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Po desetletjih priprav -
prva HE v 42 mesecih
Natančno tri leta in pol po začetku gradnje je minister za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak v soboto, 27. maja, slovesno odprl hidroelektrarno (HE) Boštanj. Holding Slo-
venske elektrarne (HSE) kot koncesionar za gradnjo petih novih hidroelektarn na 
spodnji Savi je zanjo porabil 65 milijonov evrov, spremljajoča infrastruktura pa je 
stala še dodatnih 24 milijonov evrov. HE Boštanj, za HE Vrhovo sicer druga na spod-
nji Savi, bo letno proizvedla dober odstotek letne proizvodnje električne energije 
v Sloveniji. Prvo leto bo elektrarna obratovala po poskusnem režimu.

„Zelo ponosni smo, da niti za 
en sam dan ne kasnimo z iz-
gradnjo elektrarne glede na 
plan in da smo tudi stroškovno 
znotraj načrtovanih okvirov. To 
je eden redkih primerov točno-

sti v zgodovini gradnje večjih 
objektov,“ je ob otvoritvi pou-
daril generalni direktor HSE dr. 
Jože Zagožen. Sevniški župan 

Kristijan Janc je novo elek-
trarno označil „za ne le posav-
ski, ampak slovenski energetski 
uspeh“, za katerega si je priza-
deval vse od prve izvolitve za 
župana leta 1998.

Gradnja HE Boštanj je poteka-
la v okviru projekta Skupni po-
dvig znotraj skupine HSE, ki ga 
je vodil direktor Termoelek-

trarne Brestanica Bogdan Bar-
bič, finančno pa je nad njim 
bdel dr. Milan Medved. Naziv-
na moč elektrarne je 36 mega-
vatov, proizvedla pa bo povpre-
čno 115 gigavatnih ur elektrike 
na leto oziroma le nekaj več 
kot odstotek letne proizvodnje 
v Sloveniji. Letna rast porabe 
električne energije v Sloveniji 
znaša sicer več kot dva odstot-
ka. „Ne glede na to pomeni po-
memben prispevek k povečanju 
deleža obnovljivih virov energi-
je in hkrati prispevek k pove-
čanju naše uvozne neodvisno-
sti,“ je še dodal dr. Zagožen. V 
njej ne bo razen občasnih vzdr-
ževalcev in varnostnikov nihče 
zaposlen, saj bo v celoti daljin-
sko vodena.

Minister za okolje Janez Podo-
bnik, ki se je prav tako udele-
žil otvoritve, je poudaril, da je 
kljub enoletni zamudi pri grad-
nji spremljajoče infrastrukture 
zgrajeno vse potrebno za ne-
ovirano delovanje elektrarne. 
„Vse to pomeni doprinos lokalni 
skupnosti, saj se je v ureditev 
okolja vložilo približno šest mi-

Generalni direktor HSE dr. Jože Zagožen, minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik, minister za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak, direktorica JP Infra Ana Gračner in direktor Skupnega 
podviga pri HSE Bogdan Barbič ob slavnostnem trenutku

Slovesno počastili
850-letnico
V nedeljo je v Krškem, na le-
vem bregu reke Save - Vid-
mu potekala glavna slovesnost 
ob sicer večmesečnem praz-
novanju 850-letnice prve pis-
ne omembe župnije Videm ob 
Savi. Obredno slovesnost je v 
župnijski cerkvi vodil nadškof 
monsignor mag. Stanislav Ho-
čevar ob pomoči bivših videm-
skih duhovnikov in duhovnikov 
dekanije Videm ob Savi. V cer-

kvi sv. Ruperta in pred njo, ka-
mor so mašo prenašali tudi 
preko velikega televizijskega 
ekrana, se je zbrala množica 
vernikov, ki so v lepem nedelj-
skem popoldnevu želeli priso-
stvovati temu neponovljivemu 
dogodku. Slovesne maše so se 
udeležili tudi pomembni pred-
stavniki lokalne skupnosti, med 
njimi krški župan Franc Bogo-
vič in predsednik KS mesta Kr-
ško Jože Habinc. 

Domači župnik Mitja Markovič 
je ob visokem jubileju župnije 

prejel apostolsko listino s pa-
peževim blagoslovom, pri maši 
pa so ob spremljavi Simfonič-
nega orkestra Glasbene šole 
Krško ter pod dirigentsko pa-
lico prof. Draga Gradiška pre-
pevali Mešani župnijski pevski 
zbor župnije Videm ob Savi, ki 
ga vodi Manja Molan, Meša-
ni župnijski pevski zbor župni-
je Leskovec pri Krškem, ki ga 
vodi Kristina Lovšin Salmič, 

člani Vokalne skupine Valva-
sor, otroški zbor Iskrice župni-
je Videm ob Savi pod vodstvom 
Tanje Ovsenik. Med počasti-
tvijo simbolnih darov je na or-
gle igral Lucijan Cetin; darove 
kruh, vino, svečo, sol in knji-
go pa so prinašali iz župnij Ar-
tiče, Zdole, Sevnica, Brestani-
ca in Brežice. Po slovesnosti se 
je nadaljevalo družabno sreča-
nje v prireditvenem šotoru na 
travniku pri cerkvi s pogostitvi-
jo ter programom različnih za-
bavnih skupin. 

M. K. M.

Videmski župnik Mitja Markovič, nadškof Stanislav Hočevar 
in dekan Milan Kšela med maševanjem

V Brežicah nadaljevali
brez »opozicije«
Nadaljevanje 26. redne seje 
Občinskega sveta Brežice je v 
torek popoldne potekalo brez 
samostojnega svetnika Milka 
Veršeca, svetnikov SNS, DESUS 
in članov samostojne svetniške 
skupine, ki so nedavno izstopi-
li iz svetniške skupine LDS. Kot 
razlog odhoda s seje so nave-
dli samovoljo župana Ivana 
Molana, še posebej v zvezi z 
umaknitvijo odloka o volitvah 
v svet KS Bizeljsko in KS Cer-
klje ob Krki z dnevnega reda 
na prejšnjem zasedanju. Kljub 
obstrukciji v svetniških vrstah 
je brežiška koalicija ob sode-
lovanju svetnikov LDS Jože-
ta Avšiča in Jožeta Baškoviča 
nadaljevala z delom ter uspe-
la sprejeti nekaj pomembnih 
točk dnevnega reda.

Med njimi je bila na prvem me-
stu določitev lokacije za gradi-
tev nove športne dvorane, za 
katero so po številnih razpra-
vah izbrali lokacijo ob seda-
nji osnovni šoli, pri tem pa se 
niso opredelili za  natančno lo-
kacijo. Hkrati so namreč spre-
jeli sklep, da je pred realizaci-
jo projekta potrebno preučiti 
takšno  ureditev, ki ne bo po-
slabšala bivanjskih razmer oko-
liškim stanovalcem. V razpravo  
naj bi  povabili vso zaintere-
sirano javnost. Brežiški svet-
niki so sprejeli tudi zaključni 
račun Občine Brežice za leto 
2005, odlok o oglaševanju v pr-
vem branju ter dali soglasje k 
imenovanju Andreje Urbanč za 
ravnateljico Osnovne šole Cer-
klje ob Krki. S.M.

Program prireditev in voščila 
ob prazniku 
občine Krško

Občina Krško 
praznuje, str. 7-12 
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Minister Virant Krčanom 
osle kaže
Na majski seji krškega občinskega sveta je svetnik Peter Žigan-
te, ob tem pa so ga podprli tudi ostali člani občinskega sve-
ta Občine Krško, ostro pokomentiral pismo ministra za javno 
upravo Gregorja Viranta. Ta je v dopisu, ki se je nanašal na po-
slovne prostore za potrebe državnih organov oziroma inšpek-
cijskih služb, najprej pohvalil zgledno in dobro sodelovanje z 
Občino Krško in skupna prizadevanja pri iskanju trajnih pros-
torskih rešitev za inšpekcijske službe, a pismo zaključil, da 
bodo te nameščene “v skupnem upravnem centru v Brežicah”. 
 
Žigante je ob tem kolegom v svetniških klopeh dejal, da bi 
bilo smotrno razmisliti o tem, če še naprej podpirati delova-
nje NEK, saj je lastnik slednje država, ki se s svojimi dejanji 
več kot očitno norčuje iz občine Krško: “Kar naj gre v  Brežice 
kompletna državna uprava in inšpekcijske službe” je dejal Ži-
gante, “ampak volitve so tu, lahko imamo referendum in naj 
gre v Brežice tudi tisto, kar odpeljati ne morejo.”  Ob tem je 
tudi opozoril, da občina Krško državi oziroma Vladi in ministr-
stvom ni enak partner in tudi ne sme biti enako tretirana, kot 
sta sosednji občini.

Kakor je dejal župan Franc Bogovič, na Občini ocenjujejo, da 
so tovrstni zapleti plod sodelovanja ministrstva za javno upra-
vo in ministra za gospodarstvo: “A glede na to, da je dimen-
zija tega prostora širša, kot je zgolj prestavljanje dveh, treh, 
pa če tudi desetih pisarn, bi bilo potrebno v širšem kontekstu 
v skladu z dogovorom spoštovati sprejeto deklaracijo, ki so ga 
politične stranke v Posavju dosegle okoli sedeža pokrajine, da 
se v tem času ne premešča sedeža teh institucij.” 

Ker ima cela zadeva, kakor je še dejal Bogovič, politični prio-
kus, se je z dopisom obrnil na predsednika Vlade Janeza Jan-
šo, v katerem je tudi slednjega opozoril, da so v preteklih letih 
posamezni državni organi začeli opozarjati na neprimernost 
poslovnih prostorov, zaradi česar so na Občini Krško poskuša-
li iskati celovite rešitve in vsakemu državnemu organu ponu-
dili več lokacij v starem mestnem jedru Krškega. Ta del me-
sta je namreč po Odloku o ureditvenem načrtu Staro mestno 
jedro II – Krško opredeljeno za centralne dejavnosti in bi bila 
vsaka predlagana rešitev izvedljiva in po ocenah Občine Krško 
bistveno cenejša kot gradnja novih poslovnih prostorov v Bre-
žicah. 

