5 KM, skoraj nova, 
cena 230 €. Tel.: 07 492 5097

Prodam približno 25 kg semen-
skega krompirja, dezire, prva 
množitev. Tel.: 07 496 7685

Prodam izlet in počitnice v Špa-
niji za 8 dni, Ljubljana – Costa 
Brava – Ljubljana, cena 400 €. 
Tel.: 031 211 565 

Prodam hladilni bazen za mle-
ko, 400 litrov, Neiros, v odličnem 
stanju. Tel.: 031 620 476 

»V�vrtu�spančka�deklica,
sredi�spanja�se�ji�sanja,

da�je�mala�rožica...«
(�J.�Snoj)

V večne sanje je zaspala

PATRICIJA LAPUH,
učenka 1. razreda 

Osnovne šole XIV. divizije Senovo

Od nje smo se poslovili v petek, 17. aprila 2009, 
na pokopališču v Dovškem.

Pogrešamo jo.

Učenci in zaposleni 
Osnovne šole XIV. divizije Senovo
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Prodam stol za masažo, belo 
usnje, ugodno. Tel.: 040 559 921

Prodam oblačila za fantka od 1. 
do 2. leta, nahrbtnik za nošenje 
otroka Zainetto, Philips 3 v 1 so-
parnik (sterilizator, grelnik ste-
kleničk in segrevalnik hrane s so-
paro), 130 €. Tel.: 041 724 064

Prodam otroško opremo - vozi-
ček, lupinica, kolo do treh let, 
voziček, dežnik; Brežice. 
Tel.: 041 267 782

Prodam novo moško obleko, 
nove ženske salonarje in parni 
čistilec H2O. Tel.: 041 348 688 

Prodam okroglo raztegljivo 
mizo, 120 cm, in 6 stolov za je-
dilnico, vse v beli barvi, ugodno. 
Tel.: 041 695 542

Prodam lepo ohranjen voziček 
(2 leti), lupinico (1,5 leta) in le-
žalnik (1,5 leta), cena 150 €. 
Tel.: 041 791 508

Prodam mladiče med češkoslo-
vaškim in nemškim ovčarjem, 
starši so razstavni in z rodovni-
kom, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 2525

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
135 kg, za zakol, cena 1.70 €/kg, 
domača reja, ter sivi pinot, cena 
1,30 €/liter. Tel.: 031 305 937

Prodam kravo simentalko za za-
kol ali prodam meso v večjih koli-
činah, ugodno. Tel.: 031 827 482

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 7279

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 13 mesecev, za nadaljno rejo. 
Tel.: 07 496 9639

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 2 tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam kravo s prvim teletom, 
bikcem. Tel.: 041 939 037 

Prodam kozla, starega 3,5 leta, 
miroljuben, brez rogov, daje po-
tomstvo, 2 mladiča, cena 70 €. 
Tel.: 031 670 862

Prodam burska kozlička, stara 4 
mesece, dobra za nadaljno rejo 
ali za zakol. Tel.: 041 893 733

Kupim trofazni ali enofazni ko-
vinski cirkular in traktorsko ko-
silnico, dvojni rez, 180-200 cm, 
vse naj bo v delovnem stanju. 
Tel.: 03 580 6131

Kupim gozd v okolici Kapel. 
Tel.: 07 496 8376

Kupim motorni sveder debeline 
200 mm, komplet za vrtanje lu-
kenj v vrtu ali vinogradu. 
Tel.: 031 754 269

Oddam v najem 2 njivi, na Sta-
rem Dvoru, skupno 45 arov. 
Tel.: 031 454 119

Oddam v najem dvosobno opre-
mljeno stanovanje v Krškem na 
Vidmu, vseljivo s 01.07.2009. 
Tel.: 040 333 939

Oddam v najem poslovni prostor, 
27 m2, v centru Brežic, z možno-
stjo najema tudi 13 m2 skladišča. 
Tel.: 041 726 094

Oddam enosobno stanovanje, 
popolnoma opremljeno, na Mai-
strovi ulici v Brežicah, cena 250 
€ + stroški. Tel.: 041 586 353

Oddam delavnico, 140 m2, lahko 
za poslovni prostor, skladišče ali 
kakšno obrt, s telefonom in veli-
kim dvoriščem. Tel.: 07 495 6059

Oddam opremljeno enosobno 
stanovanje v Brežicah na mirni 

Prodam brezova drva, razžagana 
in razkalana, 20 – 30 cm, 12 m3, 
cepilnik za drva, pogon na trak-
tor, ter metrska  bukova drva. 
Tel.: 031 717 624

Prodam bukova drva za central-
no ali štedilnik. Tel.: 041 734 859

Prodam bon za počitnice 8 dni v 
Španiji, Costa Brava, v vrednosti 
740 €, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 523 478

Prodam bon za počitnice v Špa-
niji, Costa Brava, 8 dni, za ceno 
150 €. Tel.: 051 831 293

Prodam televizor Gorenje Eve-
luks, v brezhibnem stanju, ekran 
53, cena 100 €. Tel.: 030 934 786

Prodam laserski tiskalnik 
Brother HL-2030, črno bel, kot 
nov. Tel.: 031 226 270

Prodam pralni stroj Gorenje 
Korting, še v garanciji. 
Tel.: 031 663 949

Prodam otroški voziček, staji-
co, avtosedež in počivalnik, kot 
novo, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 815 577

Prodam fantovsko obleko za bir-
mo, sive barve, št. 46, in črne 
čevlje, št. 38. Tel.: 041 206 901

Prodam rabljen kavč na klik, 
cena 70 €, in 2 jogija, skoraj 
nova, 80x190, cena 40 €. 
Tel.: 031 316 166

Prodam kuhinjske elemente s šte-
dilnikom, dolžina 3,30 m, in sede-
žno garnituro. Tel.: 031 217 370

Prodam globok in nizek otroški 
voziček ter lupinico, vse lepo 
ohranjeno, za fantka. 
Tel.: 031 322 721

Prodam dekliško gorsko kolo 24 
col in otroško kolo 16 col, cena za 
vsakega je 40 €. Tel.: 07 496 1585

Prodam posteljno prevleko Bio-
dispozitiv 160x200 za odpravlja-
nje nespečnosti, revme in drugo, 
skoraj novo, cena 280 €. 
Tel.: 031 316 166 

Prodam igrice za Playstation 2 in 
3, zelo ugodna cena. 
Tel.: 070 827 910

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

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-

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Najnovejša kolekcija 
in velika izbira sončnih očal 2009 

Gotovinski popust

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

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 - EProdam teličko simentalko, sta-
ro 3 mesece, primerno za na-
daljno rejo. Tel.: 041 739 565

Prodam kravo s teletom, staro 
1 mesec, in elektromotor 11 kw, 
AEG, 960 obratov. 
Tel.: 07 495 6369

Prodam oves, koruzo in ječmen, 
naravno sušeno, lansko. 
Tel.: 07 496 9096 

Prodam kravo (samo eno tele) in 
teličko, staro 2 meseca, obe pa-
sme limuzin. Tel.: 031 220 970

Prodam teličko limuzin, staro 2 
meseca. Tel.: 07 814 3023

Prodam hlevski gnoj ali zame-
njam za drva ali seno, Pišece. 
Tel.: 040 819 203

Prodam silažne bale črne dete-
lje in okrogle bale suhega sena. 
Tel.: 07 497 5327

Prodam jagenjčke, solčavsko 
romonovske pasme, za zakol 
ali nadaljnjo rejo, 10 komadov. 
Tel.: 041 724 514

Prodam koruzo, sušeno v koru-
znjaku, ugodno. 
Tel.: 07 496 7337 (zvečer)

Prodam okoli 500 kg ovsa v vreč-
kah. Tel.: 031 304 168

Prodam koruzo v zrnju ali me-
njam za drva ter belo in rdeče 
vino, bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 466 504

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 040 538 496

Prodam 100 do 150 kock sena, 
okoli 22 kg, cena 2 €/kocko. 
Tel.: 041 791 507

Prodam seno v kockah, 250 
kock, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 530 459

Prodam 5000 kg koruze v zrnju. 
Tel.: 041 913 887

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

Prodam sadjevec, cena 5 €/liter, 
in punkt aparat, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 473 152 

Prodam ječmen in koruzo, elek-
trični pisalni stroj in oddam v na-
jem halo, 400 m2, za skladišče. 
Tel.: 041 581 488

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

Prodam vino belo in rdeče, cena 
1€/liter. Tel.: 07 496 4525 

Prodam zelo kvalitetno vino cvi-
ček, belo vino in frankinjo, ugo-
dno. Tel.: 041 980 561

Prodam rdeče in belo vino, cena 
1 €/liter, na večjo količino doda-
ten popust ali dostava na dom. 
Tel.: 041 813 074

Prodam 600 litrov rdečega bi-
zeljčana in 1100-litrsko inox po-
sodo za vino. Tel.: 040 612 057

Prodam kvalitetno rdeče vino 
frankinje in belo mešano vino, 
bizeljsko sremiški okoliš. 
Tel.: 051 317 669

Prodam večje količine cvička in 
belega vina - dobitnika zlate di-
plome in priznanja. 
Tel.: 07 818 4805

Prodam kvalitetno vino cviček iz 
Malkovca. Tel.: 041 463 254

Prodam vino žametna črnina, 
zelo dobra, cena 1 €/liter, belo 
vino boljše sorte, cena 0,90 €/li-
ter, in staro slivovko, cena 5 €/
liter. Tel.: 07 495 6664

Prodam laški rizling (srebrna 
medalja) in rdeče vino (brona-
sta medalja), cena 1 €/liter, bli-
žina Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam biodinamično vino, 
rose, cena 10 €/liter. 
Tel.: 041 310 689

Prodam vino cviček, okoliš Krško, 
cena 1 €/liter. Tel.: 031 248 168

Prodam kvalitetna bukova drva - 
kalana na meter. Tel.: 041 827 106

Kupim sadilec krompirja, pro-
dam pa motor za škropljenje po 
vinogradu in rdeče vino, cena 
0,90 €/liter. Tel.: 040 577 552

Kupim kravo s teletom, v račun 
dam telico, primerno za pripust. 
Tel.: 040 309 402 

lokaciji. Tel.: 041 756 078

Oddam sobo z uporabo kopalni-
ce in kuhinje ženski ali moške-
mu, po dogovoru. 
Tel.: 031 426 620

Oddam bivalnik 3+2 na lepi lo-
kaciji v bližini turistične kmetije 
in prodam manjši gumi voz, ugo-
dno. Tel.: 051 813 561

Najamem eno- ali dvosobno sta-
novanje v Krškem, sem mamica 
samohranilka. Tel.: 031 522 413 
(med 13. in 15. uro)

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

Prosim, če mi kdo podari ohra-
njen in delujoč motor, skuter, za 
hčerko za prevoz v šolo, nujno 
potrebujem, hvala. 
Tel.: 07 620 9064

Prosim, če mi kdo podari za sina 
mini prašička, pritlikavi Gottin-
ger, lepo prosim. 
Tel.: 031 241 192

Zamenjam sličice Kraljestvo ži-
vali, nekaj jih manjka. 
Tel.: 041 589 977

Podarim 2 knjigi, kvačkanje, 
pletenje, šivanje in krojne pole 
iz petdesetih let. 
Tel.: 07 492 5036

Podarim zložljivo kuhinjsko 
mizo in 4 stole. Tel.: 041 233 229

Stiki: 53-letni upokojenec, 
168/70, bi rad spoznal resno 
žensko ali mamico za izlete, ka-
sneje možna resna veza. 
Tel.: 031 533 071

Stiki: fant, 47/168/80, želi spo-
znati resno žensko, staro do 45 
let, če si se pripravljena prese-
liti k meni v novo hišo.
Tel.: 040 145 257

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon

tel.: 051 814 104
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Prireditve med 30. aprlom in 13. majem
Četrtek, 30. 4.
• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniške aktivnosti – izdelo-

vanje papirnatih zmajev
• ob 18.00 pred KS Jagnjenica (občina Radeče): postavitev 

mlaja po starih običajih, sledi kulturni program v počasti-
tev dneva boja proti okupatorju in praznika dela ter dru-
žabno srečanje

• od 18.00 dalje v Boštanju: kresovanje v organizaciji ŠKD 
Mladi Boštanj, igral bo ansambel Jerneja Kolarja, bogat 
spremljevalni program, ognjemet...

• od 18.00 dalje pri lovskem domu na Trški gori: tradicio-
nalno kresovanje

Petek, 1. 5.
• ob 10.00 na Orehovem: tradicionalni 18. gorski tek na Lisco
• ob 11.00 na Šentvidu: praznovanje 1. maja, praznika dela
• ob 11.00 na Planini nad Podbočjem: tradicionalno prvo-

majsko srečanje

Sobota, 2. 5.
• ob 18.00 na sevniškem gradu: otvoritev prenovljenega ga-

silskega muzeja

Nedelja, 3. 5.
• ob 8.00 s parkirišča restavracije Štefanič v Brežicah: na-

ravovarstveni izlet po zeliščarski poti

Ponedeljek, 4. 5.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in upokojencev za maj 2009

Sreda, 6. 5.
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: regijsko srečanje 

otroških folklornih skupin

Četrtek, 7. 5.
• od 8.00 do 9.00 na Uradu za delo Brežice in od 9.00 do 

10.00 na Uradu za delo Sevnica: TVU 2009 – seznanjanje 
brezposelnih oseb s pravicami in obveznostmi

Petek, 8. 5.
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: otvoritev fotografske razsta-

ve „Irak – Kurdistan“ fotografa Mateja Leskovška
• ob 19.00 v Kulturni dvorani v Sevnici: 2. koncert območne 

revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem Posavja 2009“
• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: koncert Vrček glasbe 

in prijateljstva, nastopili bodo: ans. Roka Žlindre, Jodel 
express, Jerneja Kolarja, Sijaj, Labirint, Majda in Marijan 
Petan, Mokre sanje, Moravški trio, Klub harmonikarjev Po-
vše in Ljudski pevci Ajda 

• ob 21.00 v MC Brežice: predizbor za festival Generator 2009

Sobota, 9. 5.
• ob 6.00 s parkirišča restavracije Štefanič v Brežicah: iz-

let na tržaški Kras
• ob 7.30 izpred trgovine v Vrhovem: 3. Stanetov pohod iz 

Vrhovega čez Loko na Lovrenc
• od 8.00 do 12.00 v OŠ Brežice: TVU 2009 – Zemlja kliče 

na pomoč – sobotna šola, delavnice za nadarjene in ostale
• od 8.00 do 13.00 pred Občino Sevnica: TVU 2009 – dan 

druženja treh generacij
• od 8.00 do 13.00 na OŠ Sava Kladnika Sevnica: TVU 2009 

– barvajmo skupaj
• ob 8.00 pri OŠ Leskovec pri Krškem: pohod s športnogibal-

nimi aktivnostmi k lovskemu domu na Trški gori - v okviru 
dneva druženja in gibanja treh generacij

• na razširjenem pločniku pred NLB v Sevnici: prireditev Ob-
močnega združenja Rdečega križa Sevnica ob tednu Rde-
čega križa in dnevu medicinskih sester

• v večnamenski dvorani v Pišecah: zaključek 6. državnega 
prvenstva v elektronskem pikadu

• od 9.00 dalje v športni dvorani v Sevnici: 7. rokometni tur-
nir veteranskih ekip, pomerilo se bo 9 moških in 6 ženskih 
veteranskih ekip iz Slovenije in Hrvaške

• ob 9.00 pred Domom XIV. divizije na Senovem: štart poho-
da treh generacij in druženje pohodnikov

• ob 9.00 pred OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: dan 
druženja treh generacij 

• ob 10.00 pri Domu krajanov na Sromljah: proslava ob 65. 
letnici ustanovitve Kozjanskega odreda, 68. obletnici usta-
novitve OF, 1. maju in 9. maju, dnevu zmage nad okupa-
torjem

• ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Krško: 3. koncert ob-
močne revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem Po-
savja 2009“

• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: didgeridoo koncert Du-
bravka Lapaineta

Nedelja, 10. 5.
• v večnamenski dvorani v Pišecah: zaključek 6. državnega 

prvenstva v elektronskem pikadu
• ob 18.00 v cerkvi sv. Roka v Brežicah: 4. koncert območ-

ne revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem Posav-
ja 2009“

• ob 20.00 v večnamenski dvorani v Termah Čatež: Sašo Hri-
bar in Radio Ga-ga show

Ponedeljek, 11. 5.
• od 8.00 do 12.00 v Zavodu Papilot v Leskovcu: TVU 2009 

- dan odprtih vrat v klubu za iskanje zaposlitve
• od 8.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 - 

brezplačno učenje tujih jezikov, razstava likovnih in lite-
rarnih del mladih iz Posavja, razstava likovnih del udele-
žencev programa Osnovna šola za odrasle ter informativni 
dan LU Krško, ob 15.00: nevladne organizacije v Posavju 
in prostovoljstvo s primerom dobre prakse ZPM

Torek, 12. 5.
• od 8.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 - 

razstava likovnih in literarnih del mladih iz Posavja ter 
razstava likovnih del udeležencev programa Osnovna šola 
za odrasle 

• od 9.00 do 12.00 na Uradu za delo Brežice: TVU 2009 – 
dan odprtih vrat v Centru za informiranje in poklicno sve-
tovanje

• od 11.00 do 17.00 v prostorih krške enote Zakonskega 
in družinskega inštituta Novo mesto: TVU 2009 – dan od-
prtih vrat

• ob 16.00 v sejni sobi RRA Posavje: TVU 2009 – delavnica 
„Kulturne posebnosti Posavja v turistični ponudbi“

• ob 18.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 – predstavi-
tev dela v študijskih krožkih, ob 18.30: predstavitev sku-
pin in udeležencev programa Angleščina za starejše in slo-
venščina za tujce

• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: igrano-lutkovna pred-
stava „Kapljica na obisku“, za rumeni abonma in izven

Sreda, 13. 5.
• od 8.00 do 11.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: TVU 2009 – 

srečanje z vrtcem
• od 8.00 do 17.00 na Ljudski univerzi Krško: TVU 2009 – 

osebno svetovanje pri izbiri primernega izobraževanja, raz-
stava likovnih in literarnih del mladih iz Posavja ter raz-
stava likovnih del udeležencev programa Osnovna šola za 
odrasle, ob 12.00: predstavitev projekta Evropa v šoli, od 
14.00 do 16.00: poklicno svetovanje z možnostjo testira-
nja, ob 17.00: Želiš postati maser ali refleksoterapevt? - 
predstavitev načina strokovne usposobljenosti

• od 12.00 do 16.00 v Zavodu Papilot v Leskovcu: TVU 2009 
– delavnica Druga možnost – dan odprtih vrat 

• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno ša-
hovsko prvenstvo v pospešenem šahu za maj 2009

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

Knjige lahko kupite na sedežu založbe: 
Trg M. Gubca 3 (Hotel City), Krško,ali naročite po telefonu 07 

49 05 780 in na E-naslovu: marketing@posavje.info.

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

BRESTANICA – V prostorih rajhenburškega gradu je pooblašče-
nec za sklepanje zakonskih zvez Franc Bogovič 18. aprila v 
navzočnosti prič in ostalih povabljenih gostov še enkrat ura-
dno potrdil pred 50 leti sklenjeno zakonsko zvezo med za-
koncema Evgenijo in Miroslavom Mikelnom iz Brestanice. 

Ne glede na to, da zakonca Mikeln po rodu izvirata iz Savinj-
ske doline, Evgenija je namreč otroštvo preživela v Arji vasi, 
Miroslav pa po preselitvi iz Celja v Petrovčah, sta obred zlate 
poroke sklenila v Brestanici, kamor sta se preselila po skleni-
tvi zakonske zveze 25. aprila 1959. Tedaj njunega homogene-
ga zakona ni povezala le ljubezen, temveč tudi mnogo dru-
gih skupnih interesov, med drugim ljubezen do življenja in 
narave, na področju katere sta se oba tudi poklicno izobra-
ževala, ona na Kmetijski šoli v Rušah, on na Veterinarski fa-
kulteti v Zagrebu. V zakonu so se jima rodili trije otroci, da-
nes pa zakonca Mikeln razveseljuje tudi že pet vnukov. Dva 
od teh, Maruša in Nejc, sta bila Evgeniji in Miroslavu tudi 
poročni priči.  B.M.

Zlata poroka zakoncev Mikeln

Med�obredom�zlate�poroke�Maruša�Mikeln,�zakonca�
Mikeln�ter�Nejc�Jevšnik

POROČILI
SO SE

• Stanko Brce, Log in Jerne-
ja Novšak, Boštanj,

• Gregor Hočevar in Maja Tr-
ček, oba iz Ljubljane, 

• Matjaž Račič, Brege in Dar-
ja Božič, Ivandol,

• Marko Kukovič in Nataša 
Moškon, oba z Vel. Kamna, 

• Danilo Zevnikar, Šentjur na 
Polju in Sabina Bovha s Se-
novega,

• Marjan Mlakar, Stolovnik in 
Majda Cehte iz Dovškega,

• Ivan Zagorc, Orehovec in 
Marija Švalj, Kočarija, 

• Juro Tomić, Androv Breg in 
Slađana Petrušić, Dobova, 

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in 
celjski porodnišnici so ro-
dile:
• Ksenija Vajdič Medvešek, 

Sevnica – deklico,
• Saša Mavsar, Krško – dečka,
• Tanja Dobnik, Senovo – de-

klico,
• Danijela Bošnjak, Libna – 

deklico,
• Cvetka Jankovič, Senovo – 

dečka, 
• Alenka Peterle, Krško – de-

klico, 
• Melita Pajtler, Krško – deč-

ka,
• Tanja Mavsar Popovič, Kr-

ško – dečka,

• Tanja Rovšnik, Planina pri 
Sevnici – dečka,

• Edita Guček, Dobje pri Pla-
nini – deklico,

• Mateja Tomše, Cerina – de-
klico,

• Tea Habinc, Anovec – deč-
ka,

• Lidija Pirc, Leskovec pri Kr-
škem – deklico,

• Martina Gošte, Sevnica – 
dečka,

• Slavica Žniderič, Orešje na 
Bizeljskem – deklico, 

• Ingrid Grozina, Straža pri 
Raki – deklico,

• Suzana Golja, Pleterje – 
dečka,

• Ivanka Senica, Planina pri 
Sevnici – dečka,

• Maja Horjak, Boštanj – de-
klico.  

Ideja za darilo!Knjige iz 
Posavja!
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Pred štirimi leti se je Občina 
Krško vključila v postopek is-
kanja lokacije za odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov. Sprejeli smo od-
govorno nalogo, ki pomemb-
no vpliva na nadaljnji razvoj 
naše občine in regije. S pre-
dlogom državnega prostor-
skega načrta za odlagališče je 
pred nami odločitev, da s po-
zitivnim mnenjem k predlogu 
DPN ta objekt sprejmemo v 
svoje okolje.

S pozitivnim mnenjem bomo 
uredili trajno odlaganje ter 
ravnanje z nizko in srednje ra-
dioaktivnimi odpadki, ki so se-
daj skladiščeni znotraj jedrske 
elektrarne. Že dalj časa smo 
državo opozarjali, da je tre-
ba rešiti to vprašanje, hkra-
ti pa se zavedamo, da je le 
malo možnosti, da bi odlagali-
šče sprejelo katero drugo oko-
lje v Sloveniji. 

Z izgradnjo Jedrske elektrarne 
Krško se je naša regija posto-
poma spremenila v energetsko 
regijo. Danes je pomemben 
del gospodarstva in delovnih 
mest neposredno ali posredno 
vezan na to dejavnost. Nove 
investicije prinašajo nove pri-
ložnosti, poleg proizvodne de-
javnosti pa se je v zadnjih le-
tih v okviru tako imenovanega 
drugega energetskega stebra v 
naš prostor prenesel tudi del 
upravljavskih funkcij.

Priznati moram, da sem imel 

Pregledano na hitro in v gro-
bem: ko smo pred dobrim le-
tom dni pripravljali prilogo 
Posavskega obzornika o pro-
jektu umeščanja odlagališča 
NSRAO v Krškem, smo zajeli 
podobne vsebine, kot so za-
jete v današnji prilogi: pred-
stavili smo aktivnosti Lo-
kalnega partnerstva Krško, 
postopek priprave državnega 
prostorskega načrta (DPN) za 
odlagališče in na kratko pov-
zeli vsebine razvojnih proto-
kolov, podpisanih med Obči-
no Krško in Vlado RS oziroma 
njenimi posameznimi mini-
strstvi.

Nič novega torej? Naspro-
tno, celo zelo veliko je no-
vega! Naj le na kratko pov-
zememo, katere vsebine (in 
zakaj) najdete v prilogi, ki je 
pred vami...

Odlagališče NSRAO: od splošnega h konkretnemu, od vprašanj k odgovorom...

V postopku umeščanja odla-
gališča nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov smo 
sedaj pred enim najbolj 
ključnih trenutkov: pripra-
vljen je predlog državnega 
prostorskega načrta (DPN) za 
odlagališče na lokaciji Vrbi-
na v Krškem, ki je bil pred 
nekaj dnevi predan v preso-
jo tudi predstavnikom lokal-
ne skupnosti  - Občinskemu 
svetu občine Krško.

Občinski svet ima sedaj na 
voljo dve možnosti: k Predlo-
gu DPN lahko poda pozitivno 
ali negativno mnenje. Če bo 
mnenje občinskih svetnikov 
pozitivno, se bodo  postop-
ki za izgradnjo odlagališča 
nadaljevali, če bo mnenje 
negativno, pa bo postopek 
umeščanja na lokaciji Vrbina 
s tem zaključen. Sliši se si-
cer enostavno, vendar se vsi 
zavedamo, da gre za temo, 
ki prebivalce in odločevalce 
postavlja pred vedno nova 
vprašanja, dileme in tehta-
nja. Dejstvo je, da je odlo-
čitev pomembna, predvsem 
pa je dolgoročna; njeni učin-
ki ne zadevajo le današnje, 
ampak tudi prihodnjo in pri-
hodnje generacije...

Na ARAO si kot nosilci pro-
jekta seveda želimo, da bi 
lokalna skupnost zaznala 
projekt kot sprejemljiv za 
svoje okolje in tako omogo-
čila njegovo uspešno nada-
ljevanje. Želimo, da bi pre-

Aktivnosti Lokalnega partner-
stva Krško (celovito predsta-
vitev najdete na strani 8) so 
v zadnjem letu dni obrodile 
povsem konkretne, oprijemlji-
ve sadove. Povedano drugače: 
proces razpravljanja in posve-
tovanja med nosilci projekta 
in odločevalci na eni strani ter 
zainteresiranimi prebivalkami 
in prebivalci Krškega na dru-
gi strani je prerasel v inten-
zivno dvo, oziroma trosme-
ren proces soodločanja. Kot 
je razvidno iz sheme na stra-
ni 2, je bila znotraj lokalnega 
partnerstva med zainteresi-
ranimi prebivalci in občinski-
mi svetniki sprejeta odločitev, 
da se celotna projektna doku-
mentacija, ki je bila februar-
ja in marca lani javno razgr-
njena v okviru dopolnjenega 
osnutka DPN za odlagališče 
NSRAO na lokaciji Vrbina v Kr-

škem, preda v neodvisno pre-
verbo oziroma recenzijo sku-
pini eminentnih domačih in 
tujih strokovnjakov. Več o nji-
hovih ugotovitvah pišemo na 
straneh 4 in 5 ter objavljamo 
pogovor z direktorjem ARAO 
Vladislavom Krošljem, v ka-
terem pojasnjuje, ali in kako 
bodo v nadaljevanju projekta 
upoštevali pripombe in pripo-
ročila recenzentov. 

Prav tako se je v zadnjem letu 
dni del aktivnih članov lokal-
nega partnerstva vključil v 
delovno skupino za opredeli-
tev do zahtev prebivalcev in 
rabo nadomestil. Jasno je, da 
bo uspešnost dogovora med 
člani te skupine pomembno 
prispevala k družbeni spre-
jemljivosti projekta. Zakaj 
in kako bo družbena spreje-
mljivost projekta v Krškem 

Odgovorno odločanje o odlagališču NSRAO 
poznala prednost v trajni 
rešitvi ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki, ki so danes 
začasno skladiščeni v NEK. In 
še, da bi sprejela širok na-
bor priložnosti za razvoj lo-
kalnega in regionalnega go-
spodarskega okolja, ki je v 
veliki meri vsaj posredno od-
visen prav od končne uredi-
tve odlagališča. Zavedamo 
pa se, da je temeljni pred-
pogoj za zagotovitev družbe-
ne sprejemljivosti projekta 
celovito in pravočasno in-
formiranje tako prebivalcev 
kot odločevalcev. Pravoča-
sno jim morajo biti na voljo 
celovite in vse potrebne in-
formacije, da lahko odgovor-
no razmišljajo in se nato tudi 
odgovorno odločijo. 

Zato si na ARAO že od za-
četka projekta, še posebej 
pa od vzpostavitve lokalne-
ga partnerstva v Krškem leta 
2006, prizadevamo za učin-
kovit pretok informacij, do-
sledno obravnavo in odziva-
nje na izražena pričakovanja 
in želje prebivalcev v okvi-
ru naših pristojnosti ter za 
vključevanje vseh zaintere-
siranih posameznikov in sku-
pin v odločevalske postopke. 
Prepričani smo, da niz aktiv-
nosti, ki se je v zadnjem ob-
dobju odvil v Krškem, spod-
buja k pozitivni odločitvi 
glede odlagališča. Naj nani-
zam le najpomembnejše.

Na pobudo lokalnega par-
tnerstva in občinskih sve-
tnikov je bila junija lani 
naročena neodvisna recen-
zija projektne dokumenta-
cije. Ta je potrdila tehnič-
no sprejemljivost projekta. 
Skupina domačih in tujih ne-
odvisnih strokovnjakov pod 
vodstvom prof. dr. Andreja 
Umeka s Fakultete za grad-
beništvo Univerze v Maribo-
ru je jasno oblikovala svoje 
večinsko stališče. To se glasi, 
da so vkopani silosi na loka-
ciji Vrbina z vidika varnosti 
in dolgoročne funkcionalno-

sti najustreznejša rešitev.