Predsednika Vlade je Bogovič v pismu tudi opozoril, da je bil 
ravno pri ministru Virantu v mesecu aprilu lani dosežen dogo-
vor, da se bodo o problemih in sedežu regije posavske obči-
ne medsebojno dogovarjale brez tega, da bi država posegala v 
odnose med občinami. Kakor še dodaja Bogovič: “Vse bolj ugo-
tavljamo, da cilji, ki jih ministrstvo za javno upravo zasledu-
je s posameznimi selitvami državnih organov v občino Brežice, 
nikakor ne sledijo gospodarnosti odločanja”, in da se glede na 
to, da je občina Krško gospodarsko in geografsko središče Po-
savja, s selitvijo posameznih državnih organov le ti oddaljuje-
jo od uporabnikov: “ Zaradi takšnega načina reševanja perečih 
problemov je vse več nestrinjanja v našem političnem prosto-
ru”, piše Bogovič Janši, “pojavljajo se tudi očitki javnosti in 
vse bolj tudi Občinskega sveta občine Krško, da se strokovnost 
in gospodarnost umikata političnemu odločanju…«.

B.Mavsar

lijard tolarjev.“ Minister za go-
spodarstvo mag. Andrej Vizjak 
pa je poudaril, da je projekt 
primer dobrega javno-zaseb-
nega partnerstva, ki „pomeni 
novo kvaliteto v prostoru, po-
leg uresničevanja izjemno po-
membnih nacionalnih ciljev, to 
je varna in zanesljiva oskrba z 
električno energijo po konku-
renčnih cenah.“ Poleg tega bo 
koncesionar od vsake proizve-
dene megavatne ure elektrike 
plačeval koncesijsko dajatev 
v državni in lokalni proračun, 
kar bo denar, „ki se ga bo v 50 
letih delovanja nabralo več, 
kot se ga danes vlaga v infra-
strukturo, ki ni neposredno po-
vezana z energetskim objek-

tom,“ je še dodal Vizjak.
Vsi govorniki na otvoritvi so se 
zahvalili tudi lokalni skupno-
sti in njenim prebivalcem za 
sodelovanje ob gradnji. Mini-
ster Vizjak je svečano odprtje 
objekta opravil v družbi mini-
stra Podobnika, Zagožna, Bar-
biča in direktorice Infre Sev-
nica Ane Gračner. Gradnja 
spodnjesavske verige se sicer 
nadaljuje. HE Blanca je v fazi 
izbora glavnih izvajalcev, že 
naslednje leto se naj bi pričela 
gradnja HE Krško. Do leta 2018 
oziroma prej, če se bodo ures-
ničili načrti o skrajšanju grad-
nje, bosta zgrajeni še HE Bre-
žice in HE Mokrice.

Peter Pavlovič

Otvoritveno slovesnost, ki se je je udeležila množica 
uglednih imen iz politike in gospodarstva, je povezovala 
Tajda Lekše, program so prispevali Godba Sevnica, Big band 
Sevnica in plesalci Mojce Horvat, z atraktivnimi preleti 
prizorišča  pa je navduševalo akrobatsko letalo. 

Kristijan Janc, župan občine Sevnica: „Ko sem leta 1998 na-
stopil župansko funkcijo v Sevnici, sem imel skupaj z ostali-
ma dvema posavskima županoma cilj, da ta zgodba steče. Bilo 
je veliko težav in veliko energije je bilo potrebno vložiti, da 
smo to zgodbo pripeljali do tega dneva. Zelo sem ponosen, da 
smo Posavci nastopali skupaj in da smo postavili dober model. 
HSE, Infra in lokalna skupnost kot dobri partnerji smo dokaza-
li, da slovenska operativa zmore to narediti in na to sem naj-
bolj ponosen.“

Jože Avšič, nekdanji poslanec: „Predlagatelji zakona o po-
gojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spod-
nje Save smo bili Branko Janc, Tone Anderlič in jaz. Zakon smo 
predlagali, ker so prejšnji poskusi podelitve koncesije na jav-
nem razpisu propadli, v Posavju pa smo imeli že vse od leta 
1985 rezervacije prostora. Stvari se niso premikale in vedeli 
smo, da moramo z zakonom v parlament, če hočemo, da bo 
projekt zaživel. Danes sem neizmerno vesel.“

Niko Galeša, predsednik Odbora za HE na spodnji Savi: „Na 
gradnjo HE Boštanj gledam z velikim zadovoljstvom, pred-
vsem zato, ker je organizacijski pristop Posavja k temu pro-
jektu upravičil svoj način. Moja ocena je, da so bile zahteve 
lokalne skupnosti izpolnjene. V določenih trenutkih smo imeli 
medsebojne težave, vendar smo se vsi skupaj nekaj naučili in 
ocenjujem, da bo pri Blanci in Krškem lažje. Trdim pa, da je 
lokalna skupnost s tem objektom veliko pridobila.“

Bogdan Barbič, direktor projekta gradnje HE Boštanj: „Ob-
čutki so gotovo pozitivni, je pa res, da je bila gradnja zelo na-
porna, posebej zato, ker smo se ves čas soočali s starimi gre-
hi in problemi, ki jih je bilo potrebno najprej razrešiti in nato 
stvar usmeriti na pravo pot. Poudariti moram, da smo elek-
trarno zgradili natanko v 42 mesecih: 27.11.2002 so se pričela 
pripravljalna dela in 27.5.2006 imamo otvoritev.“

Ana Gračner, direktorica Infre Sevnica: „Gradnja infrastruk-
ture je eno leto zamujala glede na pričetek gradnje elektrar-
ne. Kljub temu smo uspeli do današnjega dne zgraditi vso po-
trebno infrastrukturo, tako da ne ogrožamo obratovanja HE 
Boštanj. Res pa je, da še zaključujemo dela na cesti Boštanj – 
Kompolje, gradila se bo še pilotna stena, zaključujemo obno-
vo cerkvice pri Boštanju, dokončali bomo še brv na Šmarčni.“ 

Radanovič Brežice d.o.o.

Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice
Tel.: 07/499 21 50

Ogromen pečat Josipine Hočevar
V Dvorani v parku Krško je 18. maja potekala predstavitev publi-
kacije Iz zapuščine Josipine Hočevar: gospodarstvo in štipendijski 
skladi, ki jo je napisala Alenka Černelič Krošelj, kot peti zvezek 
v zbirki KmestuK pa izdal Valvasorjev raziskovalni center Krško.
Publikacija je sicer rezultat obsežnejšega projekta Gospodarstvo 
in mesto Krško od konca 19. stoletja do leta 1940, ki je bil name-
njen odkrivanju tega, kaj se je zgodilo z ogromnim denarjem, ki 
ga je zapustila Hočevarjeva. „Z odkrivanjem vsega, kar je nare-
dila, lahko trdimo, da je v Krškem pustila ogromen pečat,“ pra-
vi Černelič Krošljeva o eni najpomembnejših žensk 19. stoletja 
pri nas, ki bi si zato zaslužila mesto na enem od podstavkov v kr-
škem parku.
Predstavitev knjige je potekala ravno na mednarodni dan muze-
jev, saj gre za še enega  v vrsti projektov, namenjenih pripravi 
vsebinske zasnove in obnove Valvasorjevega kompleksa v Krškem, 
kjer naj bi nastal muzej. In kdaj bo zaživel muzej, ki naj bi pred-
stavil ne le Valvasorja, ampak tudi Dalmatina, Bohoriča, Hočevar-
jevo in druge pomembne osebnosti Krškega in okolice? „V nekih 
načrtih je zapisano, da bo to leta 2009, ko bo 400-letnica gradit-
ve Valvasorjeve hiše,“ upa Černelič Krošljeva. 

P. Pavlovič

Pojasnilo

Spoštovane bralke in bralci! V tokratni številki Posavskega 
obzornika veliko strani posvečamo prazniku občine Krško, 
zato je za nekatere druge prispevke zmanjkalo prostora. V 
uredništvu se bomo potrudili, da bodo objavljeni v nasled-
nji številki, ki izide 15. junija.

Uredništvo

Zaključili že tretje študijsko leto 
Mesec maj je za marsikoga najlepši mesec: mesec ve-
selja in radosti, dobre volje in smeha, tihih pričako-
vanj in skromnih želja. V tem najlepšem mesecu je 
potekalo na Lisci zaključno srečanje članov in članic 
Univerze za III. življenjsko obdobje pri Srednji šoli 
Sevnica, ki so uspešno zaključili tretje študijsko leto. 

Kakšno je bilo študijsko leto 2005/06? Po zadovoljnih obrazih, ve-
selih nasmehih in dobri volji članov in članic, ki so se udeležili za-
ključka na Lisci,  je bilo sklepati, da je za vsemi še eno uspešno 
študijsko leto, ki je prineslo mnogo lepih in prijetnih skupnih sre-
čanj v okviru dobro izbranih študijskih krožkov, zanimivih preda-
vanj in skrbno izdelanih ekskurzij. Nekatera, posebno lepa doži-
vetja, bodo ostala zabeležena na fotografijah; nekatera bodo za 
vedno zapisana na belem listu papirja; nekatera bodo zapisana s 
posebnimi črkami v srcih članov in članic Univerze. 