V okviru priprave DPN so 
bile celovito obravnavane 
vse pripombe in predlogi, ki 
so jih posamezniki oziroma 
skupine podali na februarja 
in marca lani javno razgrnje-
ni dopolnjeni osnutek DPN. 
Ključne spremembe uredi-
tve smo javno predstavili in 
o njih ponovno razpravljali z 
vsemi zainteresiranimi. 

Poleg tega smo dopolnili tudi 
poglavje DPN o sprejemljivo-
sti ureditev v lokalnem druž-
benem okolju. A smo hkrati 
ugotovili, da glede na po-
membnost projekta in obču-
tljivost njegovega umešča-
nja v prostor zgolj formalna 
obravnava vprašanja družbe-
ne sprejemljivosti (kot smo 
jo izdelali za potrebe pripra-
ve DPN) ne zadostuje. Ne za-
dostuje namreč za oblikova-
nje celovitega in jasnega 
sporočila lokalni skupnosti in 
njenim predstavnikom – ob-
činskim svetnikom - o tem, 
kako prebivalke in prebival-
ci v tem trenutku dojemajo 
tako koristi kot tudi tvega-
nja, povezana z odlagali-
ščem.

Zato je v mesecu maju pred 
nami še široka terenska raz-
iskava, s katero bomo s po-
močjo usposobljene razi-
skovalne ekipe Fakultete za 
družbene vede Univerze v 
Ljubljani ugotavljali družbe-
no sprejemljivost projekta. 
V raziskavi bodo pogloblje-
no obdelani različni vidiki 
dojemanja umeščanja odla-
gališča NSRAO v krško oko-
lje, kar bo po našem mnenju 
odločevalcem v lokalni sku-
pnosti v nenadomestljivo po-
moč pri iskanju odgovorne-
ga odgovora na vprašanje, 
ki je pred nami: odlagališče 
DA ali NE.

Vladislav Krošelj,
direktor ARAO

v mesecu maju izmerjena z 
raziskavo na terenu, piše dr. 
Klement Podnar s Fakultete 
za družbene vede Univerze v 
Ljubljani na strani 3.

Več o dogovoru glede rabe na-
domestil, ki nastaja v okviru 
omenjene delovne skupine, 
ter o drugih razvojnih pred-
nostih in koristih, ki jih za kr-
ško in posavsko gospodarstvo 
(ne)posredno prinaša trajna 
ureditev odlagališča NSRAO, 
pa najdete na strani 6. Kot v 
intervjuju na tej strani pou-
darja direktor NEK Stanislav 
Rožman, gre pri odločanju o 
umeščanju odlagališča NSRAO 
za vprašanje koristi nadalj-
njega razvoja Posavja in de-
javnosti NEK. Zato, pravi, je 
prepričan, da bodo občinski 
svetniki tudi tokrat sprejeli 
pravo odločitev.

V prilogi pa ponujamo odgo-
vore še na nekatera druga 
vprašanja in pričakovanja, 
kot ste jih izrazili prebival-
ke in prebivalci, odločeval-
ke in odločevalci ter drugi 
zainteresirani na delavnicah 
v okviru lokalnega partner-
stva ali na javnih predstavi-
tvah in razpravah. Odgovo-
re glede vplivov na okolje in 
njihovega monitoringa smo 
poiskali pri mag. Borutu Bre-
zniku iz NEK, glede dostopno-
sti rezultatov monitoringa pa 
pri dr. Barbari Vokal Nemec 
z Uprave RS za jedrsko var-
nost (stran 7). Predstavlja-
mo pa tudi, katere vsebine in 
kje so dostopne na prenovlje-
nem spletnem mestu Lokal-
nega partnerstva Krško www.
partnerstvo.si (stran 2).

Uredništvo  priloge
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Prevzeti odgovornost za pozitivno mnenje
pred dobrim desetletjem, ko 
sem prevzel funkcijo župana 
občine Krško, na temo jedr-
ske energije in radioaktivnih 
odpadkov bistveno več vpra-
šanj kot odgovorov. To dese-
tletje pa sem koristno upora-
bil tudi za to, da sem spoznal 
praktično vse evropske pra-
kse. Večina evropskih držav 
področje ravnanja z nizko in 
srednje radioaktivnimi odpad-
ki že zdavnaj uredila. Skupni 
imenovalec vseh evropskih 
praks ravnanja z NSRAO pa je 
doseganje družbene spreje-
mljivosti. Predpogoji zanjo so 
dostop do informacij ter po-
znavanje jedrske tehnologije 
in z njo povezanih procesov. 
Šele to je podlaga, ki jo je tre-
ba nadgraditi z vključevanjem 
vseh zainteresiranih. To pa je 
edina pot k odgovornemu (so)
odločanju.

Zato smo želeli, če ne kar 
zahtevali, da je na takšnih 
osnovah voden tudi postopek 
umeščanja odlagališča v naši 
občini. Z večletnimi aktivnost-
mi v okviru lokalnega partner-
stva smo si vsi prizadevali za 
celovito in pravočasno obve-
ščanje in vključevanje vseh 
zainteresiranih.

V tem času smo mnogi, ki smo 
danes na odgovornih mestih, 
odgovarjali in razpravljali o 
številnih vprašanjih; tudi gle-
de obljub, ki naj bi bile dane 
ob umeščanju jedrske elek-
trarne v sedemdesetih letih. 
Za nekatera vprašanja smo 
že poiskali dokončne rešitve, 
za nekatera pa smo tik pred 
uskladitvijo skupnih predlo-
gov. V okviru občinskega sve-
ta in lokalnega partnerstva 
(oziroma v ta namen ustano-
vljene delovne skupine) smo 
namreč sprejeli izziv uskla-
jevanja glede nadaljnje rabe 
nadomestil. Z dogovorom že-
limo ob upoštevanju različnih 
pogledov in predlogov dogo-
voriti način rabe nadomestil, 
ki bo skupnosti in posamezni-
kom omogočal nadaljnji ra-

zvoj ter povečeval kakovost 
bivanja v našem skupnem pro-
storu. Vsekakor dodatno kva-
liteto prinašajo tudi podpisani 
protokoli med državo in obči-
no, ki vključujejo pomemb-
ne razvojne in infrastruktur-
ne projekte. Upam pa, da se 
vsi zavedamo, da nikoli ne bo 
mogoče pripraviti predloga, ki 
bi bil popolnoma sprejemljiv 
za prav vse.

Pri preverjanju argumen-
tov za odločitev o umestitvi 
objekta je bila zelo pomemb-
na tudi neodvisna strokovna 
ugotovitev mednarodne sku-
pine recenzentov. Recenzija 
projektne dokumentacije je 
potrdila, da je vkopani silos, 
ob kakovostni izvedbi, teh-
nično pravilna in sprejemljiva 
rešitev, ki je tudi dolgoročno 
varna za okolje in prebivalce. 
Tehnična varnost objekta, ki 
ne bo imela negativnih vpli-
vov na okolje, je bila namreč 
predpogoj za izvedbo nadalj-
njih korakov v postopku.

Postopek umeščanja je zelo 
zahteven in sam po sebi tudi 
edinstven. Enakopravno ob 
bok tehnični sprejemljivosti 
je namreč postavljena tudi 
družbena sprejemljivost. Po-
vedano drugače: prav in nujno 
je, da odločitev sprejmemo 
skupaj, ob upoštevanju vseh 
vidikov umestitve odlagali-
šča. Zato pozdravljam odloči-
tev Agencije za radioaktivne 
odpadke, da bo raziskovalna 
ekipa Fakultete za družbene 
vede v maju na terenu izvedla 
temeljito raziskavo družbene 
sprejemljivosti, v kateri boste 
svoje mnenje izrazili prebival-
ke in prebivalci Krškega. 

Spoštovane občanke in obča-
ni, prepričan sem, da je na-
stopil čas, ko je treba prevzeti 
odgovornost in podati pozitiv-
no mnenje k umestitvi odlaga-
lišča NSRAO v Vrbini.

� Franc�Bogovič,
� župan�občine�Krško



Posavski obzornik - leto XIII, številka 9, četrtek, 30. 4. 20092 POSEBNA PRILOGA

POSTOPEK SPREJEMANJA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Priprava in sprejemanje DPN za 
odlagališče NSRAO – v kateri fazi smo?
April 2009: 
Predlog DPN posredovan v mnenje nosilcem urejanja prostora 

V zadnjem letu dni je bilo 
v okviru priprave državnega 
prostorskega načrta (DPN) za 
odlagališče NSRAO na lokaci-
ji Vrbina v Krškem opravlje-
nih nekaj ključnih korakov:

Od javno razgrnjenega do-
polnjenega osnutka DPN (fe-
bruarja in marca lani) smo 
tako aprila letos prišli do izo-
blikovanega Predloga DPN za 
odlagališče NSRAO na lokaci-

ji Vrbina v Krškem. Ta pre-
dlog je bil pred nekaj dnevi 
posredovan v mnenje nosil-
cem urejanja prostora, med 
katerimi je tudi Občina Kr-
ško.

Lokalno partnerstvo Krško je 
v tem postopku ves čas aktiv-
no sodelovalo, podajalo pre-
dloge ter tako tudi vsebinsko 
in časovno usmerjalo potek 
priprave DPN za odlagališče. 

Ključne aktivnosti lokalnega 
partnerstva in njihov vpliv na 
potek priprave DPN so razvi-
dne iz spodnje sheme.

Na levi strani so prikaza-
ni posamezni formalni kora-
ki v postopku priprave DPN, 
na desni strani pa so predsta-
vljene vzporedne aktivnosti, 
ki so se odvijale v okviru Lo-
kalnega partnerstva Krško.

Čas KORAK V POStOPKu PRIPRAVE DPN ZA 
odlagališČe NsRao Na lokaciji VRbiNa  

V kRškem (V NadaljeVaNju: dPN)

VZPOREDNE AKtIVNOStI 
LOKALNEGA PARtNERStVA KRšKO  

oziRoma jaVNi dogodki

fEBRuAR IN  
maRec 2008 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN

Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti k do-
polnjenemu osnutku DPN, strokovnim podlagam in okolj-
skemu poročilu 

od maRca 2008  
NaPRej

aPRil 2008

maj 2008

Začetek delovanja delovne skupine za opredelitev do 
zahtev prebivalcev in rabo nadomestil

Ogled odlagališča v Franciji

juNij 2008
Naročilo neodvisne recenzije projektne dokumentacije 
(na podlagi poročila delovne skupine za naročilo recen-
zije, ustanovljene v okviru Lokalnega partnerstva Krško)

febRuaR 2009
Javna predstavitev rezultatov neodvisne recenzije (prof. 
dr. Andrej Umek)

Javna predstavitev stališč do pripomb in predlogov javno-
sti k dopolnjenemu osnutku DPN, strokovnim podlagam in 
okoljskemu poročilu

maRec 2009
Objava stališč do pripomb in predlogov javnosti k dopol-
njenemu osnutku DPN, strokovnim podlagam in okolj-
skemu poročilu

Javna predstavitev ključnih sprememb v Predlogu DPN 
(glede na dopolnjeni osnutek DPN) in dopolnitve strokov-
nih podlag

maRec iN 
aPRil 2009

Izdelava predloga DPN

Predložitev Predloga DPN v pridobitev mnenj nosilcem 
urejanja prostoraaPRil 2009

Dogovor delovne skupine za opredelitev do zahtev prebi-
valcev in rabo nadomestil

Priprave na izvedbo javnomnenjske raziskave o družbeni 
sprejemljivosti projekta

maj 2009 Predvidoma: odločanje na Občinskem svetu občine Krško Izvedba raziskave – merjenje družbene sprejemljivo-
sti projekta

iN kako NaPRej?

Javna predstavitev za lokalno partnerstvo Javne pred-
stavitve po krajevnih skupnostih

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in zaključek celovite presoje vplivov na okolje:
• Potrditev predloga DPN na Občinskem svetu: s pozitivnim mnenjem k Predlogu DPN Občinski svet potrdi lokaci-

jo odlagališča
• Sklep MOP, da so vplivi izvedbe DPN na okolje sprejemljivi

Izdelava usklajenega predloga DPN in priprava gradiva za vlado

Sprejem uredbe o DPN na Vladi RS in objava v Uradnem listu RS

V rubriki „O projektu“ so 
predstavljene temeljne in-
formacije o NSRAO in pro-
jektu umeščanja odlagališča 
NSRAO na območju Občine 
Krško. Obiskovalci spletne-
ga mesta lahko tukaj najdejo 
več podatkov o tem, zakaj je 
potrebna izgradnja trajnega 
odlagališča NSRAO, kako po-
teka postopek izbora lokacije 
za odlagališče NSRAO in kdo 
vse je vključen v ta proces. 
Na voljo je shema umeščeno-
sti prizemne variante z vko-
panimi silosi (varianta B) na 
potencialni lokaciji Vrbina, 
za katero je v pripravi držav-
ni prostorski načrt (DPN).

Največ vsebin spletnega me-
sta je seveda namenjenih 
predstavitvi Lokalnega  par-
tnerstva Kršk, v okviru „kro-
nološkega pregleda doga-
janja“ pa je podan pregled 
ključnih dogodkov v zvezi s 
projektom umeščanja odla-
gališča NSRAO in delovanjem 
lokalnega partnerstva. 

Spletno mesto ponuja tudi 
elektronsko knjižnico, v ka-
teri so na enem mestu zbrana 
različna informativna gradiva 
o radioaktivnih odpadkih in 
jedrski energiji ter vzposta-
vljene povezave na seznam 
strokovne literature o odla-
ganju radioaktivnih odpad-
kov in varnosti jedrskih elek-
trarn. V razdelku »Projektna 
gradiva« so obiskovalcem do-
stopni pomembnejši doku-
menti, ki so nastali v okviru 
projekta umeščanja odlaga-
lišča NSRAO. 

Ker je zakonska ureditev tega 
področja izjemno pomemb-
na, je posebna podstran na-
menjena pregledu zakono-
daje s področja jedrske in 
sevalne varnosti ter odgovor-
nosti za jedrsko škodo. Obi-
skovalcem spletnega me-
sta so na voljo tudi prispevki 
na temo aktivnosti lokalne-
ga partnerstva oziroma pro-
jekta umeščanja odlagališča 
NSRAO, ki so bili objavljeni v 
Posavskem obzorniku.  

Za vse tiste, ki vas zanima 
le točno določeno področje, 
smo na spletnem mestu vzpo-
stavili posebno rubriko „za-
nima me...“, kjer lahko naj-
dete ključne informacije in 
dokumente, ki se nanašajo 
na okolje, zdravje, tehnično 
sprejemljivost, DPN in rabo 
nadomestil.  

Če se želite aktivno vključi-
ti v delovanje lokalnega par-
tnerstva, lahko na spletnem 
mestu izpolnite obrazec (klik 
na »Vključi se« na vstopni 
strani). 

Uredništvo spletnega mesta 
si bo prizadevalo za neneh-
no dopolnjevanje in izbolj-
ševanje vsebin. Vabljeni, da 
predloge in komentarje po-
sredujete na e-naslov: info@
partnerstvo.si. 

www.partnerstvo.si 
Prenovljeno spletno mesto

V sredini aprila je začelo de-
lovati prenovljeno spletno 
mesto Lokalnega partnerstva 
Krško: www.partnerstvo.si.
 
Na vstopni strani je na voljo 
pregled aktualnih zadev, 
povezanih z Lokalnim par-
tnerstvom Krško ali nasploh 
s projektom umeščanja odla-
gališča nizko in srednje radi-
oaktivnih odpadkov (NSRAO), 
ter napovednik dogodkov.