Predzadnja majska sobota na Lisci ni bila povsem običajna sobo-
ta, saj so se obiskovalcem ob uspešnem zaključku tretjega štu-
dijskega leta v kulturnem programu predstavili člani in članice 
UTŽO v okviru posameznih krožkov: članice in člani študijskega 
krožka za nemški jezik so pripravili hudomušen skeč; Vida Križ-
nik, članica italijanskega študijskega krožka, je v italijanščino 
prevedla pesem našega »goriškega slavčka« Simona Gregorčiča;  
spoznali smo nov krožek z nenavadnim imenom »spreminjanja«, 
ki je začel uspešno delovati v študijskem letu  2005/06; s svojo 
točko se je predstavila skupina za rekreacijo; doživeli smo čudo-
vit plesni nastop ter z navdušenjem prisluhnili ljudskim godcem 
– članom in članicam UTŽO, ki so zaigrali na doma narejene in-
strumente; globoko v srce so se vtisnile pesmi, ki sta jih napisali 
Anica Perme in Vida Križnik, prav tako članici Univerze; z zanima-
njem pa smo poslušali tudi nagajivi nagovor predsednice upra-
vnega odbora UTŽO. To je bil le del bogatega kulturnega progra-
ma, kateremu je sledila še prava pojedina in seveda ples,  ki je 
pošteno ogrel vse plesoče, na megleno in oblačno nebo pa prikli-
cal sonce. Sobotno dopoldne se je počasi začelo nagibati v pozno 
popoldne in začeli smo se odpravljati v dolino. Polni nepozabnih 
vtisov smo obljubili, da se naslednje leto ponovno snidemo – na 
Lisci.               Smilja Radi

Dnevi mladih v Sevnici
Druženje in zabava, nepogrešljiva pri vseh mladih (in mladih 
po srcu), sta v Sevnici še kako dobrodošla. Z upanjem, da bi se 
večkrat srečali na takšnih prireditvah, smo ujeli nekaj utrinkov 
na sevniških dnevih mladih.
Dnevi mladih Sevnica 2006 je festival kulture mladih, ki poteka 
od petka do nedelje vsak predzadnji vikend v maju. Tudi letos je 
organizacijske niti imel študentski klub Sevnica, ki je k sodelo-
vanju povabil vse mladinske organizacije, organizacije za mlade, 
osnovne in srednje šole, institucije, društva, druge organizaci-
je in posameznike, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z mladi-
mi v občini Sevnica in širše. Projekt je zasnovan z namenom, da 
se preko izvajanja različnih dejavnosti na območju občine Sev-
nica spodbuditi mlade (in mlade po srcu) k aktivni participaciji v 
družbenem življenju, da se ponudi mladim možnost ustvarjanja, 
ter na ta način krepitev ustvarjalnosti mladih in zadovoljeva-
nje potrebe mladih v najširšem smislu (vrednotna socializacija, 
druženje, družbena participacija, spoznavanje, igra, kreativno 
ustvarjanje, preživljanje prostega časa, neformalno izobraževa-
nje, zabava itd.).Tako so se od 19. do 21. maja v Sevici zvrstile 
razne ustvarjalne delavnice, igrice, gledališke predstave, zabav-
ni skeči, pevske in plesne točke, glasbeni ter razni drugi nastopi. 
Sodelovali so osovnošolci z Blance, iz Sevnice, Boštanja, Tržišča, 
Šentjanža, Krmelja ter razna društva. Sobotno druženje je po-
pestril večerni koncert krmeljske skupine Liquf, ki je pred oder 
zvabila množico svojih oboževalcev, žur pa se je nadaljeval še s 
skupinama MI2 in Make up 2.    Tanja Grabrijan

POSAVSKI OBZORNIK je najbolj 
bran časopis v Posavju. Po pošti ga prejemajo vsa go-
spodinjstva. Izvod lahko naročite tudi sorodnikom po 
Sloveniji in rojakom v tujini.
Plačali boste le stroške pošiljanja. 
Več informacij dobite na sedežu uredništva: 
Trg Matije Gubca 3, Krško 
ali po telefonu: 07 49 05 780.
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Ob pogledu na minulo leto v 
občini Krško, pa tudi v Posav-
ju, nam najprej „pade v oči“ 
lansko katastrofalno neurje 
in grozljive posledice, ki jih 
je pustilo. Kako je s sanacijo 
po neurju, ste zadovoljni? Me-
nite, da je Občina storila vse, 
kar je lahko?
Zagotovo lahko rečem, da sem 
izredno zadovoljen z ukrepi, ki 
smo jih izvajali v okviru prvih 
akcij po neurju, ko je bilo po-
trebno hitro reagirati ter akti-
virati sile zaščite in reševanja. 
Pokazalo se je, da imamo iz-
redno stabilen in dober sistem, 
tako v okviru Gasilske zveze in 
Poklicne gasilske enote v reše-
valnem delu kot v okviru ekip 
za odpravo posledic na cestah, 
ki jih pokriva Kostak. Dokaza-
li smo, da sistem zaščite in re-
ševanja v občini Krško deluje. 
V tistem času smo se pravilno 
odločili in poskušali kar pre-
cej posledic neurja odpraviti 
tako, da se nismo lotili zgolj 
polovičnih akcij, ampak smo 
jih skušali že v prvi fazi uredi-
ti strokovno in poiskati trajne 
rešitve. Tako je odlično uspe-
la sanacija plazu na Dunaju, 
pa Poreber na Senovem, sa-
nacija plazu pri Turkovih na 
Rožnem... S tem smo zagoto-
vo pocenili sanacijo teh prime-
rov, pa tudi večina tega, kar 
smo naredili v prvem mesecu, 
je bilo vključenega v sofinanci-
ranje s strani države.
Od tam naprej pa nastopi faza, 
s katero sem manj zadovoljen. 
V tej sanaciji nam država ne 
sledi, kajti s sredstvi, ki se 
sproščajo iz rezerve državnega 
proračuna - lani 100 milijonov, 
letos v pol leta 58 milijonov - 
gre prepočasi, sami bi žele-
li hitrejšo dinamiko obnove. 
Država enostavno nima izde-
lanega postopka, po katerem 
bi bilo obdelano celotno neu-
rje in bi omogočal hitrejši po-
tek sanacije in sofinanciranje v 
naslednjih letih. Zato smo pri-
stopili k celovitemu projek-
tu obnove za celotno občino, 
s čimer bomo poskušali dose-
či hitrejšo obnovo. Številke so 
zelo visoke in če bomo od dr-
žave dobivali po 50 ali 100 mi-
lijonov letno, to desetletja ne 
bo dovolj za celotno obnovo. 
Sanacija neurja je doslej ob-
čino Krško stala 300 milijonov 
tolarjev sredstev.

Drugi „dogodek leta“ je bil za-
gotovo obisk vlade v Posavju. 
Se morda že kažejo kakšni re-
zultati tega toliko opevanega 
obiska ali bo ostalo le pri lepih 
besedah in željah?
Mislim, da smo obisk pravil-
no zastavili, tako da se nismo 
toliko ukvarjali z našimi teža-
vami, še manj s kakšnimi me-
dobčinskimi nesoglasji, ampak 
smo poskušali vladi prikazati 
tiste priložnosti, ki jih Posavje 
ima pred sabo. Lahko rečem, 
da zadeve, ki smo jih združi-
li v projekt posavske gospodar-
ske platforme, dobro poteka-
jo. Pri Fakulteti za energetiko 
smo tik pred tem, da o vlogi za 
ustanovitev fakultete odloči se-
nat Univerze v Mariboru in Svet 
za visoko šolstvo. Če pridobimo 
soglasje obeh organov, bi lahko 
prvo generacijo študentov vpi-
sali že naslednjo jesen oz. v 
šolskem letu 2007/08. Tudi na 
projektu umeščanja gospodar-
ske infrastrukture gredo stva-
ri naprej. Veliko možnosti je, 
da se bodo projekti v PC Drno-

vo-Velika vas in PC Vrbina uvr-
stili med tiste, ki jih bo drža-
va v proračunskem obdobju 
2007 - 2013 umestila med dr-
žavne projekte. Tudi obisk in 
ogled hidroelektrarn na spod-
nji Savi, ko smo ob obisku vlade 
vse udeležene akterje simbol-
no spravili na skupen avtobus, 
daje svoje sadove. Tam, kamor 
smo usmerili glavna težišča na-
ših aktivnosti, smo bili uspešni 
in rezultati obiska vlade se že 
kažejo. So pa to projekti, ki se 
ne bodo realizirali v nekaj me-
secih, ampak bo treba na njih 
vztrajno delati več let.  

Kakšno je vaše sodelovanje 
z ministrom za gospodarstvo 
Andrejem Vizjakom pri raz-
voju občine Krško, so zato, 
ker prihaja iz Posavja, odpr-
ta kakšna vrata več?
Kar se tiče gospodarskega dela, 
lahko rečem, da z ministrom 
Vizjakom zelo dobro sodeluje-
va. Prva pomoč za tuje inve-
sticije, ki je bila lani odobrena 
s strani Ministrstva za gospo-
darstvo, je bila pomoč za in-
vesticijo podjetja Grieshaber. 
Odobrena so bila tudi Pharo-
va sredstva za projektiranje 
na Drnovem. Prav tako mini-
ster Vizjak odigrava pozitivno 
vlogo pri verigi hidroelektrarn 
na spodnji Savi kakor tudi pri 
ustvarjanju drugega energet-
skega stebra. Projekt gospo-
darske platforme smo skupaj 
zastavile vse tri posavske ob-
čine v sodelovanju z ministrom 
in vodjem njegovega kabineta 
Martinom Brataničem. Na tem 
področju je sodelovanje več 
kot dobro.