Udeleženci�javne�
predstavitve�v�Krškem
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Kaj je družbena 
sprejemljivost?

Družbena sprejemljivost je 
izraz, ki postaja vse bolj po-
pularen. Žal pa se njegova 
jasna opredelitev pogosto iz-
mika tako strokovni kot tudi 
laični javnosti. Pojem sreča-
mo v povezavi z raznovrstni-
mi temami, kot so proble-
matika emigrantov, Romov in 
njihove polnopravne vključi-
tve v večinsko skupnost, med-
osebni odnosi, politični pogle-
di, vključitev posameznika v 

družbo, problematika drog ali tobačnih izdelkov, preven-
tivna zdravstvena politika, davčna politika, okoljevarstve-
ni ukrepi, sprejemanje novih tehnologij, javna predvajanja 
določenih medijskih vsebin, ravnanja podjetij, pa vse do 
problematike umestitve določenih objektov v okolje, kot 
so npr. elektrarne na veter, hidro- in jedrske elektrarne ali 
pa v Sloveniji trenutno aktualno odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov. 

Pojem družbene sprejemljivosti se največkrat uporablja v 
primerih, ko imamo opraviti s temami, o katerih ni soglasja 
oziroma prihaja na neki točki celo do nasprotujočih si po-
gledov javnosti. Zato je prav, da skušamo razumevanje poj-
ma družbene sprejemljivosti kot strokovnega termina pred-
staviti kolikor je mogoče jasno. 

S pojmom »javnost« razumemo skupino ljudi, ki so v pro-
blematiko vpleteni, prepoznavajo problem in jih nič ne ovi-
ra pri reševanju tega problema, ter za katero je temeljnega 
pomena proces vzajemnosti med interesi oziroma interesni-
mi strankami znotraj nje.

Ker govorimo o družbeni sprejemljivosti, se pojem »družbe-
na« nanaša na skupnost in njen odnos, ki je pomemben de-
javnik pri načrtovanju in umeščanju različnih dejavnosti v 
lokalno okolje. Nekatere študije ugotavljajo, da lahko jav-
no nasprotovanje zavre poskuse umestitve družbeno kori-
stnih, a lokalno nezaželenih dejavnosti. Odločanje o razvo-
ju infrastrukture lahko škoduje blagostanju skupnosti, če ta 
presodi oziroma razvije občutek, da so končne odločitve ne-
pravične. To lahko privede do razdvojenosti v skupnosti, do 
slabih odnosov in protestov. 

»Sprejemljivost« pomeni minimalno zadovoljivost ali ustre-
znost največje ravni spremembe, ki se jo še da sprejeti ali 
odobriti. Družbena sprejemljivost je rezultat presoje oziro-
ma mnenjskega procesa, s pomočjo katerega posamezniki:
• primerjajo zaznano realnost z njenimi znanimi alterna-

tivami in 
• odločijo, ali je obstoječe stanje boljše ali vsaj zadovo-

ljivo podobno najbolj ugodnemu alternativnemu stanju.  

Če posamezniki obstoječega stanja ne ocenijo kot zadovo-
ljivega, se bodo usmerili v delovanje (pogosto, a ne vedno, 
znotraj interesne skupine), za katerega verjamejo, da bodo 
z njim spremenili pogoje v smeri ustreznejše alternative. 
Družbena sprejemljivost je torej mnenjski proces, ki vklju-
čuje primerjanje znanih alternativ in (ne)ravnanje v skladu z 
njimi. Razumemo jo kot pripravljenost obravnavati določene 
vprašljive problematike kot mogoče obstoječe alternative.

raven sprejemljivosti se sKozi čas 
spreminja

Pomembno je, da sprejemljivosti ne zamenjujemo z naklo-
njenostjo ali celo z navdušenjem do določene problema-
tike. To, kar jo pomembno loči od omenjenih pojmov, je 
dejstvo, da gre za pripravljenost do obravnave in da ima ve-
denjsko komponento, ki odseva stališča posameznika. Po-
tem ko posameznik sprejme neko oceno o problematiki, se 
odloči, kako se bo nanjo odzval. Pri tem je zelo verjetno, 
da v primeru, ko stanje ali dejavnost oceni kot pozitivno ali 
nevtralno, ne bo storil ničesar. V primeru negativne ocene 
pa se bo moral odločiti, ali je stanje v tolikšni meri nespre-
jemljivo, da zahteva njegovo delovanje. Nekateri strokov-
njaki opozarjajo, da je stanje resnično nesprejemljivo le v 
primeru, ko se je posameznik odločil, da mora nanj odgo-
voriti z delovanjem. 

To pomeni, da sprejemljivost ne pomeni navdušenega odobra-
vanja, temveč nasprotno, predstavlja pogoje oziroma stanja, 
ki jih posameznik še lahko tolerira. Pomembno je torej, da 
družbeno sprejemljivost razumemo v luči vedenjske namere. 
Kot tako jo je sicer težko opazovati, vendar lahko s pomočjo 
merjenj o njej sklepamo predvsem glede na odsotnost dogod-
kov, ki bi kazali njeno nedoseženost. Primer takšnih dogodkov 
bi bilo npr. podpisovanje peticije, aktivno sodelovanje na de-
monstracijah, izvajanje državljanske neposlušnosti in podobno.

Družbene sprejemljivosti ne smemo razumeti v smislu iz-
ključujoče kategorije (v smislu družbena sprejemljivost je 
ali pa je ni), pač pa kot kontinuum, saj se raven sprejemlji-
vosti spreminja skozi čas. Zato nekateri tuji zgledi merje-
nja družbene sprejemljivosti slednjo operacionalizirajo sko-
zi pripravljenost na pogajanja, ki naj bi bila dokaz stopnje 
družbene sprejemljivosti. Pogajanja o določeni problemati-
ki so lahko povezana s samo problematiko (npr. odlagališče 
NSRAO) ali pa z vrsto drugih dejavnikov, ki se povezujejo s 
samim odlagališčem, kot npr. stopnja vključenosti v proces 
odločanja, vprašanje kompenzacij in drugih pogojev, ki jih 
lahko prepoznamo v povezavi s problematiko. 

To tudi pomeni, da pri družbeni sprejemljivosti ne gre le 
za občutja posameznikov. Družbena sprejemljivost je na-
mreč družbeni proces, v katerem akterji medsebojno vpli-
vajo drug na drugega. Odvisna je od informacij in stališč, ki 
jih (pogosto skozi medije, predvsem pa v medosebnih inte-
rakcijah) posredujejo posamezne vpletene strani z lastnimi 
interesi in željo po njihovi polni uveljavitvi, npr. vlada ali 
vladne oziroma nevladne organizacije, civilne iniciative itd. 

Tudi zato si posameznik v tem procesu včasih težko sam 
ustvari uravnoteženo mnenje in se rad zateka k prevzema-
nju mnenja tistih, ki jim najbolj zaupa ali pa k stereoti-
pnim predstavam in odnosu do problematike. Še slabše za 
vse vpletene v tem procesu pa je, da namesto dogovora pri-
haja do pogajalskih izsiljevanj ali celo (družbeno) nespre-
jemljivih zahtev. Nemogoče je pričakovati, da bi bili vsi po-
samezniki in vpleteni akterji nad odločitvijo, kakršnakoli ta 
že bo, navdušeni ali z njo vsaj zadovoljni. Pogosto se zdi, 
da so v tovrstnih primerih najboljše odločitve tiste, nad ka-
terimi ni navdušen nihče od vpletenih.

merjenje družbene sprejemljivosti nsrao 
v občini KršKo

Pri oblikovanju neodvisnega merskega instrumenta za družbe-
no sprejemljivost NSRAO v občini Krško, ki jo je naročila 
Agencija za radioaktivne odpadke RS, smo se odločili, da v 
skladu z zgoraj zapisanimi opredelitvami družbeno spreje-
mljivost NSRAO merimo skozi simulacijo referendumskega 
vprašanja o odlagališču, kot je bilo to merjeno do sedaj v 
izvedenih javnomnenjskih anketah. 

Pomembnejše od tega pa je (ne)strinjanje anketiranih z ni-
zom izjav, s katerimi bomo ugotovili različne dimenzije spre-
jemljivosti in z njimi povezane vedenjske namere. 

Poleg družbene sprejemljivosti bomo izmerili tudi dejavni-
ke družbene sprejemljivosti, med katere smo po pregledu 
literature in primerljivih študij (ZDA, Kanada, Švedska, Ko-
reja) uvrstili: 
• stališča posameznika do jedrske energije in NEK,
• zaznano tveganje oziroma posameznikovo zaznavo niza 

možnosti, da bodo dejanja človeka ali dogodki povzročili 
posledice, ki vplivajo na to, kar posameznik ceni,

• pričakovane koristi oziroma prepričanja o pozitivnih pri-
dobitvah, povezanih z določenim vedenjem (kot povrači-
lo za resnično ali zaznano tveganje),

DRUŽBENA SPREJEMlJiVOST PROJEKTA

ključne ugotovitve iz poročila o sprejemljivosti uredi-
tve v lokalnem (družbenem) okolju – (dopolnjeno po-
glavje dPN):

Do jeseni 2008 bistveno izboljšanje 
družbene sprejemljivosti projekta 

Kot je ugotovljeno v omenjenem poročilu (pripravilo ga 
je podjetje Consensus), je prišlo v obdobju od marca do 
oktobra 2008 (v primerjavi s preteklim obdobjem) do iz-
boljšanja družbene sprejemljivosti projekta umeščanja 
odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem, in sicer 
na različnih področjih. K temu je prispevalo predvsem in-
tenzivnejše vključevanje javnosti v odločanje, še pose-
bej na področju obravnave zahtev prebivalcev in iskanja 
skupne rešitve glede načina rabe nadomestil. 

V okviru lokalnega partnerstva je bila namreč ustanovlje-
na delovna skupina za opredelitev do zahtev prebival-
cev in rabo nadomestil (prva delavnica 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 pomembno vplivale na vi-
šino nadomestil in s tem posredno predvidoma tudi na 
sprejemljivost umeščanja odlagališča v lokalnem okolju.

Po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN je bila s 
strani Lokalnega partnerstva Krško (oziroma posebne de-
lovne skupine za naročilo neodvisne recenzije) naročena 
tudi preverba projektne dokumentacije. Naročilo te re-
cenzije je v poročilu o družbeni sprejemljivosti obravna-
vano kot pomemben dejavnik soodločanja javnosti ozi-
roma odzivanja nosilcev projekta na izražene zahteve in 
pričakovanja zainteresirane javnosti.

Razumevanje družbene sprejemljivosti
dr. Klement Podnar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v ljubljani

V maju se prične temeljita raziskava 
družbene sprejemljivosti umeščanja 
odlagališča NSRAO
V zvezi z ugotavljanjem družbene sprejemljivosti ume-
ščanja odlagališča NSRAO v Krškem je bilo v zadnjem času 
precej govora. V sklopu priprave DPN je ARAO naročila 
dopolnitev poglavja o sprejemljivosti ureditev v lokal-
nem (družbenem) okolju, vendar je bilo to pripravljeno 
kot strokovna podlaga za potrebe DPN in je slonelo na 
analizi širokega nabora pisnih virov, predvsem pripomb in 
predlogov na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek DPN, 
raziskav javnega mnenja, zapisnikov sestankov in delav-
nic v okviru tematskih odborov in delovnih skupin Lokal-
nega partnerstva Krško ter druge uradne dokumentacije.

ARAO se je glede na pomembnost teme oziroma občutlji-
vost problematike umeščanja odlagališča NSRAO v pro-
stor odločil, da vprašanje družbene sprejemljivosti raz-
išče temeljiteje: na reprezentativnem vzorcu prebivalk 
in prebivalcev Krškega (torej med ljudmi, s pomočjo raz-
iskave na terenu), predvsem pa tudi vsebinsko globlje in 
natančneje. 

Raziskovalni projekt vodi doc. dr. Klement Podnar s Fa-
kultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki v svo-
jem prispevku v nadaljevanju podaja temeljne oprede-
litve pojma družbene sprejemljivosti, pomena njenega 
raziskovanja in okvirno predstavlja tudi metodologijo, 
na podlagi katere bodo že kmalu začeli izvajati raziska-
vo v Krškem.

Dr.�Klement�Podnar

• želene spodbude oziroma eksplicitno izražene kompenza-
cije lokalnega prebivalstva za zaznano tveganje, ki pripo-
morejo k spreminjanju sprejemljivosti in delujejo kot po-
vračilo oziroma izenačitev vrednosti v menjalnem procesu,

• ocene zaupanja v akterje oziroma v ključni instituciji, ki 
nastopata v procesu določanja odlagališča v odnosu do lo-
kalnih prebivalcev (to sta ARAO in občina),

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

• stopnjo vpletenosti oziroma subjektivno psihično stanje 
posameznika, ki izraža pomembnost in osebno relevan-
tnost (ki jo posameznik pripisuje določeni problematiki),

• informiranost oziroma oceno ravni (možnosti) dostopa, za-
znave in razumevanja informacij,

• soodločanje oziroma oceno posameznikove možnosti po-
sredne ali neposredne udeležbe pri procesih sprejema-
nja odločitev.

Tako ne bomo ugotovili le ravni družbene sprejemljivosti, 
temveč tudi zaznave o kontekstu odločanja, predvsem pa 
dejavnike, ki vplivajo na družbeno (ne)sprejemljivost obrav-
navanega objekta v občini Krško. 

KaKovost rezultatov odvisna od 
odzivnosti in isKrenosti anKeriranih

Raziskavo bomo izvedli s pomočjo strukturiranega vprašal-
nika, pri čemer bomo znotraj 1500-metrskega pasu v bliži-
ni potencialnega odlagališča osebno anketirali vsako gospo-
dinjstvo (zato govorimo o »populaciji« gospodinjstev tega 
območja), v ostalih delih občine Krško pa se bo na reprezen-
tativnem vzorcu izvedla telefonska anketa. V vzorcu bodo 
še posebej obdelani rezultati, pridobljeni v štirih krajevnih 
skupnostih, ki mejijo na potencialno lokacijo.  

Načrtovana raziskava je neodvisna, za znanega naročnika, 
nas raziskovalce pa vodi želja po kolikor je mogoče objek-
tivnem, predvsem pa veljavnem in zanesljivem merjenju 
fenomena in njegovih dejavnikov. Seveda je v družboslovju 
tako, da smo pri tem v celoti odvisni od odzivnosti in iskre-
nosti vas, prebivalk in prebivalcev, ki vas problematika naj-
bolj zadeva. Zato naj izkoristim priložnost tega prispevka in 
vas kot vodja raziskave prosim, da se odzovete na vprašanja 
naših anketarjev ter jim zaupate svoje iskreno in povsem 
anonimno mnenje. Le tako bomo dobili rezultate, ki bodo 
strokovno brezhibni in tudi družbeno sprejemljivi.

dr.�Klement�Podnar,�
Fakulteta�za�družbene�vede,�Univerza�v�Ljubljani

(vodja�skupine�za�merjenje�družbene�sprejemljivosti�
umeščanja�odlagališča�NSRAO�v�Krškem)

www.partnerstvo.si
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sevalna varnost:
Varianti B (vkopani silosi) in D (podzemni rovi), ki sta ocenjeni kot 
primerni, zagotavljata minimalno tveganje za prebivalce tako med 
obratovanjem kot tudi po zaprtju odlagališča. Varianta E (površin-
ske odlagalne celice) pa je glede vplivov na prebivalce manj pri-
merna (tako med obratovanjem kot po njegovem prenehanju).

okoljska in družbena sprejemljivost:
Gradnja odlagališča ne posega bistveno ali nesprejemljivo v oko-
lje in družbeno sredino. Vendarle se med delom prebivalcev po-
javljajo zadržki in strahovi. Četudi niso tehnično utemeljeni (ali 
pa prav zato), je treba z zainteresiranimi javnostmi voditi od-
prt in stvaren dialog.