Jesen bo prinesla hud udarec 
za brezposelnost v občini Kr-
ško in v Posavju, saj bo brez 
dela ostalo 360 delavcev v 
obratu celuloze. Kje se je za-
lomilo pri zgodbi o novi celu-
lozi oz. zakaj se ne govori več 
o njej?
Umestitev nove celuloze v 
prostor je kapitalsko zelo za-
hteven projekt, za katerega je 
potrebno imeti investitorja. Še 
v času prejšnje vlade je bil od-
prt mednarodni razpis, s kate-
rim smo poskušali identificirati 
potencialne investitorje v novo 
celulozo, vendar očitno tuji in-
vestitorji v tistem trenutku niso 
ocenili, da so razmere primer-
ne. Lahko rečem, da v zadnjem 
času ponovno potekajo pogovo-
ri, predvsem z avstrijskim kon-
cernom, predstavniki katerega 
nam bodo v kratkem predsta-
vili njihove načrte za investira-
nje v Krškem.
Sicer pa je zapiranje celulo-
ze načrtovano, to ni presene-
čenje za nikogar, kajti oktobra 
stopi v veljavo evropska direk-
tiva, na osnovi katere bodo mo-
rali veliki onesnaževalci prido-
biti okoljska dovoljenja. Takšna 
tehnologija, kot je v celulozi, 
pač ne izpolnjuje evropskih kri-
terijev. Tudi prebivalci Krške-
ga vedno težje sprejemajo to 
okoljsko agresivno tehnologi-
jo. Mislim, da je bila ta odlo-
čitev pravilna in da bi bilo vsa-
kršno odlaganje ali govorjenje 
o podaljševanju te proizvodnje 
zavajanje. Ta dilema je razčiš-
čena in možnosti za drugačno 
odločitev izčrpane.  
Drugo poglavje pa so brezposel-
ni in iskanje novih možnosti za-
nje. Seznam je dolg,  vendar pa 
bo kar slaba polovica teh ljudi 
imela možnost mehkejših va-

riant, kot so predčasne upo-
kojitve in podobno. Mislim, da 
bo rešitev lažje poiskati kot v 
kakšnem drugem primeru, ker 
je v strukturi brezposelnih več 
moških, ki imajo več priložno-
sti za novo zaposlitev. Kovinsko 
predelovalna industrija v raz-
mahu in gradbeništvo z velikimi 
posegi v našem prostoru pred-
stavljajo možnost za kar lepo 
število teh ljudi. Za vse nas bo 
najbolje, če se čim prej usme-
rimo v iskanje novih priložnosti 
in čim manj v objokavanje sta-
rih časov.

Delno ste že povedali, kako 
poteka projekt gospodarske 
platforme Posavja, ki naj bi 
rešil številne probleme regije, 
od brezposelnosti do izobra-
zbene podhranjenosti ...  
Mislim, da nam je uspelo za lju-
di, ki so sicer usposobljeni za 
manj zahtevna dela, najti pre-
potrebno zaposlitev. Velike te-
žave, ki so se pojavile v teksti-
lu, nam je uspelo kompenzirati 
z umestitvami tekstilnih podje-
tij Moda Intima v prostorih ne-
kdanjega Laboda in Šiviljstvo 
Jamšek na Zdolah, pa s pod-
jetjem Grieshaber, kjer je delo 
dobilo predvsem veliko število 
žensk, ki so bile pred tem zapo-
slene v Lisci Senovo in v Montu 
Kozje. Kolikor se z pogovarjam 
z njimi, so z delom tam zado-
voljne. 
Drugo težišče, združeno v pro-
jekt gospodarske platforme, pa 
temelji na ustanavljanju vi-
sokošolskih inštitucij. Logisti-
ka je v kraju že umeščena, do-
bro kaže tudi za energetiko. V 
kompleksu Poslovne cone Vrbi-
na bomo v prihodnjem letu pri-
čeli z izgradnjo komunalne in-
frastrukture in inkubatorja za 
nova podjetja, tu je še projekt 
PC Drnovo-Velika vas, kjer je 
zopet možnost za razvoj pod-
jetij, ki bi bila vezana na bli-
žino avtoceste. Na ta način bi 
vzporedno ustvarjali nova pod-
jetja in omogočali razvoj ob-
stoječim, zelo dobro delujo-
čim obrtnikom in podjetnikom 
v tem prostoru ter ustvarili de-
lovna mesta. Kajti prepričan 
sem, da se bomo dnevno sre-
čevali s tem, da bodo posamez-
na delovna mesta postala ne-
konkurenčna, nadomestiti pa 
jih morajo delovna mesta z več 
dodane vrednosti. Občina lah-
ko največ naredi s tem, da s 
prihodom visokošolskih inštitu-
cij zadrži študente v naši sre-
di, skupaj z njimi privabi tudi 
profesorsko strukturo, v oza-
dju tega pa začne znanstveno 
raziskovalno delo v povezavi z 
gospodarstvom. Skupaj z mož-
nostmi, ki jih bo nudilo letališ-
če Cerklje ob Krki in fakulteta 
za turizem in trgovino v Breži-
cah sem prepričan, da ustvarja-
mo okolje, v katerem ne bomo 
več zaostajali za slovenskim 
povprečjem, ampak se mu ved-
no bolj približevali. Na podro-
čju brezposelnosti nam je to že 
uspelo.

Radioaktivni odpadki iz nukle-
arke bodo ostali v Krškem. Je 
to že dejstvo ali se lahko v tej 
zgodbi še zgodi preobrat? Tu 
mislim predvsem na ljudske 
iniciative, ki so postopek že 
ustavile v Sevnici, kot kaže, 
pa ga bodo tudi v Brežicah.
Glede na to, da iščemo zgolj 
odlagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke, je zelo 
velika verjetnost, da bodo ne-

varnejši visoko radioaktivni od-
padki v tem prostoru še kar ne-
kaj desetletij po tistem, ko 
bodo prvi varno skladiščeni. 
Radioaktivni odpadki že s tega 
stališča zagotovo ostajajo v Kr-
škem.
Kar pa se tiče nizko in sred-
nje radioaktivnih odpadkov in 
poskusa Agencije za radioak-
tivne odpadke, da najde traj-
no odlagališče zanje, smo po 
mojem prepričanju odgovorno 
pristopili k temu iskanju. Sami 
smo opozarjali na sindrom, ki 
se lahko zgodi v Sloveniji po-
dobno kot drugje po svetu: vsi 
se strinjajo s tem, da je treba 
najti rešitev zanje, vendar “ne 
na mojem dvorišču”. To se zdaj 
dogaja in ta verižna reakcija 
nasprotovanj po Sloveniji nam 
ne koristi. Želim, da bi se v po-
stopku lokalnega partnerstva 
na odgovoren in racionalen na-
čin pogovorili o tej problemati-
ki, odgovorili na vsa vprašanja, 
ki so se v preteklosti postavlja-
la, poskusili najti v teh zgod-
bah nove priložnosti za mesto 
in občino, pa ne mislim zgolj 
na denarno nadomestilo, am-
pak predvsem na razvoj. S tem 
vprašanjem se sedaj ne ukvar-
jajo samo tisti, ki so izvoljeni v 
občinski in krajevne svete, am-
pak tudi tisti, ki jim je pomem-
ben razvoj in prihodnost naše 
občine. Upam, da bomo v teh 
treh letih, ko potekajo tudi te-
renske raziskave, dobili zado-
stno osnovo za iskanje teh re-
šitev. Vemo, da je umeščanje 
odlagališča radioaktivnih od-
padkov vedno aktualna tema, 
ki k debati vedno privabi veliko 
ljudi, hkrati je to tema, ki ima 
povsod zelo zagrete nasprotni-
ke, zato tudi v našem prosto-
ru pričakujem pestro razpra-
vo, za katero upam, da v njej 
ne bodo prevladovale emoci-
je, ampak dialog. Tako se bomo 
po zaključku terenskih raziskav 
lahko razumno in modro odlo-
čili, ali odpadke sprejmemo ali 
ne, in če jih, pod kakšnimi po-
goji, kaj to prinese za razvoj 
občine.

Še letos se začenja gradnja 
hidroelektrarne in ob tem 
dolgo pričakovane krške ob-
voznice z dvema novima mo-
stoma. Je to “projekt stolet-
ja” za Krško?
Stoletje smo šele pričeli, tako 
da sem prepričan, da se bodo 
v tem stoletju zgodili tudi dru-
gi veliki projekti. Denimo, da je 
to projekt desetletja, saj je iz-
gradnja načrtovana tako, da se 
zaključi na prelomu tega de-
setletja. Je pa to zagotovo iz-
redno velik projekt. Nekateri 
so celo presenečeni, da zade-
va poteka tako hitro, kajti v 
Krškem se je kar z bojaznijo 
govorilo o tej obvoznici. V ko-
likor ne bi bilo investicije v hid-
roelektrarne na spodnji Savi, 
tudi do te obvoznice ne bi pri-
šlo, kajti v slovenskem pros-
toru je podobnih potreb zelo 
veliko. Zaradi sinergije različ-
nih projektov je naša obvozni-
ca bistveno cenejša za promet-
no ministrstvo, prav tako pa nič 
kaj dosti ne vpliva na ceno hid-
roelektrarne oziroma na ureja-
nje brežin. 
Terminskemu planu projekta 
strogo sledimo in računamo, da 
bi že v jesenskem času pričeli z 
izgradnjo krožišča nad Krškim, 
z novim letom naj bi začeli z  
gradnjo mostu, ki ga je potreb-
no zgraditi do jeseni naslednje-

ga leta, ko se začne gradnja 
hidroelektrarne. Tudi v zadnjih 
pogajanjih o državnem lokacij-
skem načrtu smo bili v marsika-
teri zadevi uspešni, tako da bo 
celo porečje Save od Pijavškega 
do Krškega zelo dobro urejeno. 