Z direktorjem ARAO Vladislavom Krošljem smo se pogovar-
jali, ali in kako načrtujejo v nadaljevanju projekta upošte-
vati pripombe in priporočila recenzentov.

kako ocenjujete zaključke neodvisne recenzije? so vas 
katere od pripomb oziroma priporočil recenzentov pose-
bej presentile?

»Neodvisna recenzija potrjuje pravilnost predvidenih reši-
tev. Občinski svet in širša javnost se imata tudi na ta način 
možnost prepričati v ustreznost in kakovost dosedanjega ra-
zvoja projekta odlagališča NSRAO, investitor pa s tem dobi 
dragoceno mnenje priznanih strokovnjakov. Recenzenti so 
eminentni strokovnjaki na svojih področjih, iz Slovenije in 
tujine; naj poudarim, da tudi iz Avstrije in Italije, ki sta dr-
žavi brez delujočih jedrskih elektrarn in ki sicer niso vpeti v 
projekte jedrske industrije. To daje recenziji dodatno težo. 

Poročila posameznih recenzentov so nastajala neodvisno, 
zbirno poročilo, ki so ga na koncu podpisali vsi recenzenti, je 
pripravil prof. dr. Andrej Umek z Univerze v Mariboru. V zbir-
nem poročilu prepoznavam več kot le povzetek posameznih 
poročil recenzentov, saj je prof. dr. Umek vanj vtkal rdečo 
nit: dolgoročno varnost odlagališča. Postavlja jo kot najvišjo 
zahtevo, ki jo lahko, kot ugotavlja, predlagane rešitve zago-
tavljajo za celotno predvideno obdobje v trajanju 300 let. 

Izstopa kategorična podpora recenzentov predlagani silosni 
varianti v primerjavi s površinsko, saj so silosi glede na ge-
ološke pogoje na dani lokaciji v Vrbini prepoznani kot abso-

Neodvisna recenzija - zakaj in kako?

Potem ko je bil v februarju in marcu 2008 javno razgrnjen dopol-
njeni osnutek državnega prostorskega načrta (DPN) za odlagali-
šče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji 
Vrbina v Krškem, je Občinski svet občine Krško na svoji 3. izre-
dni seji 17. marca 2008 sklenil, da je treba pred izdajo mnenja 
Občinskega sveta k predlogu DPN za odlagališče NSRAO izdelati 
neodvisno preverbo vseh treh variant odlagališča na lokaciji Vr-
bina in oceno sprejemljivosti. 

V okviru lokalnega partnerstva je bila na podlagi omenjenega 
sklepa Občinskega sveta ustanovljena delovna�skupina�za�na-
ročilo�neodvisne�recenzije. Delovna skupina je preverila in pri-
pravila projektno dokumentacijo, opredelila predmet recenzije,  

TEhNiČNA SPREJEMlJiVOST
Ugotovitev neodvisnih recenzentov: 

Z vidika varnosti in dolgoročne funkcionalnosti 
so vkopani silosi na predvideni lokaciji Vrbina 
v Krškem najustreznejša rešitev

določila možne izdelovalce analize in podala zahtevo po obli-
kovanju recenzijske skupine z mednarodno udeležbo kot doda-
tnim zagotovilom za objektivnost in neodvisnost recenzentov. Na 
sestanku delovne skupine konec junija 2008 je bil za vodjo re-
cenzijske skupine imenovan prof. dr. Andrej umek s Fakultete 
za gradbeništvo Univerze v Mariboru. V začetku februarja 2009 
je recenzijska skupina lokalnemu partnerstvu posredovala svo-
je ugotovitve.

ključni poudarki iz ugotovitev neodvisnih recenzentov - 
»Neodvisna recenzija dokumentacije, pripravljene v okviru 
postopka izbora lokacije odlagališča NsRao, za lokacijo Vr-
bina krško«

gradbeni del:
Vse tri variante odlagalnih celic in spremljajočih objektov je mo-
goče varno in zanesljivo zgraditi na osnovi obstoječih tehnologij 
in predpisov. V prednosti je varianta B (vkopani silosi), ki izkazu-
je bistveno zmanjšanje obremenitve na konstruktivne elemente 
odlagalnih celic glede na čas gradnje in polnitve. To pa zagota-
vlja tudi ohranjanje varnosti in zanesljivosti v vsem funkcional-
nem obdobju.

geomehanika:
Varianta B (vkopani silosi) je najustreznejša, predvsem za-
radi njene prilagodljivosti na spremenjene obremenitve v 
dolgem obdobju funkcionalnosti odlagališča. Predlagan pa 
je drug način gradnje, in sicer z začasnim zamrzovanjem te-
meljnih tal. Tak način namreč gradbišče v vsakem primeru 
zavaruje pred vdorom talne vode in omogoča kakovostnej-
šo gradnjo silosa (zagotavlja nerazpokanost sten silosa v ce-
lotnem funkcionalnem obdobju odlagališča).

Hidrologija in podzemne vode:
Glede na dejstvo, da je lokacija načrtovanega odlagališča v 
aluvialni dolini reke Save, so podzemni silosi najprimernej-
ša varianta za odlaganje NSRAO. Vendar je treba posveti-
ti posebno pozornost preprečitvi migracije podzemne vode 
od bližnjih hidrogeoloških enot. Pred končno izdelavo izved-
benih projektov je treba podatke v zvezi s tem dopolniti.

Potresno inženirstvo:
S stališča seizmične varnosti sta primerni obe podzemni varianti, 
površinska varianta E pa je manj primerna. Recenzent kljub do-
ločenim primerjalnim prednostim variante B (vkopani silosi) pri-
poroča varianto D (podzemni rovi), saj je z gradnjo takega tipa 
odlagališča več izkušenj. 

prerez odlagalnega silosa 

tloris odlagalnega silosa s prostornino cca. 17.500 m3

NSRAO - neto odpadki (cca. 4.700 m3)
NSRAO v betonskem zabojniku - bruto odpadki
(700 zabojnikov = cca. 13.500 m3)

praznine (cca. 4.000 m3)

Pogovor z direktorjem ARAO Vladislavom Krošljem: 

Recenzija bo kot referenca upoštevana  
v nadaljevanju razvoja odlagališča

lutno najboljša rešitev. V študiji variant, na osnovi katere je 
bila silosna varianta sicer izbrana, sta si bila rezultata silosne 
in površinske variante sorazmerno blizu. Zato je neodvisna 
recenzija kot potrditev silosne rešitve še toliko bolj dobro-
došla. Pozornost je pritegnil tudi predlog prof. dr. Suhadol-
ca, ki je naklonjen podzemnemu odlagališču.

Neodvisna recenzija vsebuje tudi napotke za delo vnaprej. 
Nakazan je način gradnje silosov, s kakršnim ima avtor izku-
šnje pri podobnih projektih.«

kakšna bo nadaljnja usoda ugotovitev recenzije? ali in 
kako se bodo pripombe recenzentov odražale v nadalje-
vanju projekta, tako vsebinsko kot postopkovno?

»Projektantski organizaciji, ki je delala na razvoju odlagali-
šča, smo posredovali dokumentacijo in sedaj analizirajo pre-
dloge, ki izhajajo iz recenzije. Vsekakor bo recenzija služi-
la kot obvezna referenca in bo upoštevana v nadaljevanju 
razvoja odlagališča. Raziskave na lokaciji, razvoj rešitev v 
projektivi, preverjanje z varnostnimi analizami ter laborato-
rijskimi testi bodo izluščili optimalne rešitve in narekovali na-
čin izvedbe. Enako velja za način tesnitve gradbene jame, za 
katerega recenzija priporoča zamrzovanje. Preverjanja, kot 
je ta recenzija, bodo spremljala projekt tudi v prihodnje.«

Recenzent s področja hidrologije in podzemnih voda opo-
zarja, da je treba posvetiti posebno pozornost »prepre-
čitvi migracije podzemne vode od bližnjih hidrogeoloških 
enot«. obstoječe podatke bo v projektni dokumentaci-

ji treba dopolniti. Kako bi to 
komentirali? ali in kako bo-
ste pridobili manjkajoče po-
datke in dopolnili dokumen-
tacijo?

»Povezava posameznih hidro-
loških in hidrogeoloških enot 
je ključnega pomena pred-
vsem pri dokazovanju dolgo-
ročne varnosti objekta, kot je 
odlagališče NSRAO. Na ARAO 
se tega zavedamo že od sa-
mega začetka projekta. Zato 
smo izvedli in še izvajamo te-
renske raziskave, katerih na-
men je okarakterizirati posa-
mezne enote in jih s pomočjo različnih modelov povezati 
v celoto. Rezultati pa se potem s pomočjo dodatnih razi-
skav preverijo. 

Dokumentacija, povezana z odlagališčem, predvsem varno-
stno poročilo, se vseskozi dopolnjuje z novimi podatki in ugo-
tovitvami, v končni fazi pa mora skupek vseh dokumentov 
dokazati varnost odlagališča NSRAO. Dokumenti se preverja-
jo tako z domačimi kot mednarodnimi recenzijami, potrdi-
ti in sprejeti pa ga mora tudi Uprava RS za jedrsko varnost.«

Recenzent s področja potresnega inženirstva v svoji re-
cenziji omenja, da imamo s podzemnimi rovi (varianta d) 

Vladislav Krošelj
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z vodjo recenzijske skupine prof. dr. andrejem umekom 
smo se pogovarjali o nekaterih ključnih ugotovitvah neod-
visne recenzije in ga prosili za dodatna pojasnila.

eKspertna področja in sestava recenzijsKe 
sKupine

Najprej nas je zanimalo, po kakšnih kriterijih so bila opre-
deljena ključna področja recenzije, to so potresna varnost, 
vode, gradbena izvedljivost, sevalna varnost, okoljski se-
gment in družbena sprejemljivost. Kot poudarja prof. Umek, 
je - kar zadeva tehniški del - pri sestavi recenzijske skupi-
ne zasledoval cilj, da v skupini sodelujejo strokovnjaki ti-
stih specialnosti, ki so potrebni za oceno varnosti in zane-
sljivosti objektov, predvidenih v zasnovi odlagališča. Ocenil 
je, da so trije ključni elementi, ki morajo biti pri varnostni 
analizi upoštevani: seizmika, podzemne in poplavne vode 
ter sevanje. 

»Zaradi zahtevnosti gradnje, posebej še obeh podzemnih va-
riant, sem bil mnenja, da potrebujemo poleg ocene gradbe-
ne izvedljivosti še posebno geomehansko oceno. Tako je bil 
tehniški del skupine tudi oblikovan,« poudarja prof. Umek 
in dodaja: »Ker pa sem se zavedal možnosti, da strogo teh-
niško oblikovano mnenje o varnosti in zanesljivosti posame-
znih variant odlagališča v širši javnosti ne bi bilo v celoti ra-
zumljeno, sem predlagal, da dodamo še dve področji: oceno 
okoljske in družbene sprejemljivosti.« 

dopolnitev podatKov v zvezi s podzemnimi vodami

Prof. dr. Zojer, ki je pripravil recenzijo z vidika hidrologije in 
podzemnih voda, ugotavlja, da so podzemni silosi sicer naj-
primernejša varianta za odlaganje NSRAO, vendar je potreb-
no posvetiti posebno pozornost »preprečitvi migracije pod-
zemne vode od bližnjih hidrogeoloških enot«. Zojer dodaja 
tudi, da podatki na samem mestu odlagališča oziroma na lo-
kaciji odlagalnih celic ne zadoščajo za zanesljivo oceno si-
tuacije, zato priporoča, da se pred končno izdelavo izved-
benih projektov dopolnijo. 

Kot pojasnjuje prof. Umek, gre za področje, ki bo z dodatni-
mi meritvami natančneje raziskano med pripravo dokončne 
gradbene dokumentacije. Pri tem pa poudarja dvoje: »Pr-
vič, ne glede na to, kakšen je podzemni tok, je možno z do-
datnimi ukrepi s tehnologijo, ki jo predlagajo pripravljavci 
idejne zasnove, podzemne silose zgraditi varno in funkcio-

TEhNiČNA SPREJEMlJiVOST

Pogovor z vodjo recenzijske skupine prof. dr. Andrejem Umekom:

Ključnega pomena so dolgoročna varnost, 
funkcionalnost in zanesljivost odlagališča

nalno. Seveda pa je treba za te dodatne ukrepe z meritva-
mi natančneje poznati gibanje podtalnice. 

Druga zadeva pa je naslednja: če bodo pripravljavci izvedbe-
nih projektov sledili priporočilu recenzijske skupine in upo-
rabili tehnologijo zamrzovanja pri gradnji podzemnih silosov, 
je gibanje podtalnice manj, čeprav še vedno pomembno.«

Kriterij »zadosti dolge funKcionalnosti« – Kaj 
je to?

Kot je zapisano v zaključnem poročilu, varianta B (vkopani si-
losi) izpolnjuje pogoj zadosti dolge funkcionalnosti, to pa je 
po mnenju recenzentov kriterij najvišjega pomena pri gradn-
ji odlagališč NSRAO. Prof. Umeka smo prosili za pojasnilo, kaj 
pomeni oziroma zajema ta kriterij ‘zadosti dolge funkcional-
nosti’. Takole nam je razložil: »Če vse tri variante (gre za va-
riante B - podzemni silosi, D - podzemni rovi in E - površinsko 
odlagališče, op. a.) presojamo za obdobje 50 let, kar je pri-
merljivo z obdobjem trajanja drugih gradbenih objektov, ugo-
tovimo, da izkazujejo zahtevano varnost, funkcionalnost in 
zanesljivost. V recenziji pa smo se osredotočili na daljše ob-
dobje, ki s predpisi ni pokrito v celoti. Ocenili smo, da je to 
kritično obdobje od 50 let naprej do približno 300 let.« 

Ker na podlagi izkušenj le malo vemo o tako dolgoročnem ob-
našanju gradbenih objektov, se je prof. Umek pri oblikova-
nju recenzijske skupine odločil za eminentne strokovnjake, 
ki so na osnovi lastnih in tujih raziskav sposobni podati mne-
nje o varnosti in zanesljivosti objektov tudi takrat, ko se ne 
morejo v celoti opreti na predpise. 