Kako sicer ocenjujete odnose 
med tremi središči v Posavju? 
Začel bo delovati Svet regije, 
ki ga sestavljate vsi trije žu-
pani, Svet pokrajine Posavje v 
ustanavljanju je potihnil... 
Na področju regije smo po-
skušali že v preteklosti preko 
Sveta pokrajine Posavje iskati 
skupne točke, na katerih smo 
v velikih projektih tudi uspe-
li, npr. že omenjene hidroe-
lektrarne, čistilne naprave, ki 
se začenjajo graditi letos kot 
skupen projekt, tudi pri avto-
cesti smo nastopali skupaj. Mo-
ram pa reči, da ves čas seje ne-
mir vprašanje  okoli umeščanja 
regijskih inštitucij ter upravne-
ga in regijskega središča. Po-
litika je v preteklosti dosegla 
pomemben korak, ko se je po-
enotila pri ustanavljanju po-
krajine, takrat pa je bil spre-
jet tudi zelo dober sklep, da 
v času do ustanovitve pokrajin 
pustimo vse regijske inštitucije 
tam, kjer so, ter pripravljamo 
osnove, da v regijo pripeljemo 
dodatne upravne zadeve. Neka-
tere aktivnosti, ki so se dogaja-
le v zadnjem času, so me iskre-
no razočarale, kajti mislim, da 
se ta dogovor iz preteklosti ne 
spoštuje in da se poskuša uve-
ljaviti politična moč. Tu imam 
seveda v mislih ministra Vizja-
ka, ki zelo usklajeno deluje z 
ministrom Virantom, z ambici-
jo selitve izpostave Uprave za 
zaščito in reševanje in inšpek-
cijskih služb iz Krškega v Breži-
ce. Tudi celotna politika v Kr-
škem je v zvezi s tem enotna in 
izraža nestrinjanje. Pred krat-
kim sem napisal pismo pred-
sedniku vlade Janezu Janši, saj 
sklepam, da s temi zadevami ni 
seznanjen. Želel sem ga opozo-
riti, da ima takšno ravnanje ne-
gativne posledice na medseboj-
ne odnose med občinami in da 
je nespametno, da se ukvarja-
mo s tem sedaj, ko bi se mora-
li z lastnim razvojem. Smiselno 
bi bilo počakati zaključek pro-
jekta ustanavljanja pokrajin v 
Sloveniji. Zato si želim, da bi 
energijo v prvi vrsti vložili v 
projekte, ki bodo Posavju in Po-
savcem omogočila razvoj.  

Občina Krško letos zadnjič 
praznuje kot občina s 16 kra-
jevnimi skupnostmi, prihod-
nje leto bo ena manj. Kakšen 
je vaš pogled na prihodnost 
občine, pričakujete njeno 
drobitev še naprej?
Trendi v svetu so drugačni kot 
pri nas. Če denimo pogleda-
mo v sosednjo Avstrijo, se pri 

njih občine združujejo. Marsi-
kje se je pokazalo, da je po-
tencial večjih občin boljši in 
da so takšne občine lahko učin-
kovitejše. Težko bi prerokoval, 
kako bo v bodoče. S tem, ko je 
sedanja vlada določila minimal-
ni kriterij 2000 prebivalcev za 
eno občino, mi je bilo hitro jas-
no, da bo pobuda Kostanjevi-
ce zopet zaživela. Gre za zgo-
dovinsko željo Kostanjevičanov. 
Kako bo z ostalimi okolji, kot je 
senovško, kjer so se v preteklo-
sti pojavljale podobne ambici-
je, bomo videli v prihodnje. V 
tem valu, ko je bila priložnost 
za odločitev, interesa po odce-
pitvi severnega dela občine ni 
bilo zaznati. 

Smo v volilnem letu, kako to 
vpliva na vaše delo? S kakšni-
mi občutki pričakujete tekmo 
za vaš tretji mandat na župan-
skem mestu? 
Dobra spodbuda za naloge, pro-
jekte in načrte je bila v minu-
lem času gotovo  prepotrebna 
pripravljenost za delo, za ka-
tero sem hvaležen tako občin-
ski upravi in korektnemu občin-
skemu svetu. To je tisti vzvod, 
kateremu gre zahvala za ka-
kovostno in modro delovanje, 
in na tej podlagi lahko položi-
mo račune za minuli mandat in 
pokažemo rezultate. Ob že do-
seženem pa smo postavili tudi 
osnovo za projekte in cilje, za 
katere si želim, da bi jih lahko 
opravili in dosegli skupaj. Zato 
moja ponovna kandidatura. Po-
membno je, da človek razčisti 
sam s sabo. Če imaš mirno vest, 
kaj si počel v času zaupanega 
mandata, lahko odgovorno in 
odločno sprejmeš takšno odlo-
čitev. Za svojih osem let, ki sem 
jih posvetil županovanju, imam 
mirno vest. Trudil sem se po 
najboljših močeh in vesel sem, 
da smo primerjalno ena uspeš-
nejših občin v slovenskem pros-
toru. Razvoj ostaja glavni ele-
ment vizije za prihodnost, saj 
verjamem, da je napredek lo-
kalne skupnosti pomemben 
tako za kvaliteto življenja tu 
živečih posameznikov kot z vi-
dika gospodarske rasti celotne 
družbe. 

Peter Pavlovič
Foto: Robert Sajovec

Franc Bogovič letos zaključuje drugi mandat na čelu krške občine, torej se v teh dneh že osmo leto udeležu-
je (pre)številnih prireditev v okviru občinskega praznika.  V letu od lanskega praznika se je v občini in regiji 
zgodilo marsikaj, od hudega neurja preko pestrega dogajanja okrog radioaktivnih odpadkov do obiska vlade, 
če omenimo le največje “zgodbe”. V pogovoru se nisva izognila zadnjim nesoglasjem v posavski politiki, od-
cepitvi krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki in seveda – jesenskim volitvam.      

Za svojih osem let županovanja
imam mirno vest
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Avtor fotografije v članku Podelili Microsoftove diplome 
(Posavski obzornik 10, 18.5.2006, str. 4)) je 
Andrej Stopar. Fotografu se za nenavedbo njegovega 
imena opravičujemo. 

Posodobljena proizvodnja papirja
V Tovarni Vipap Videm so 19. maja predali v uporabo novo posodobljeno linijo 
proizvodnje papirja. Gre za nadgradnjo prve faze modernizacije, ki so jo zaklju-
čili že v letu 2001 s postavitvijo modernega previjalnika in z vgradnjo IR-sušenja 
po premaznem agregatu in detektorja napak v papirju, v drugi fazi modernizacije 
papirnega stroja 1 pa so bili izvedeni pomembni ukrepi s področja zapiranja kro-
gotokov voda in učinkovite izrabe toplotne energije. 

Posodobitev zajema moderni-
zacijo natoka, sušilne skupine 
stroja in parno – kondenzatne-
ga sistema ter vgradnjo tako-
imenovanega mehkega gladil-
nika papirja. Modernizacija 
papirnega stroja 1 bo omogo-
čala proizvodnjo kakovostnej-
ših grafičnih papirjev na reci-
klirani osnovi, končni izdelki 
pa bodo s tem uvrščeni tudi v 
višji cenovni razred. Štiri mili-
jone evrov vredno investicijo, 
ki sta jo vodila Miloš Habrnal 
in Dane Oštir, so v petek do-
poldan na krajši slovesnosti pre-
dali v uporabo gospodarski mi-
nister Andrej Vizjak, namestnik 
ministra za industrijo in trgovi-
no Češke republike Martin Tla-

pa in Oldrich Kettner, pred-
sednik uprave Vipap Vidma. 
Kakor je dejal ob zagonu poso-

dobljene linije proizvodnje pa-
pirja Oldrich Kettner, ta pred-
stavlja prelomnico v tehnološki 
opremljenosti podjetja, ki je 
še vedno največji proizvaja-
lec papirja v Sloveniji in vo-
dilni proizvajalec časopisnega 
papirja v jugovzhodnem delu 
Evrope. V zadnjih desetih le-
tih so proizvodnjo papirja po-
večali s 105.000 ton letno na 
v minulem letu rekordno proiz-
vedenih 180.000 ton.  Ob tem 
v skladu z razvojno strategijo 
po besedah Kettnerja izvajajo 
tudi ekološko sanacijo, saj  v 
prihodnjem letu stopi v velja-
vo evropska direktiva IPPC, ki 
se nanaša na celovito prepre-
čevanje in nadzor onesnaževa-
nja, za kar morajo biti ustrez-
no usposobljeni tudi v Vipapu. 
Do sedaj so v ekološko in teh-
nološko nadgradnjo ter pre-
strukturiranje proizvodnje na-
menili skupno že 107 milijonov 
evrov.

B. Mavsar

www.savaprojekt.si

KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

Mag. Andrej Vizjak, Martin Tlapa in Oldrich Kettner

V Brežicah tudi Spar
V Brežicah je 25. maja svoja vrata odprl hipermarket Spar Brežice, 
ki je že 56. enota te trgovske mreže v Sloveniji. Z bogatim zabav-
nim programom so obiskovalcem in potrošnikom popestrili prvo na-

kupovalno popoldne, še prej pa so ob slavnostni otvoritvi spregovorili 
minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, župan občine Brežice 
Ivan Molan, direktor Spara mag. Igor Mervič, direktor SL-inženiringa 
Silvester Lopatič ter direktor Splošne bolnišnice Brežice Tone Zor-
ko, ki je prejel donatorski ček za milijon tolarjev trgovskega podjet-
ja Spar in Interspar kot prispevek pri nakupu medicinske opreme.

Dva meseca raziskav 
v Vrbini
V Vrbini v okolici Nuklearne elektrar-
ne Krško so se 8. maja začele terenske 
raziskave, s katerimi Agencija za radio-
aktivne odpadke ugotavlja primernost 
lokacije za izgradnjo odlagališča za je-
drske odpadke. Raziskave bodo na te-
renu zaključene najkasneje konec ju-
nija, njihovi rezultati pa bodo znani 
konec avgusta ali septembra.