Drugi kriterij, ki si ga je skupina postavila, pa je minimal-
na obremenitev konstrukcije odlagalnih celic. Temu kriteri-
ju se najbolj približa varianta B. Obremenitev silosov doseže 
svojo maksimalno vrednost ob začetku polnitve objekta in 
se nato ob premišljenem odlaganju in polnjenju nenehno 
zmanjšuje. Po zaprtju je obremenitev sten silosa minimal-
na in se še nadalje zmanjšuje. »Lastnost je ohranjena tudi 
ob eventuelnih potresnih in poplavnih obremenitvah. Tako 
ugodnega časovnega poteka obremenitev nima noben drug 
tip odlagalnih celic,« zaključuje prof. Umek.

ustreznost variant glede na časovno obdobje: 
gradnja, polnjenje, zaprtje

Recenzenti so izbrano varianto ocenjevali v treh časovnih ob-
dobjih, in sicer med gradnjo, med polnjenjem in po zaprtju. 

Zanimalo nas je, ali so glede 
na časovna obdobja kakšne 
bistvene razlike glede ust-
reznosti posameznih variant, 
predvsem pa predlagane vari-
ante B (vkopanih silosov). Kot 
poudarja prof. Umek, med 
gradnjo in polnjenjem med 
obravnavanimi variantami ni 
bistvenih razlik, razen cenov-
nih: »Kot je v poročilu omen-
jeno, pa smo dejavnik cene 
pri izboru variante izključili 
kot nebistven.« 

Po zaprtju pa so po mnenju 
skupine med posameznimi va-
riantami bistvene razlike. V konstruktivnih elementih varian-
te B se po zaprtju pojavljajo bistveno manjše obremenitve, 
kot so bile ob začetku polnjenja. Obremenitve v elementih 
variante D so med polnjenjem in po njem nekako konstan-
tne, med tem ko so obremenitve variante E največje rav-
no ob zaključku polnjenja. »Prednost obeh podzemnih vari-
ant je tudi v tem, da bi ju bilo možno brez prevelikih težav 
prilagoditi višjim poplavnim vodam, če bi to zahtevale pod-
nebne spremembe. S tega zornega kota je varianta E naj-
manj prilagodljiva,« zaključuje prof. Umek.

izziv, Ki presega inženirsKo rutino

Na koncu pogovora smo prof. Umeka prosili tudi za splošno 
oceno recenzijskega postopka. Zanimalo nas je, če se je 
recenzija projektne dokumentacije za odlagališče NSRAO v 
Krškem razlikovala od podobnih postopkov, pri katerih je v 
preteklosti že sodeloval. Prof. Umek nam je potrdil, da je 
recenzijski projekt dejansko potekal precej drugače od dru-
gih tovrstnih projektov: »Na eni strani je bila projektna na-
loga zelo jasno definirana: presoja o primernosti treh variant 
na vnaprej izbrani lokaciji. To nam je omogočilo jasno foku-
siranje na strokovna vprašanja,« pojasnjuje in dodaja: »Na 
drugi strani pa je recenzija posegla v vprašanja, kjer v stro-
ki ne obstajajo predpisi in smernice. Kot osrednje vprašanje 
se je pokazalo vprašanje dolgoročne funkcionalnosti odlaga-
lišča. Ta problem smo vzeli kot dobrodošli izziv, ki vsekakor 
presega inženirsko rutino. Vsi v skupini smo zadovoljni, da 
smo imeli priložnost sodelovati pri tako enkratnem inženir-
skem projektu. Sodelovanje z naročnikom, sodelavci in ARAO 
ocenjujem kot dobro in korektno,« zaključuje prof. Umek.

več in to dobrih izkušenj kot z vkopanimi silosi (varianta 
b). kako bi to komentirali? 

»ARAO je v ta namen že naročil Študijo potresne ogroženo-
sti objekta odlagališča NSRAO, ki jo bomo skladno z razvo-
jem projekta nadaljevali in nadgrajevali. Rezultati kažejo, 
da z globino potresna občutljivost objekta pada. Podzemni 
objekti so manj potresno obremenjeni kot nadzemni. Rezul-
tati bodo upoštevani pri nadaljnjem projektiranju pa tudi pri 
varnostnih analizah, ki morajo dokazati, da je objekt kljub 
scenariju potresa varen.

Predvsem pa je potrebno poudariti, da gre v primeru odla-
gališča v obliki silosa po zaprtju za nek monoliten blok pod 
Zemljinim površjem in ne za votel prostor, kot je npr. pre-
dor. Prazen bo le v času izgradnje in polnjenja. Obnašanje 
takih monolitov pod površjem v primeru potresa pa je veli-
ko ugodnejše.«

kar zadeva okoljsko in družbeno sprejemljivost, recenzen-
ta ugotavljata, da gradnja odlagališča ne posega bistveno 
ali nesprejemljivo v okolje in družbeno sredino, da pa se 
v delih prebivalstva pojavljajo zadržki in strahovi. Podaja-
ta tudi nekaj priporočil za nadaljnje aktivnosti na podro-
čju vključevanja javnosti. katera in kako boste upoštevali?

»Kar zadeva družbeno sprejemljivost, sta ključni dve zade-
vi. Prvič, v okviru priprave predloga državnega prostorskega 
načrta (DPN) za odlagališče smo dopolnili poglavje o spreje-
mljivosti ureditve v lokalnem družbenem okolju – kot stro-
kovno podlago za pripravo DPN. 

Kar je še pomembneje, pa je, da bomo v maju izvedli razi-
skavo - ugotavljanje družbene sprejemljivosti na terenu. Pri 
tem bo posebna pozornost namenjena prebivalkam in pre-
bivalcem 1.500-metrskega pasu okoli jedrskega objekta ter 
štirih krajevnih skupnosti, ki mejijo na potencialno lokacijo 
odlagališča. Anketirani pa bodo tudi prebivalke in prebival-
ci celotne Občine Krško. Od raziskave si obetamo poglobljen 
aktualni vpogled v oceno družbene sprejemljivosti umešča-
nja odlagališča NSRAO v krško okolje.«

kako bi nasploh ocenili delo skupine neodvisnih recenzen-
tov ter odzive javnosti in članov lokalnega partnerstva?

»Sestaviti takšno skupino strokovnjakov je bil kar izziv, ki je 
terjal tudi precej časa. Recenzenti so imeli obsežno delo s pre-
gledom dokumentacije in pripravo poročil ter nato še zbirnega 
poročila. Neodvisna recenzija je podala pomembno potrditev 
pravilnosti tehničnih rešitev v dosedanjem razvoju projekta. V 
tej fazi dejansko pomeni zaključek razprave o tehničnem vidi-
ku projekta. Nekoliko drugače je na področju družbene spre-
jemljivosti: recenzija je prepoznala doslej opravljeno delo in 
podala usmeritve za nadaljevanje. Zavedamo se, da družbena 
sprejemljivost ni in ne more biti nekaj dokončnega, ampak se 
nenehno spreminja in razvija. Kakšna je sedaj, bomo ugotovi-
li z omenjeno raziskavo v maju. Seveda pa je to proces, ki ga 
bomo nenehno nadgrajevali tudi v prihodnje...

Dejstvo je, da omogoča kombinirani postopek umeščanja 
odlagališča vnašanje dodatnih zahtev javnosti med samim 
procesom. Javnost ga zato bolje sprejema, res pa je, da se 
lahko postopki zato tudi zavlečejo. Ugotavljamo, da je za-
nimanje lokalnega partnerstva in ostale javnosti za razvoj 
projekta precejšnje.«

in kako se bo sedaj, po prejetju zaključkov neodvisne re-
cenzije in po izdelavi predloga državnega prostorskega na-
črta (dPN), nadaljevalo delo na projektu?

»Predlog DPN je osnova za pridobitev mnenj nosilcev ure-
janja prostora, to so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, 
izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sode-
lujejo v postopku priprave prostorskih aktov. Vsega skupaj 
je teh nosilcev urejanja prostora v primeru projekta odla-
gališča NSRAO kar 37; med njimi seveda tudi Občina Krško. 
Mnenja se bodo zbirala predvidoma v mesecu maju, vzpo-
redno pa bo potekala tudi zaključna faza postopka celovite 
presoje vplivov na okolje. Ta se zaključi z izdajo Odločbe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. 
Na podlagi pridobljenih mnenj bo nato pripravljen Usklajen 
predlog državnega prostorskega načrta, ki je osnova za do-
končen sprejem lokacije na Vladi RS.«

Zaključna skupna ugotovitev 
recenzentov:
»Ocenjujemo, da je bil za odločanje pripravljen ustre-
zen nabor variant in izbrana najustreznejša. Izbrana va-
rianta B je po našem večinskem mnenju na dani lokaciji 
najprimernejša in v celoti izpolnjuje zahteve za odla-
gališče NSRAO. Do tega zaključka nas je vodil predvsem 
študij dolgoročne funkcionalnosti in varnosti odlagališča. 
Torej smo tema kriterijema dali največjo težo. Drugač-
no obteževanje kriterijev izbora bi eventualno lahko vo-
dilo tudi do drugega zaključka. Varianti D in E sta ji si-
cer konkurenčni v fazi gradnje in polnjenja, nikakor pa 
ne po zaprtju.
Gradnjo infrastrukture in objektov za predelavo oce-
njujemo kot neproblematično. Tehnologija predelave je 
ustrezno načrtovana in zagotavlja varnost. Gradnja silo-
sov in zabojnikov je sicer nekoliko bolj zahtevna, vendar 
še vedno ne presega kompleksnosti del, ki smo jih v Slo-
veniji že uspešno izvedli. Ocenjujemo, da sta ključnega 
pomena kvalitetna izdelava zabojnikov in predpisano zgo-
ščevanje zasipnega materiala. Oboje se lahko zagotavlja 
z ustreznim nadzorom in preizkusi.
Lokalnemu partnerstvu predlagamo, da dá soglasje k va-
rianti B za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov.«

Celotna recenzijska dokumentacija je vsem zaintere-
siranim na voljo v tajništvu lokalnega partnerstva (te.: 
07 4981 203 ali e-naslov: klavdija.zibert@krsko.si) in 
na spletnem mestu Lokalnega partnerstva Krško www.
partnerstvo.si (klik na E-knjižnico, nato Projektno gra-
divo).

Dr.�Andrej�Umek

www.partnerstvo.si
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z visoko dodano vrednostjo z lastnimi kadri in strokovnjaki 
iz podjetij bližnje okolice.

božidar Resnik, predsednik uprave 
družbe kostak: 
Energetika je osnovna dejavnost v 
tej regiji in nosilec razvoja, s priho-
dom Fakultete za energetiko pa je ta 
vloga še bolj poudarjena. Kostak že 
sodeluje pri energetskih projektih, 
denimo pri gradnji hidroelektrarn, 
v NEK ima skoraj 100 zaposlenih. Za 
nas pa so pomembni tudi obnovljivi 
viri energije in iskanje alternativ, ki 

ne morejo nadomestiti masovne porabe, vendar lahko spod-
budijo razvoj. Kostak se poskuša na tem področju uveljavi-
ti in osveščati mlajše generacije, da razmišljajo v tej smeri. 

Dr. Andrej Lešnjak, direktor podje-
tja Q Techna:
Na svojem področju je v slovenskem 
prostoru in širše Q Techna v sedem-
najstih letih svojega obstoja posta-
la močna blagovna znamka. Zgradili 
smo jo s pomočjo kakovostnih sto-
ritev na področjih zagotavljanja in 
kontrole kakovosti, izobraževanja in 
certificiranja. Na mnogih področjih 
smo bili prvi in smo tudi ostali vo-

dilni ponudnik. Zaposlujemo skoraj trideset strokovnjakov. 
Precejšnje število jih prihaja iz Posavja, nekaj pa tudi z Do-
lenjske, iz Ljubljane in iz celjske regije. Energetika je za 
nas pomemben sektor, saj precejšen del naših storitev opra-
vimo na tem področju. Zahteve kupcev so bile tu vedno vi-
soke, po drugi strani pa s tem, ko se prilagajamo tem zah-
tevam, ohranjamo in izgrajujemo visok nivo svojih storitev. 
Tako smo eden od stalnih zunanjih izvajalcev na remontih v 
NEK in v TEB, sodelujemo pa tudi pri nadzorih na HE Blanca. 

Robert ostrelič, direktor Regional-
ne razvojne agencije Posavje:
V Posavju se vse premalo zavedamo po-
mena, ki ga ima dejavnost energetike v 
regijski ekonomiji in njenega vpliva na 
splošni gospodarski razvoj naše regije. 
Dejavnost energetike je v letu 2008 ne-
posredno in posredno ustvarila skoraj 
tretino regijskega bruto domačega proi-
zvoda in zaposlovala malo manj kot 18% 
vseh zaposlenih v regiji Posavje (1600 

delovnih mest), od tega je več kot 900 delovnih mest neposredno 
in posredno vezanih zgolj na Nuklearno elektrarno Krško. Bruto 
dodana vrednost na zaposlenega je v posavskih energetskih pod-
jetjih več kot dvakrat višja od slovenskega povprečja in predsta-
vlja pomemben investicijski in razvojni potencial prihodnosti.

darko gorišek, direktor gzs območ-
ne zbornice Posavje: 
Razvoj energetike v Posavju je odlo-
čilnega pomena za nadaljnji razvoj 
te regije, pa tudi regij, ki mejijo na 
nas. Poleg stabilne in cenovno ugo-
dne oskrbe z električno energijo je 
za posavsko gospodarstvo pomembno 
tudi vlaganje v energetske investici-
je. Za nadaljnje razvojne korake pa 
so potrebne postopne odločitve. Ena 

izmed takšnih odločitev je prav gotovo odločitev o umesti-
tvi odlagališča, ki je aktualno vprašanje krškega občinskega 
sveta. V Sloveniji poteka vse intenzivnejša razprava o ener-
getski strategiji, ki posredno zelo vpliva na naše razvojne 
perspektive. Zato smo se v Gospodarski zbornici Posavje od-
ločili organizirati okroglo mizo, na kateri bomo predstavniki 
gospodarstva spregovorili o tej temi. 

NEK skozi načrtovano življenj-
sko dobo in tudi nadaljnji ra-
zvoj jedrske energije oziroma 
njeno izkoriščanje.«

Kakšna je vaša vizija razvoja 
občine krško? ali jo vidite kot 
pomembno slovensko  ener-
getsko središče?
 
»Prihodnost občine Krško je v 
skladnem in trajnostnem ra-
zvoju. Energetika je pomemb-
na že danes in bo v prihodnje 
še bolj. Pomembna je kot ge-
nerator finančnega potenciala 
za širši razvoj ter kot generator 
kadrov in novih znanj, ki jih po-
trebujemo na vseh področjih.«

kako bi ocenili vlogo Nek v 
funkciji gospodarskega in 
družbenega razvoja občine 
krško?

»NEK je pomemben dejavnik 
gospodarskega in družbene-
ga razvoja občine Krško. Sko-
zi nadomestilo za uporabo ze-
mljišča in druge obveznosti do 
lokalne skupnosti NEK letno 
prispeva 5 milijonov evrov v 
občinski proračun. NEK je v lo-
kalnem prostoru vzpodbudila 
nastanek številnih storitvenih 
podjetij s področja industrij-
skega vzdrževanja in projekti-
ve. Ta podjetja so kakovostna 
industrijska podpora NEK-u in 
uspešno nastopajo tudi na šir-
šem trgu. NEK redno podpira 
tako delovanje humanitarnih 
organizacij in kulturnih dejav-
nosti kot tudi srednješolskega 
izobraževanja in visokošolske-
ga študija v okviru fakultete za 
energetiko. Vodi tudi aktivno 
štipendijsko politiko na podro-
čju naravoslovja in tehnike.«
  
Koliko ljudi je neposredno 
zaposlenih v NEK z obmo-
čja Posavja in približno ko-
liko ljudi zaposluje NEK po-
sredno?

RAZVOJ lOKAlNE SKUPNOSTi

martin Novšak, direktor geN:
Skupina GEN danes predstavlja te-
melj razvoja okolju prijazne traj-
nostne proizvodnje in oskrbe z elek-
trično energijo v Sloveniji in širše. V 
skupini pokrivamo dejavnosti od in-
vesticij, obratovanja, vzdrževanja, 
vodenja do prodaje končnim upo-
rabnikom. Živimo v času energije in 
znanja. Ves naš dinamičen razvoj je 
usmerjen v pridobivanje energije, ki 

temelji na najsodobnejših znanjih. Pri tem skrbimo za najviš-
je standarde varovanja okolja. Sodobne tehnologije upravlja-
jo in razvijajo visoko usposobljeni kadri. Ti izhajajo, živijo 
in delujejo v neposredni bližini elektrarn. V prostoru zadr-
žijo in pripeljejo potrebe po visokem standardu življenja na 
vseh področjih od šolstva do urejanja prostora, športa, kul-
ture. S to vizijo želimo prispevati tudi k celovitemu razvoja 
okolja in prostora, v katerem delamo.

bogdan barbič, direktor Teb in Hess:
Razvoj regije temelji na novih in-
vesticijah in novih delovnih mestih. 
Vsak nov zanimiv projekt, vsaka nova 
družba privabi ljudi ne samo iz regi-
je, temveč tudi od drugod, da iščejo 
izzive in možnosti izpolnjevanja svo-
jega znanja in ambicij prav v Posav-
ju. Energetika, posebno izgradnja hi-
droelektrarn, po moji oceni prispeva 
pomemben delež v razvoju regije, v 

razvoju družb, ki delajo na projektu in ki si na tak način na-
birajo tudi izkušnje za druge projekte, s tem pa se inten-
zivneje razvijajo, kot bi se sicer. Gre za posreden vpliv in-
vesticije, ki traja desetletje in več, kar omogoča postopno 
prilagajanje regijskih družb za sodelovanje na investiciji. 
Kljub temu pa ocenjujem, da bi glede na energetski poten-
cial tudi razvojne ambicije v regiji morale biti še intenziv-
nejše, kot so bile doslej.

Stanislav Zorko, direktor podjetja 
Numip:
Numip je specializirano podjetje 
za izvedbo vzdrževalnih in monta-
žnih storitev na elektroenergetskih 
objektih, v farmaciji, kemiji in pro-
cesni industriji s 67 redno zaposle-
nimi, posamezne projekte pa obvla-
dujemo s preko 450 ljudmi. Izvajamo 
predvsem specialne storitve z veliko 
inženirskega znanja, izkušenj, cer-

tificiranih tehnologij in osebja na tehnološko in varnostno 
zahtevnih strojnih sistemih. Razvoj energetike pomeni pri-
ložnost za razvoj našega podjetja in podjetij, ki sodelujejo 
z nami, saj imamo tako možnost razvoja zahtevnih storitev 

Pogovor z direktorjem NEK Stanislavom Rožmanom: 

Verjamem, da bo sprejeta 
pozitivna odločitev
z direktorjem Nek stanislavom Rožmanom smo se pogovarjali o pomenu traj-
ne ureditve odlagališča NsRao za nadaljnji razvoj Posavja in dejavnosti Nek.

»NEK z območja Posavja ne-
posredno zaposluje okoli 500 
ljudi, predvsem s srednješol-
sko in visokošolsko izobrazbo. 
Posredno pa NEK zaposluje še 
okoli 300 ljudi iz lokalnega 
prostora.«

bližamo se razpravi o  dPN za 
odlagališče NsRao na lokaci-
ji Vrbina v občinskem svetu 
občine krško. kaj bi sveto-
vali občinskim svetnikom pri 
tako pomembnem odločanju? 

»Občinski svetniki ne potre-
bujejo mojega nasveta. Veči-
na jih svoje delo opravlja iz-
jemno zavzeto in odgovorno. 
Prepričan sem, da bodo tudi v 
tem primeru sprejeli odloči-
tev, ki bo v korist nadaljnjega 
razvoja Posavja in dejavnosti 
NEK. Za odločanje imajo ka-
kovostne strokovne podlage in 
podporo javnosti.«

Kaj pomeni pozitivna ali ne-
gativna odločitev za odlagali-
šče NsRao v občini krško za 
delovanje Nek?

»Verjamem, da bo sprejeta 
pozitivna odločitev, ki bo omo-
gočila optimalno obratovanje 

Stanislav�Rožman

Delovna skupina in kolegij 
občinskega sveta so na več 
ločenih sestankih razpravlja-
li o skupnem predlogu, ki bi 
določal nadaljnjo rabo nado-
mestil. Usklajen predlog naj 
bi pred odločanjem o mne-
nju k predlogu DPN sprejel 
občinski svet.

V skupnem predlogu o nači-
nu rabe nadomestil sta opre-
deljeni kolektivna in indivi-
dualna raba nadomestil. 
Kolektivna raba nadomestil 
predvideva financiranje in-
vesticij in programov Občine 
Krško ter krajevnih skupno-
sti, medtem ko individualna 
raba nadomestil predvideva 

Za razvoj in kvaliteto 
bivanja
Članice in člani delovne skupine za opredelitev do rabe nadomestil in člani 
kolegija občinskega sveta se strinjajo, da je potrebno nadomestila, ki jih lo-
kalna skupnost prejema zaradi prisotnosti jedrskih objektov, transparentno 
uporabiti za razvoj in kvaliteto bivanja, in sicer tako za lokalno skupnost kot 
celoto kakor tudi za posameznike in gospodinjstva.

rabo nadomestil neposre-
dno za posameznike in go-
spodinjstva. Poleg različnih 
pogledov na razmerje ozi-
roma obseg sredstev za po-
samezno rabo so ključne di-
leme odprte pri definiranju 
pravnih podlag in kriterijev 
za individualno rabo.

Predvidene investicije ob 
potrditvi predloga DPN za 
odlagališče

V času priprave državnega 
prostorskega načrta za od-
lagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov je 
med Občino Krško in Vla-
do RS potekalo usklajevanje 
glede sofinanciranja kon-
kretnih projektov, ki so po-
membni za razvoj občine 
Krško in posameznih nase-
lij. Vsebina je dogovorjena 
v protokolih, ki jih je Vlada 
RS potrdila decembra 2007, 
v začetku leta 2008 pa tudi 
Občinski svet občine Krško. 

V protokolih je določeno so-

financiranje izgradnje nove 
cestne povezave Krško – Bre-
žice, ki predvideva etapnost 
izvedbe. Okvirni rok za do-
končanje projekta je do za-
ključka izgradnje odlagališča 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov oz. do konca 
leta 2012.

V protokolih ob pripravi DPN 
za odlagališče je predvideno 
tudi sofinanciranje izgradnje 
obvoznice Krško ter sofinan-
ciranje izgradnje širokopa-
sovnega omrežja v občini, ki 
bo izboljšalo dostop do so-
dobnih telekomunikacijskih 
storitev ter posredno omogo-
čalo kvalitetnejši dostop do 
informacij in znanja.

Protokoli opredeljujejo tudi 
sofinanciranje projektov ce-
lovite komunalne ureditve 
naselij, ki sledi izgradnji 
primarnega kanalizacijskega 
voda, ter financiranje obno-
ve gradu Leskovec in ostalih 
razvojnih projektov občine 
Krško.

Občina Krško je po dolo-
čilih uredbe od 1.4.2009 
dalje upravičena do 4,1 
milijona evrov. V prime-
ru potrditve lokacije od-
lagališča NSRAO (Vrbina 
v občini Krško) bo Občina 
Krško prejemala letno pri-
bližno 7,2 milijona evrov.

Raba nadomestil in protokoli

VABILO

Posavsko gospodarstvo je tesno povezano z energetiko, 
ki neposredno ali posredno zaposluje veliko število lju-
di in predstavlja pomemben delež v strukturi prihodkov. 
Kako je energetika vpeta v gospodarstvo regije? Kakšni 
so načrti energetskih družb? Kakšen vpliv imajo obstoje-
če in načrtovane energetske investicije na razvoj regije? 

To je le nekaj vprašanj, na katera bomo poiskali odgo-
vore na

okrogli mizi 
»Perspektive razvoja energetike«, 

ki bo 
 v sredo, 6. maja 2009, ob 14. uri 

v Kulturnem domu Krško,
Trg Matije Gubca 2, Krško.

Svoje poglede na perspektive razvoja energetike bosta 
uvodoma predstavila direktor GZS Posavje Darko Gorišek 
in direktor GEN energije Martin Novšak.

Vljudno vas vabimo, da se nam na dogodku pridružite 
ter s svojimi stališči pomembno sooblikujete razpravo 
in njene sklepe.
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mljanje meritev sevanja merilnih postaj ekološko informacij-
skega sistema dostopno tudi sproti na spletu za celo Slovenijo, 
vključno z okolico NEK, in sicer na naslovu www.ursjv.si (moni-
toring radioaktivnosti, mreža zgodnjega obveščanja). 

Merilne postaje zaznajo povišanje naravnega sevanja ob pa-
davinah, ko se spirajo naravni radioaktivni elementi iz ozra-
čja. Zaznajo pa tudi povišanje sevanja v primeru izvajanja 
slikanja metalnih konstrukcij z viri sevanj, če so v bližini. 
Zaradi izpustov iz NEK takih povišanj ni bilo oziroma jih tudi 
ne pričakujemo.«

OKOlJE iN ZDRAVJE

Na delavnicah lokalnega partnerstva krško ter javnih 
predstavitvah in razpravah v zvezi z umeščanjem odla-
gališča NsRao je bilo večkrat obravnavano tudi vprašanje 
vplivov NEK na okolje, monitoringa teh vplivov in dosto-
pnosti rezultatov. O vsem tem smo se pogovarjali z mag. 
borutom breznikom, ki je vodja radiološke zaščite v Nek. 

zakaj nadziramo vplive Nek na okolje?

»Vplive na okolje nadziramo, da ugotovimo morebitne spre-
membe koncentracij radioaktivnih elementov v naravi in po-
višanja umetnih radioaktivnih elementov z namenom dolo-
čitve načina prenosa do človeka in preveritve upoštevanja 
predpisanih omejitev v zvezi z obratovanjem jedrske elek-
trarne.«

kaj lahko na splošno rečemo o vplivih takih objektov na 
okolje?

»Vplivi jedrskih elektrarn na 
okolje so v primerjavi z dru-
gimi načini pridobivanja ve-
čje količine električne ener-
gije relativno manjši. To je v 
določeni meri zasluga strogih 
predpisov, ki so že pred dese-
tletji vključili varovanje oko-
lja in prebivalstva v zahteve 
za projektiranje in obratova-
nje  jedrskih elektrarn. Za nji-
hovo varno obratovanje in za 
ravnanje z radioaktivnimi od-
padki ter tudi za preprečeva-
nje jedrskih nesreč je večina 
držav podpisala mednarodne 
sporazume. Na tem področju 
že tradicionalno delujejo dr-

žave EU, ki uporabljajo jedrsko tehnologijo, vključno s Slo-
venijo, in države OECD.

Pri nas so ustrezne zahteve zajete v zakonu o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, v uredbah vlade 

in v sistemu dodatnih predpi-
sov. Izvajajo se temeljne ob-
veznosti držav EU (Pogodba 
Euratom), ki zagotavljajo var-
nost prebivalstva in tudi izva-
janje  obratovalnega moni-
toringa jedrskih objektov, to 
je radiološkega monitoringa. 
Jedrska industrija mora za-
gotoviti varnost na jedrskem 
objektu in tudi varnost prebi-
valstva. Ti objekti obratujejo 
z omejitvami posebnega siste-
ma tehničnih pravil. Ta vklju-
čuje zaradi varovanja ljudi in 
okolja vidike jedrske varnosti. 

Za razliko od strogih predpisov 
varovanja okolja, ki veljajo za 
jedrske elektrarne že desetle-

tja, pa so strožji predpisi varo-
vanja okolja in prebivalcev za-
radi klasičnih onesnaženj, kot 
so toplotni vplivi, hrup in one-
snaženje s težkimi kovinami, 
novejšega izvora.«  

Kakšne so osnovne omejitve 
glede preprečevanja vplivov 
na okolje?

»Lokacijsko dovoljenje NEK 
omejuje sevalne vplive na oko-
lje zaradi njenega obratovanja 
na razdalji 500 m in več z dozo 
sevanja na prebivalca 50 mikro-
Sv (sivert) letno, kar je samo  
2% doze sevanja, ki jo dobimo 
z naravnimi viri sevanja. Na 
osnovi vrste meritev in izraču-
na doze je namreč znano, da 
naravno sevanje povzroča dozo 
približno 2.500 mikroSv (ali 2.5 
miliSv) v enem letu. 

Glede toplotnega vpliva na 
reko Savo ima elektrarna vo-
dnogospodarsko dovoljenje, 
ki omejuje odvzem vode, naj-
višjo temperaturo vodotoka po 
mešanju s hladilno odpadno 
vodo (28º C) in razliko tem-
perature (3º C). Predpisan je 
monitoring teh parametrov in 
biološke ter kemijske porabe 
kisika. Izvajati se morajo tudi 
meritve vodostajev in tempe-
ratur vodotoka in podtalnice.

Naj omenim, da se je vodstvo 
NEK zavezalo k odličnosti gle-
de varovanja okolja z izva-
janjem okoljskega standarda 
ISO 14001.«
 
Kako poteka radiološki moni-
toring okolice Nek?

»Naj uvodoma poudarim, da 
so laboratoriji  NEK uspešno 
opravili akreditacijske po-
stopke  za več metod meritev 
sevanja in radioaktivnosti. Te 
meritve nam zagotavljajo po-
trebne dnevne rezultate obra-
tovalnega monitoringa. Sem 
spadajo tudi meritve vzorcev 
zraka znotraj ograje NEK. 

Poleg tega zagotavlja NEK de-
lovanje ekološko informacijske-
ga sistema (EIS), ki ima direk-
tno povezavo z 
upravnimi orga-
ni. V okolici je 13 
avtomatskih me-
rilnikov sevanja 
in 4 meteorološke 
postaje. Obstaja-
jo pa tudi tri ne-

odvisne avtomatske merilne postaje za zrak in se-
vanje, ki jih nadzira Uprava za jedrsko varnost.

NEK nenehno posodablja svoj merilni sistem – 
ekološko informacijski sistem. V tem letu smo 
posodobili na svoji lokaciji zvočno meritev ve-
tra in meteorološko postajo v Brežicah, v na-
slednjem letu pa bomo skupaj s tovarno Vipap 
vzpostavili novo lokacijo za meteorološko po-
stajo Krško. To smo predstavili in obravnali tudi 
na sestanku tematskega odbora za okolje, ki 
deluje v okviru Lokalnega partnerstva Krško«

Kje pa lahko zainteresirani 
prebivalci spremljajo rezulta-
te monitoringa?