Trenutno v Vrbini potekajo 
geološke, geomehanske in 
biološke raziskave, v krat-
kem pa bodo začeli izvajati 
še meteorološke in hidrolo-
ške. Najbolj opazen poseg v 
okolje je vrtanje štirih vrtin, 
dve bosta globoki 15 metrov 
in dve 160 metrov.
Terenske raziskave skupaj 
izvajajo Geološki zavod, Za-
vod za gradbeništvo, Geoin-
ženiring ter Zavod za zdrav-
stveno varstvo Maribor. Sicer 
gre za začetne terenske raz-
iskave, ki pokažejo, ali je 
potencialna lokacija primer-
na za odlagališče ter katera 

od variant odlaga-
lišča, površinska 
ali podzemna, je najbolj pri-
merna za to lokacijo. Kot pra-
vi vodja umeščanja odlagališ-
ča na lokaciji Krško za tehnični 
del Sandi Viršek, bodo raziska-
ve na terenu končane do konca 
junija, sledile pa bodo še dvo-
mesečne kabinetne raziskave, 
ki bodo konec avgusta ali sep-
tembra dale končne rezultate. 
Če se bo lokacija v Vrbini izka-
zala za primerno za izgradnjo 
odlagališča radioaktivnih od-
padkov, bodo sledile dodatne, 
še podrobnejše raziskave.

 P. Pavlovič

Od 15. do 24. maja so v prostorih Fakultete za logi-
stiko na Hočevarjevem trgu v Krškem potekale prve 
delavnice odborov, ki se ustanavljajo v okviru vzpo-
stavljanja lokalnega partnerstva v občni Krško. Ude-
leženci delavnic so razpravljali o ključnih namenih, ci-
ljih in pričakovanjih lokalnega partnerstva ter podali 
številne predloge za oblikovanje njegovega programa. 
Spregovorili so tudi o vsebinskih področjih dela posa-
meznih odborov. Na podlagi predlogov in razmišljanj 
vseh udeležencev bo oblikovan predlog programa delo-
vanja partnerstva v občini Krško, ki bo osnova za nje-
govo vzpostavitev. Udeleženci so tudi predlagali teme 
naslednjih delavnic, ki bodo predvidoma potekale v 
začetku junija, vzpostavljanje lokalnega partnerstva v 
občini Krško pa naj bi bilo zaključeno do konca junija.

Lokalno partnerstvo Krško

»Ste vedeli otroci, da je 
vsak od vas na tem sve-
tu genij? Niste? Najbrž so 
vam odrasli to pozabili po-
vedati, ker imajo kup dru-
gih opravil, s katerimi želijo 
sebi in svetu dokazati, da so 
oni geniji«, je v soboto pov-
zela misel Andreja Zupan-
čič, animatorka programa. 
Svojo genialnost, ustvar-
jalnost in ekološko osveš-
čenost so na tretji ekolo-

ški tržnici pokazali otroci 
vseh sodelujočih osnovnih 
šol - OŠ in vrtca Raka, OŠ 
Podbočje, OŠ XIV. divizije 
Senovo, OŠ Koprivnica, OŠ 
Leskovec pri Krškem, OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško, OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško, 
OŠ Adama Bohoriča Bre-
stanica in OŠ Jožeta Gor-

jupa Kostanjevica na Krki.
Osrednji namen letošnje 
ekološke tržnice je bil do-
datno spodbujati otroke k 
razmišljanju o ločenem zbi-
ranju odpadkov. Vsaka šola 
se je osredotočila na eno 
vrsto odpadkov – plastiko, 
papir, steklo, biološke, ko-
sovne in nevarne odpadke, 
ter na pitno vodo in vodoto-
ke. Otroci so vsak na svojo 
temo pripravili velik plakat, 

Otroci dobro skrbijo 
za okolje 
Učenci in učitelji osnovnih šol občine Krško 
ter podjetje Kostak je že tretjič zapored pri-
pravilo eko tržnico. V soboto, 20. maja, so se pred Mercatorjevim nakupo-
valnim centrom v Krškem zbrali otroci, ki so želeli obiskovalcem povedati in 
pokazati, kako pomemben je v današnjem času skrben odnos do okolja. Zado-
voljni obrazi sodelujočih otrok in številnih obiskovalcev so bili dokaz, da oko-
ljevarstvena tematika postaja vse bolj zanimiva.

ki je na svojevrsten način pri-
kazoval vrste odpadkov in na-
čine, kako je potrebno z nji-
mi ravnati, da ne škodujejo 
zemlji. Na stojnice so posta-
vili svoje zanimive, uporab-
ne in okolju prijazne izdel-
ke iz narave oz. iz različnih 
odpadnih materialov, obis-
kovalce pa so okoljevarstve-
no osveščali. Obiskovalci, ki 
so si v velikem številu z zani-
manjem ogledovali stojnice, 
so lahko izdelke kupili, otroci 
pa so s tem zaslužili nekaj to-
larjev. Na Kostakovi delavnici 
smo izdelovali rože iz okolju 
prijaznih materialov, bar-
vali ter sestavljali kužke iz 
plastenk ter pokrovčkov. Po-
sebno pozornost je pritegnil 
gospod Franc Javornik iz Do-
lenjega Leskovca, ki je mi-
moidočim prikazoval pletenje 
košev in košar.

Seveda tudi tokrat ni manj-
kalo zabave, pesmi in ple-
sa. Otroci so se potrudili in 
popestrili prireditev z reci-
tacijami, igrami in bogatimi 
plesnimi ter glasbenimi toč-
kami. Program je bil živa-
hen tudi zaradi prikupne pev-
ke in animatorke za otroke, 
Andreje Zupančič. Požela je 
buren aplavz, prejela pohva-
le otrok, staršev, vzgojiteljev, 
učiteljev ter vseh obiskoval-
cev. Njene besede so vredne 
omembe: »Glasba je najbolj 
univerzalna govorica člove-
štva, ki prinaša čustveno za-
dovoljstvo in dviga življenj-
sko voljo. Posebno vesela 
sem, ker pri mojih projek-
tih sodelujejo odgovorni 
umetniki, ki se zavedajo 
pomena besed Otona Žu-
pančiča, ki je nekoč re-
kel: »…da je za otroke 
tudi najboljše komajda 
dovolj dobro!« 
Otroci in njihovi mentor-
ji so skozi vse leto močno 
povezani z okoljem. Zav-
zeto skrbijo za to, da pri-

jateljsko ravnajo z nara-
vo, zbirajo papir, plastiko 
in pokrovčke, pravilno lo-
čujejo in odlagajo zbrane 
odpadke, se udeležujejo 
skupinskih akcij, za kakšno 
večjo pomoč pa pokličejo 
tudi na Kostak. So naš do-
daten navdih pri vzpodbu-
janju odraslih k bolj skrb-
nemu odnosu do okolja in 
k ločenem zbiranju odpad-
kov. Otroke, ki so sodelo-
vali pri pripravi izdelkov 
in ustvarjanju programa na 
tržnici, bomo ob koncu šol-
skega leta nagradili z izle-
tom.
Vsem sodelujočim na eko 
tržnici se ponovno iskreno 
zahvaljujemo. Vse ostale 
pa vabimo, da nas obiščete 
naslednje leto in se z nami 
kaj novega naučite. Ne za-
mudite nas. Otroci in oko-
lje vam bodo hvaležni.
Več fotografij z eko trž-
nice si lahko ogledate na 
naši spletni strani: http://
www.kostak.si/vzgoja.htm

Konjeniški klub
Posavje Krško 

vabi na 

kasaške dirke 
v nedeljo, 4. junija, 

ob 15. uri 
na Hipodromu Brege.
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Šmarnični maj Glasbene šole Brežice
V vsem glasbenem razkošju in njenem univerzalnem jeziku ga ob letošnjem slav-
nostnem letu, 60-letnici uspešnega delovanja, ponujajo bivši in sedanji učenci 
ter profesorji Glasbene šole Brežice z gosti. Zvestemu spremljevalcu jubilantke 
se zdi, da si koncertni večeri sledijo brez predaha.

Medtem ko v srcih množice še 
niti ni uspel izzveneti upravi-
čeno pričakovan in vedno iz-
jemen legendarni majski kon-
cert Solzic s solzicami, ki ga 
vodi prof. Marjetka Podgoršek 
Horžen, je profesorica uspe-
la vse svoje talente le nekaj 
dni zatem nadgraditi s čudovi-
tim koncertom, kot sama solo 
in s svojimi bivšimi učenci so-
listi: Anjo Radkovič, Ireno 
Hribar, Mihaelo Kovačič, Vla-
sto Rožman, Petro Uršič, Mat-
jažem M. Kastelicem, Nikom 
Ogorevcom, Martino Živič 
Prevejšek in Jankom Volčan-
škom. Skladbe, ki so zvene-
le v sopranih, tenorju, barito-
nu in basu sta spremljala prof. 
Darija Stanović na klavirju in 
na kitari Zoran Zlatič. Učen-
ci petja iz razreda prof. Mar-
jetke, ki so uspešno zaključi-
li šolanje v GŠ Brežice, pa so 
še: Monika Ogorevc Abram, 
Aleksandra Barič Vovk, Nata-
ša Vegel, Mihaela Komočar, 
Boštjan Kozole in Urška Da-
miš Burger.

Le nekaj begotnih ur po tem 
se je v nekem trenutku zazde-
lo, da se na stenah veličastne 
Viteške dvorane poslikane po-
dobe premikajo v ritmih ci-
ter, katerih koncertni program 
je vabljivo sestavila Anita Str-
gar. V spletu programa Ko citre 
zapojo so se prepletali Citrar-
ski orkester, kvartet z Doro-
teo Mataušič, Darkom Peta-
nom, Barbaro Hotko in Estero 
Najger, solo citre z Matejo Av-
šič in Tinko Budič ter v duetu 
z Matejo Avšič in Alenko Iljaš, 
citrarski kvartet s Tinko Budič, 
Ano Kranjc, Alenko Iljaš in Ma-
tejo Avšič. Lestvico glasbenih 
užitkov so s petjem, zvoki vio-
line in flavte dopolnili nekate-
ri že omenjeni mladi glasbeniki 
in njim ob bok še Peter Na-
pret, Anja Drstvenšek in Maja 
Weiss. Čutno vezno besedilo 
Danice Avšič je v enakem tonu 
prebirala Liljana Strmšek.