»Podrobnejši rezultati so obja-
vljeni v letnem poročilu Inštitu-
ta Jožef Stefan, ki je dostopno 
prek spletnega mesta www.nek.
si (letno poročilo o meritvah ra-
dioaktivnosti). Sicer pa je spre-

O monitoringu radioaktivnosti: 
kje najdem podatke?
Odgovora na pogosto zastavljeni vprašanji v zvezi z moni-
toringom radioaktivnosti NEK in morebitnega odlagališča 
NSRAO ter dostopnostjo njegovih rezultatov smo poiskali 
pri dr. Barbari Vokal Nemec, vodji Oddelka za monitoring 
pri Upravi RS za jedrsko varnost. 

Zanimajo me podatki o monitoringu radioaktivnosti v Kr-
škem, pa tudi drugod po sloveniji. kje jih lahko najdem?

Podatki o monitoringu radioaktivnosti so na voljo na in-
teraktivnem portalu za pregledovanje podatkov www.
radioaktivnost.si. 
ROKO (Radioaktivnost v OKOlju) je ime enotne baze podat-
kov o meritvah radioaktivnosti v okolju v Republiki Sloveni-
ji in zajema podatke od leta 1961 naprej. Več informacij o 
bazi in podatkih, ki so na njej, najdete na spletnih straneh 
Uprave RS za jedrsko varnost http://www.ursjv.gov.si/si/
monitoring ali na interaktivnem portalu za pregledovanje 
podatkov http://www.radioaktivnost.si/roko/roko.php.

Prek interaktivnega portala za pregledovanje podatkov 
www.radioaktivnost.si/ewsmambo pa je mogoče pregle-
dovati rezultate meritev zunanjega sevanja za vsa merilna 
mesta v Sloveniji. Vsak uporabnik lahko izbira med hitrim 
pregledom ravni sevanja na ozemlju Republike Slovenije 
ali pa bolj podrobnim pregledom podatkov iz baze, ki omo-
goča spremljanje ravni zunanjega sevanja skozi poljubna 
časovna obdobja. 

Ali in kako bo monitoring radioaktivnosti nadgrajen v 
primeru umestitve odlagališča NsRao na lokaciji Vrbi-
na v krškem?

V okviru Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (Uradni 
list RS, št. 20/2007) je v Prilogi 7 jasno opredeljena za-
snova programa obratovalnega monitoringa radioaktivno-
sti skladišča in odlagališča nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov. Natančno so predvidene vrste in opisi merjenja 
(zunanje sevanje, zrak, podtalnica in tekočinski izpusti), 
vključno z vrsto vzorca, vzorčevalnim mestom ter pogosto-
stjo vzorčevanja in meritev. 
Monitoring radioaktivnosti odlagališča NSRAO bo torej mo-
ral zadostiti vsem pogojem, navedenim v omenjenem pra-
vilniku.

Pogovor z mag. Borutom Breznikom o vplivih na okolje: 

Odlagališče mora biti zgrajeno tako, da ni 
nikakršnega vpliva na okolje

Mag.�Borut�Breznik

O vplivih radioaktivnih odpadkov na 
okolje

Dejstvo je, da jedrske elektrarne proizvajajo radioaktivne 
odpadke. »Če govorimo o odpadkih med obratovanjem, kot 
so filtri, zaščitna oblačila in podobno, je iz izkušenj zna-
no, da je varovanje okolja pred njihovo radioaktivnostjo 
dokaj enostavno. Pred njimi se zaščiti tako, da se zapaki-
rajo in začasno nadzirano hranijo, tako kot se skladiščijo v 
NEK. Najbolj varno pa je tako, da se jih odloži v betonsko 
zaščito pod površjem zemlje oziroma v odlagališču. Takšno 
odlagališče je predvideno za radioaktivne odpadke NEK, 
ki imajo kratko življenjsko dobo,« razlaga mag. Breznik 
in dodaja: »Zahteve projektiranja odlagališča in omejitve 
za okolje so izredno stroge, o čemer pričajo študije, ki so 
že bile predstavljene. Odlagališče NSRAO mora biti zgra-
jeno tako, da ni nikakršnega vpliva na okolje. Celo uniče-
nje odlagališča v prihodnosti ne bi bilo splošno nevarno.«

Prednost radioaktivnih odpadkov pred ostalimi nevarnimi 
odpadki je njihova omejena življenjska doba: po nekaj sto 
letih namreč razpadejo. »To je naravna lastnost radioak-
tivnosti in tako odpadki prenehajo sevati oziroma niso več 
nevarni. Tega pa ne bi mogli trditi za nekatere druge, oko-
lju in ljudem bolj nevarne odpadke, kot so na primer težke 
kovine kadmij, svinec, živo srebro,« opozarja mag. Breznik.

Zbiranje�tedenskega�
vzorca�vode�iz�Save�na�
avtomatski�vzorčevalni�
postaji�v�Brežicah�(pod�
nadzorom�inženirja�za�
okolje�Aleša�Volčanška,�
univ.�dipl.�kem.)

Radiološki�monitoring�v�okolici�NE�Krško

Avtomatska�merilna�
postaja�sevanja�v�vasi�
Vihre

Meritev�profila�vetra�
s�pomočjo�zvočnega�
signala�(v�ospredju�je�
posebna�naprava�sodar�v�
protihrupni�zaščiti),�v�
ozadju�je�meteorološka�
postaja�na�lokaciji�NEK�z�
merilnim�stolpom

Merilna�postaja�za�
veter, radioaktivnost v 
zraku�in�sevanje,�ki�jo�
upravlja�Uprava�za�jedrsko�
varnost�(JZ�od�NEK)



Posavski obzornik - leto XIII, številka 9, četrtek, 30. 4. 20098 POSEBNA PRILOGA

AKTiVNOSTi lOKAlNEGA PARTNERSTVA KRŠKO

Lokalno partnerstvo v Krškem se je začelo oblikovati leta 
2006 z namenom vzpostavitve aktivnega sodelovanja občank 
in občanov Krškega v razpravah o vseh zadevah, ki so pove-
zane z izborom lokacije in prostorskim umeščanjem odlaga-
lišča NSRAO, ter v procesu odločanja o pogojih sprejemljivo-
sti prostorskega umeščanja odlagališča NSRAO in sobivanja 
z jedrskimi objekti. Formalno je bilo partnerstvo ustano-
vljeno 18. julija 2007, ko so njegovi člani sprejeli dokument 
»Program delovanja lokalnega partnerstva v občini Krško«, 
ki opredeljuje temeljna načela delovanja in oblike organizi-
ranosti lokalnega partnerstva. 

V lokalnem partnerstvu deluje pet tematskih odborov (Od-
bor za trajnostni razvoj, Odbor za okolje, Odbor za tehnično 
sodelovanje, Odbor za omejeno rabo prostora ter Odbor za 
uresničevanje načel Aarhuške konvencije) in posamezne de-
lovne skupine, administrativno pa ga vodi tajništvo lokalne-
ga partnerstva s sedežem v prostorih Občine Krško. 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere ključne aktivnosti 
Lokalnega partnerstva Krško od njegove ustanovitve naprej, 
ki so pomembno vplivale na projekt umeščanja odlagališča 
NSRAO.

Od 2006: Aktivno sodelovanje občank in 
občanov Krškega, Občine Krško in ARAO

partnerji

Partnerji v lokalnem partnerstvu so:

• občani in občanke Krškega, ki so se odločili za sodelovanje 
v lokalnem partnerstvu, 

• ARAO kot zastopnik investitorja, to je Republike Slovenije, 
• Občina Krško – predstavniki vodstva in strokovnih služb ob-

činske uprave. 

Aktivnosti, ki potekajo v okviru Lokalnega partnerstva Krško, 
pomembno prispevajo k:

• demokratičnemu poteku aktivnosti, povezanih z umešča-
njem odlagališča NSRAO, 

• omogočanju sodelovanja in izmenjave mnenj med par-
tnerji v razpravah o vseh predlogih, rešitvah in aktivnostih, 
ki so povezane z umeščanjem odlagališča NSRAO v prostor, 
ter 

• vzpostavljanju medsebojnega zaupanja med partnerji: za-
interesiranimi prebivalkami in prebivalci, Občino Krško in 
ARAO.

Ker je bilo na Lokalno par-
tnerstvo Krško in Občino Kr-
ško med postopkom ume-
ščanja odlagališča NSRAO 
naslovljeno veliko število 
zahtev prebivalcev po izpla-

obisK na madžarsKem:  
odlagališče nsrao bataapati

Člani Lokalnega partnerstva Krško so se od 28. do 30. no-
vembra 2007 udeležili tridnevne strokovne ekskurzije na Ma-
džarskem. Pridružili so se jim tudi nekateri občinski svetniki, 
predstavniki krajevnih svetov, občinske uprave Občine Krško 
in Agencije za radioaktivne odpadke. 

Ogledali so si gradnjo odlagališča NSRAO Bataapati v bli-
žini mesta Pecs in jedrsko elektrarno Paks. Srečali so se s 
predstavniki madžarske agencije za ravnanje z radioaktivni-
mi odpadki PURAM in s predstavniki jedrske elektrarne Paks 
ter razpravljali s predstavniki lokalnih skupnosti in župani. 
Gradnja odlagališča se je na Madžarskem začela leta 2005.

obisK v franciji:  
centre de l’aube

Po pozitivnih izkušnjah z Madžarske se je skupina 45 posame-
znikov meseca maja 2008 udeležila še ekskurzije v Francijo, 
kjer so si ogledali dve odlagališči NSRAO in se seznanili z reše-
vanjem odlaganja radioaktivnih odpadkov v državi z največ je-
drskimi elektrarnami v Evropi (59). Poleg predstavnikov Lokal-
nega partnerstva Krško so se ekskurzije udeležili še predstavniki 
občinske uprave in ARAO ter novinarji.

Ogledali so si center v Aubu, ki ga sestavljata odlagališče NSRAO 
v Soulainesu in odlagališče za zelo nizke (kratkožive) radioak-
tivne odpadke v Morvilliersu. Odlagališči bosta v naslednjih de-
setletjih predvidoma sprejeli skoraj 1,7 milijona kubičnih me-
trov odpadkov, kar je skoraj stokrat več, kot naj bi jih sprejelo 
slovensko odlagališče. Udeleženci ekskurzije so se srečali z žu-
panom Soulainesa in s predstavniki dveh nevladnih organizacij.

Ker so se vprašanja udeležencev ekskurzije nanašala predvsem 
na finančne vzpodbude, je župan Soulainesa med drugim po-
vedal, da je Francija kantonu, v katerem sta odlagališči, ob 
izboru lokacije dodelila enkratno dotacijo, zdaj pa francoska 
agencija za radioaktivne odpadke ANDRA kantonu plačuje 6,6 
milijonov evro letno. Vasi Soulaines, ki ima 300 prebivalcev in 
je najbližje odlagališču, se je proračun povečal s 15.000 evrov 
na 2,5 milijona evrov. S temi sredstvi so, pravi župan, zausta-
vili propadanje vasi, obnovili stare hiše in kulturno dediščino, 
zagotovili šolo, vrtec, zadržali številne storitve, ljudje pa ne 
plačujejo odvoza komunalnih odpadkov, zemljiških davkov in 
gradbenih dovoljenj. Otrokom omogočajo šolo v naravi in za-
gotavljajo nova delovna mesta. 

Ogled odlagališč v tujini
Člani lokalnega partnerstva krško so se odpravili tudi na ekskurziji na madžarsko in v francijo, kjer so si ogledali, 
kako problem odlaganja NsRao rešujejo v drugih državah in kako prebivalke in prebivalci sobivajo z odlagališčem.

Delovna skupina za naročilo pravne študije 

Delovna skupina za opredelitev 
do zahtev prebivalcev
V želji po iskanju ugodnih rešitev za zahteve prebivalcev, je 
bila 4. februarja 2008 v okviru Lokalnega partnerstva Krško 
ustanovljena posebna delovna skupina za opredelitev do zah-
tev prebivalcev, posameznih naselij in krajevnih skupnosti. 
Sestavljajo jo predstavniki:
• Občine Krško, 
• Občinskega sveta Občine Krško, 
• štirih krajevnih skupnosti, ki mejijo na potencialno lokaci-

jo odlagališča, 
• tematskih odborov Lokalnega partnerstva Krško in 
• naselij, ki se nahajajo v 1.500-metrskem pasu od predvide-

ne lokacije za odlagališče NSRAO. 
Člani delovne skupine so se pri svojem delu obrnili tudi na 
Vlado Republike Slovenije, saj so želeli preveriti njeno pri-
pravljenost za ureditev zakonskih osnov za izplačilo indivi-
dualnih nadomestil oziroma odškodnin. 

Na enem zadnjih sestankov so pregledali različne predlo-
ge ter usklajevali razmerja med individualno in kolektivno 
rabo nadomestil. Ključna tema razprav na skupini je pred-
vsem ustrezna pravna podlaga in določitev kriterijev za raz-
lične oblike razdelitve individualnih nadomestil.
Več o dogovorih delovne skupine za opredelitev do zahtev 
prebivalcev in rabo nadomestil preberite na 6. strani priloge.

čilu individualnih odškodnin, 
je bila aprila 2007 v okvi-
ru Odbora za omejeno rabo 
prostora ustanovljena delov-
na skupina za naročilo prav-
ne študije. Naloga te delov-

ne skupine je bila, da poišče 
morebitne pravne podlage za 
ugoditev zahtevam prebival-
cev po izplačilu individualne 
odškodninske rente s strani 
države. 

Delovna skupina za naročilo 
neodvisne recenzije 

Več na spletnem mestu: www.partnerstvo.si 
(klik na e-knjižnico, nato Projektno gradivo).

Pred�vhodom�v�rov�odlagališča�na�Madžarskem

Na�srečanju�s�predstavniki�nevladne�organizacije

Udeleženci�ogleda�v�Franciji

Občinski svet Občine Krško je na svoji izredni seji marca 2008 
sprejel sklep, da je treba pred izdajo mnenja k predlogu dr-
žavnega prostorskega načrta (DPN) za odlagališče NSRAO na 
lokaciji Vrbina v Krškem izdelati neodvisno recenzijo (prever-
bo) vseh variant odlagališča. Omenjeni sklep je bil podlaga za 
ustanovitev delovne skupine za pripravo neodvisnih prever-
janj dokumentacije oziroma za naročilo neodvisne recenzije. 

Štiričlanska delovna skupina je za vodjo recenzijske skupine 
mednarodnih strokovnjakov, ki so recenzirali dokumentacijo, 
imenovala prof. dr. Andreja Umeka s Fakultete za gradbeni-
štvo Univerze v Mariboru. Neodvisna recenzija je bila javno 
predstavljena 12. februarja 2009. Zaključno stališče recen-
zentov je, da je bil za odločanje pripravljen ustrezen nabor 
variant in da je izbrana varianta B (vkopani silosi) najustre-
znejša. Lokalnemu partnerstvu so predlagali, da poda soglas-
je k varianti B za gradnjo odlagališča

Lokalno partnerstvo Krško 
je zato pri Inštitutu za jav-
no upravo na Pravni fakulte-
ti v Ljubljani naročilo prav-
no študijo, ki je bila izdelana 
novembra 2007 in dopolnje-

na januarja 2008. Ugotovi-
tve pravne študije so, da v 
veljavnih predpisih ni prav-
ne podlage za izplačilo indi-
vidualne odškodninske rente 
brez ugotavljanja dejansko 

izkazane višine pravno pri-
znane škode za konkretnega 
oškodovanca.