Pokazati širšemu slovenskemu 
krogu odnos do kulture, od-
nos do glasbene kulture, ki jo 
v duhu ljubezni in talentov do 

kulture same in sočloveka go-
jijo, vzgajajo v mladih ljudeh 
na brežiški Glasbeni šoli, pa 
je bila priložnost ob koncertu 
orkestrov v večnamenski dvo-
rani Hotela Toplice v Termah 
Čatež. Tu so navdušenemu in 
hvaležnemu občinstvu svojo 
predanost predstavili Godalni 
simfonični orkester, ki mu je 
dirigiral Vladimir Zlatko Sve-
rak, Pihalni orkester z diri-
gentom Miranom Petelincem 

ter solisti Lara Rimac na violi-
ni, citrarka Tinka Budič, klari-
netist Tomaž Zevnik ter z gla-
som Maja Weiss in Benjamin 
Najger.
Nasploh pa bo glasbeni maj 
Glasbene šole Brežice še dolgo 
odzvanjal svoj glas o tem, kaj 
zmorejo in znajo in kako ho-
čejo glasbo, to hrano ljubezni, 
podeliti z ljudmi, ki stremijo za 
lepoto duha in k sožitju sveta.

Natja Jenko Sunčič

Obnova mestnega jedra v Brežicah

Na območju Starega mestnega 
jedra se načrtuje še nekaj ure-
ditev, nekaj pa smo jih že iz-
vedli oz. so v izvedbi. Ob vseh 
teh ureditvah sodelujemo z 
Zavodom za varovanje kultur-
ne dediščine, kot je to dolo-
čeno z zakonom. Dostikrat pa 
tudi izven teh obveznosti, saj 
želimo ohranjati in prezenti-
rati kulturno dediščino naše-
ga mesta.
Na pobudo župana Občine Bre-
žice, Ivana Molana, je dne 
26.05.2006 v prostorih Obči-
ne Brežice potekal sestanek z 
direktorjem Zavoda za varo-
vanje kulturne dediščine, Da-
nilom Breščakom in občinski-
mi strokovnimi službami. Cilj 
sestanka je bil predvsem re-
šiti problematiko ureditve Trž-
ne ulice – Ceste prvih borcev 
in parkirišč ob Ulici pod ob-
zidjem.
Izpostavljena je bila proble-
matika izpolnjevanja pogojev 
zavoda, ki so večkrat izven 
njihovih pristojnosti. Občina 
je zavod pozvala na koopera-
tivnost pri teh investicijah. In-
teres varovanja kulturne de-
diščine  mora upoštevati tudi 
investicije, saj ima vsaka in-
vesticija  časovne in finančne 
omejitve. 
Direktor Zavoda za kultur-
no dediščino, g. Breščak je 

za projekt ureditve CPB oblju-
bil, da bo do torka, 30.5.2006 
pripravil predračun za dodatno 
arheološko izkopavanje z oceno 
trajanja in stroškov teh del. Pri 
tem je predvidena širitev son-
de pri sodišču, kjer je bil od-
krit severni vhod mestnega ob-
zidja iz sredine 16. stoletja. S 
sklenjenim dogovorom o izved-

bi arheoloških del se bo nada-
ljeval projekt ureditve Ceste pr-
vih borcev. Pred občinsko stavbo 
so meščanom na vpogled raz-
stavljeni tlakovci, predvideni za 
tlakovanje pločnikov. V začet-
ku junija pa bosta dodatno raz-
stavljena še dva vzorca kamna. 
Dokončanje dodatnega arheolo-
škega izkopavanja je pomemb-
no predvsem zaradi dokončanja 
infrastrukturnih vodov ter ume-

V Brežicah smo se v letošnjem letu lotili obnove glavne ulice zaradi potrebe po 
prenovi infrastrukturnih vodov. Občina Brežice je že na samem začetku zahtevala, 
da se po končanih delih uredi Cesta prvih borcev na višjem nivoju, kot je bila pred 
samim začetkom del. Projekt je bil izveden v skladu s soglasjem, po katerim naj bi 
se izkopanine zaključile v šestih tednih. Zaradi najdišč starega vhoda v mestno ob-
zidje in obrambnega stolpa so se izkopavanja zavlekla. Kljub temu, da Občina Bre-
žice spoštuje najdeno kulturno dediščino, se ne strinjamo s tem, da sama obnova 
mestne ulice že mesec dni miruje. 

stitve električnih kablov in pli-
novoda. 
Glede Ulice pod obzidjem 
je bilo dogovorjeno, da za-
vod ne bo pogojeval arheolo-
ških raziskav na mestnem ob-
zidju z izgradnjo parkirišč, saj 
parkirišča ne posegajo v grad-
beno parcelo, kjer se naha-
ja obzidje. V kolikor obsta-
ja utemeljeno predvidevanje, 
da se na mestu ureditve par-
kirišč samih nahajajo poten-
cialna najdišča, bomo seveda 
omogočili te raziskave. Dogo-
vorili smo se, da se bo proble-
matika obzidja v celoti reševa-
la po drugi poti. Občina je že 
septembra lani podala na Za-
vod za varstvo kulturne dediš-
čine pobudo, naj po strokovni 
plati pripravi projektno nalo-
go in predlaga pristop k reše-
vanju problematiki obzidja v 
celoti, tudi zahodna fasada, 
možnosti financiranja, prido-
bivanja sredstev… Sklenjen je 
bil tudi dogovor, da se parkiriš-
ča na Ulici pod obzidjem lahko 
pričnejo delati, medtem ko se 
bo obzidje reševalo v prihod-
nosti, kar je cilj tako občine 
Brežice kot tudi Zavoda za var-
stvu kulturne dediščine, saj bi 
s tem mesto Brežice pridobilo 
na novi celostni podobi. 

Ivan Molan, 
Župan Občine Brežice

Še en privilegiran večer
Uživajočim posebnih ugodnosti 
so v petkovem večeru priredi-
li bivši učenci Glasbene šole še 
en koncert, ki jih šola neutrud-
no niza v počastitev 60-letnice     
šole in njenega uspešnega delo-
vanja. Z deli tujih skladateljev, 
kot so Mozart, Chopin, Vivaldi, 
Piazzola in drugih ter dveh slo-

venskih Jureta Godlerja in Rada 
Simonitija so v mogočni Viteški 
dvorani spletli prestižni glasbe-
ni majski šopek:
ob klavirski spremljavi profe-
sorjev Darije Stanović in Lucija-
na Cetina sopranistki Ana Rad-
kovič in Irena Hribar, baritonist 
Niko Ogorevc, flavtistki Andreja 
Zlatič in Hanan Hadžajlić, Vita 
Majce z igranjem na saksofon 
in klavir, Daniel Ivša na harmo-
niko, Saša Ivša in Janez Zupan-
čič na trobento, kitarista Janez 
Ostrelič in Rok Piltaver ter To-
maž Zevnik na klarinetu, Mar-
ko Trajkovski kontrabasu in Mit-
ja Hribar na tolkalih.

Ravnatelj Dragutin Križanić se 
je toplo zahvalil bivšim učen-
cem za tokratno sodelovanje in 
nasploh za vsa sodelovanja, ki 
jih kot bivši učenci šole nikoli 
ne odrečejo, poudaril je njihov 
kulturni odnos do znanja, ki so 
si ga pridobili v šoli in s tem ne-
nazadnje pohvalil njihov člove-

ški odnos, ki je pokazatelj spo-
štovanja do šole in profesorjev, 
pri katerih so si urili glasbene 
sposobnosti. Ob tem je z za-
dovoljstvom poročal o uspeš-
ni udeležbi Pihalnega orkestra 
na velenjski reviji in napove-
dal, da se bo v okviru Festiva-
la Brežice 1. julija predstavil 
učenec šole kot domači sklada-
telj z opero, ki jo bodo glaso-
vno kreirali domači solisti, re-
koč še:« To so globoke 60-letne 
sledi šole, ki jih puščajo ljudje 
z dušo in srcem!«

N. Jenko S.

Ni miru za dobovski Fašjenk
Vzrok za hoteni nemir Dobov-
skih fašjenkov je prav goto-
vo že tradicionalna zavzetost 
in predanost članov, ki jih je 
pripeljala do prepoznavnosti 
tako doma kot daleč izven ob-
činskih in državnih meja. Tako 
se je skupina 18-tih njihovih 
članov sredi maja prvič ude-
ležila sedemdnevnega kon-
gresa Zveze evropskih karne-
valskih mest – FECC, ki se je 
letos odvijal v Novem Vinodol-
skem, kjer je sodelovalo 27 dr-
žav. Domačini so se predstavili 
z masko »Kosec«, ki je razpo-
znavni znak dobovskega pusto-

vanja. Dvodnevno gostovanje 
so izkoristili za sodelovanje na 
kongresu, ob tem jih je sprejel 
predsednik združenja, z mesti 
Ptuj, Mozirje in Šoštanj so so-
delovali na predstavitvi slo-
venskih karnevalskih mest, v 
večernih urah pa so s skupina-
mi iz vsega sveta oblikovali ve-
sel, raznolik in velik karneval-
ski večer, kjer so ob prijetnem 
druženju navezali nove stike 
in prejeli povabila za gosto-
vanja v različne kraje. Sode-
lovanje na takšni predstavit-
vi pa pomeni lepo promocijo 
za občino Brežice, nenazadnje 
tudi za državo, saj na tak na-

čin predstavljajo našo - svojo 
tradicijo in naše - svoje zna-
menitosti tudi drugim sodelu-
jočim.

Sicer pa Dobovski fašjenki po-
vedo še, da so s skupino »The 
kikll dancers« gostovali na 4. 
Internacionalnem karnevalu v 
Budvi, kjer so s »Kopijaši« iz 
Markovca zastopali slovenske 
barve, sami pa poželi mogo-
čen aplavz s svojo atraktivno 
koreografijo in kostumi, vese-
lijo se že udeležbe na karne-
valu v Kotorju v Črni Gori, kjer 
so njihovi že tradicionalni go-

sti in karnevala v Vrnjački Ba-
nji v Srbiji. Nenazadnje so že 
tudi v pripravah na svoj 6. Po-
letni fašjenkov piknik, ki bo 
17. junija na vzletišču Miha-
lovec, kjer bo ob letalskem 
spektaklu zanimiva povorka 
pustnih skupin iz vse Sloveni-
je in Hrvaške, presenečenje 
pa za ta dan pripravlja še sku-
pina »Lučka žlahta.«

N.J.S.
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Nagradili najboljše projekte - V Mladinskem centru Brežice 
sta brežiški župan Ivan Molan in direktorica MC Brežice 
Patricija Čular podelila priznanja sodelujočim v letošnjem 
projektu POSIP, v okviru katerega je bilo ustvarjeno 28 
poslovnih načrtov mladih avtorjev iz Posavja. Praktične 
nagrade v skupni vrednosti 300.000 tolarjev pa so prejeli 
najboljši, in sicer: Jasmina Horvatič za projekt Jahalno 
terapevtski center Poni, Miha Urbanč za Igralnico Rihi in 
Aleksandra Ivanšek za Mesnine krškopoljca (na sliki zgoraj). 

In zvezdice so se utrnile…
Med lirična srca se je utrnilo 65 pesniških zvezdic, ki jih je ljudska 
pesnica Reza Toporišič z Mosteca zbrala v pesniški zbirki »Zvezda se 
utrne«, predstavitev pa je v župnijski cerkvi Imena Marijinega v Do-
bovi pripravilo KD Zvezda Dobova, saj je predsednica društva Darin-
ka Cvetko Šegota pesnico že dolgo spodbujala, da bi svoje pesmi 
zbrala v zbirko. Pesničina lirika se bo bralca globoko dotaknila z ne-
posrednostjo in toplino, kar je odsev njene duše na svet in življenje, 
ki ga je živela. Ali kot je v povezovanju programa dejala Rezina vnu-
kinja Tatjana Vučajnk, ki je urednica zbirke in je opravila jezikovni 
pregled:« Pesmi so del njenega sedemdesetletnega življenja, v njej 
živijo, jo omamljajo do strasti in se vedno znova in znova rodijo.« 
Skladno z vsebino pesmi je zbirka opremljena z ilustracijami Jože-

fa Radanoviča, idejno rešitvijo likovne postavitve Rozalije Prahin in 
grafične opreme Tanje Bončina.
Predstavitveni dogodek so za dodatni užitek prisotnim bogato dopol-
nili Lucijan Cetin na orglah, s petjem Me PZ KD Zvezda in MePZ KD 

POGOVORI Z ŽUPANOM

Vsak tretji torek v mesecu na 
programu  TV Krško – Studio 
Brežice oddaja 
POGOVORI Z ŽUPANOM, 
v kateri sodeluje 
župan občine Brežice 
Ivan Molan. 

Vprašanja pošljite na 
tel. oz. tel. odzivnik 07 496 
33 44 , 
tel./fax. 07 496 63 44, 

na elektronski naslov 
studio.brezice@posavje.info

MePZ Zvezda Dobova s svojo članico Rezo Toporišič, ki 
sveže zeleno izstopa in je za samopredstavitev izbrala:
« Vsak, ki bo to knjižico prebral, me bo spoznal. Moje 
življenje je trdo bilo, da zemlja ti vrne, moraš utripati z 
njo. Ne samo delala tudi pesmi sem pela, kot nekdaj, še 
danes sem rada vesela.«

Franc Bogovič, solistki Aleksandra Vovk in Jožica Tomič, Likovna 
sekcija KD Franc Bogovič Dobova, citrarka Tinka Budič, ki je sprem-
ljala člane KD Žarek Brežice – Tomaža Tomšeta, Zlatko Teropšič, An-
tico Marijanac in Draga Pirmana ob interpretacijah Rezinih pesmi.
Glamurozno število prisotnih je zlahka moč imenovati kot radost 
in spoštovanje do Reze Toporišič, ki je svoje notranje razkošje 
vtkala v pesniškem prvencu, ne zaostajajo niti tisti, ki so podpr-
li njen lep kulturni projekt in ki na poseben način zaznamuje zgo-
dovino Dobovčanov in KD Zvezda. Pesnici in njenemu prvencu na 
pot sta čestitke in vzpodbudne besede namenila domači župnik p. 
Damian Vračko in v imenu pokroviteljice zbirke, Občine Brežice, 
župan Ivan Molan.  

Natja Jenko Sunčič
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Sodelovanje 
Stanovanjskega 
sklada RS in 
Občine Sevnica
Predstavniki Občine Sevnica so 
se sestali z direktorjem in po-
močnikom direktorja Stanovanj-
skega sklada RS Matjažem Pir-
cem in Jankom Volkom. Glede 
na to, da se v zadnjem času po-
javljajo različne, tudi zasebne 

pobude po stanovanjski izgradnji na območju občine, so se po-
govarjali o pogojih in možnostih sofinanciranja sklada za tako iz-
gradnjo. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje odplačila kredita, ki 
ga je za nakupe stanovanj v letu 1996 najel takratni Stanovanjski 
sklad Občine in bi ga na spremenjene pogoje na finančnem trgu 
lahko pocenili. Stanovanjski sklad RS razpolaga s 14 praznimi sta-
novanji na Planinski cesti 26 in 29 v Sevnici, ki jih bo ponudil Ob-
čini v odkup. Za stanovanja obstaja možnost, da bi imela isto 
stopnjo letne najemnine, kot jo imajo občinska stanovanja, se-
danja je namreč občutno višja. Pogovori se bodo nadaljevali tudi 
v prihodnjih mesecih, po pridobitvi pisnih ponudb. 

Izgradnja čistilne naprave
Skupni program posavskih občin za odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda je dobil pred leti potrditev za sofinanciranje iz ISPA sred-
stev evropske unije. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je pro-
jekt prešel v kohezijski sklad. Na osnovi dogovora konec leta 2005 
med Ministrstvom za okolje in prostor in Službo Vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko, je bilo občini Sevnica ob-
ljubljeno, da bo Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko sofinancirala izgradnjo kanalizacije in centralne 
čistilne naprave Sevnica v višini 148 mio SIT, saj je v primerjavi 
s krškim in brežiškim projektom, projekt kanalizacije in central-
ne čistilne naprave Sevnica ovrednoten kot največja investicija, 
proračun občine Sevnica pa je najnižji med posavskimi občinami. 
Glede na to, da nismo dobili končne potrditve glede sofinancira-
nja 148 mio SIT od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko, smo morali na občinskem svetu v marcu 2006 
sprejeti noveliran investicijski program za gradnjo kanalizacije in 
centralne čistilne naprave Sevnica, kjer smo pričakovana sredstva 
od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
morali zagotoviti iz proračuna občine Sevnica. Na noveliran inve-
sticijski program skupaj z vso zahtevano dokumentacijo, smo pri-
dobili od Ministrstva za finance pozitivno soglasje k investiciji ko-
nec meseca aprila 2006. Na popravljeno razpisno dokumentacijo 
smo pridobili pozitivno mnenje od Ministrstva za okolje in prostor 
v začetku maja 2006 in tudi pozitivno mnenje od Ministrstva za fi-
nance. Razpis za objavo javnega naročila za izbor izvajalca za iz-
gradnjo kanalizacije in centralne čistilne naprave Sevnica smo po-
sredovali v Uradni list RS in v uradno glasilo EU, dne 19. 05. 2006. 
V začetku julija 2006 pričakujemo sprejemljive ponudbe.

Kralj cvička iz sevniške občine
V Novem mestu je potekal tradicionalni, že 34. teden cvička z bo-
gatim programom, ki ga je pripravila Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske. Na prireditvi so med drugim izbrali tudi novo cvičkovo 
princeso in okronali kralja cvička, ki je postal vinogradnik iz obči-
ne Sevnica, Marjan Pirc iz Kaplje vasi pri Tržišču. S tem je ponov-
no dokazana kvaliteta cvička in strokovno delo mnogih posamez-
nikov in društev vinogradnikov iz sevniške občine. 

Tretja razvojna os
Potrebe po gradnji sodobnih prometnih povezav se z dokonča-
njem slovenskega avtocestnega križa ne bodo izčrpale. Tretja 
razvojna os v okviru načrtovanja novih cestno-prometnih pove-
zav postaja projekt, ki tako na regionalnem kot tudi na držav-
nem nivoju dobiva izjemen pomen. Njen potek zajema in pove-
zuje vplivna območja posameznih regionalnih središč, kot so na 
avstrijskem Koroškem Celovec, v naši državi Slovenj Gradec, Ve-
lenje, Celje in Novo mesto, na Hrvaškem pa Karlovac.

Tretja razvoja os je predstavljena kot strukturni projekt, ki med 
seboj povezuje sekundarna središča in njihove razvojne poten-
ciale ter jih hkrati pripenja na omrežje mednarodnih prometnih 
povezav. Njegov namen je vsekakor povečanje konkurenčnosti 
tega geografsko zelo širokega območja skozi povečano dostop-
nost, kar bo posledično okrepilo institucionalne in gospodarske 
povezave ob sami razvojni osi. 

Glede trenutnega stanja državnega cestnega omrežja na območ-
ju tretje razvojne osi v Sloveniji je stroka poenotena. Stanje je 
slabo in se zaradi premajhnih vlaganj v ohranjanje in obnovo ter 
visoke stopnje rasti povprečnega letnega dnevnega prometa, še 
slabša. Ugotovljeno je, da kar nekaj odsekov glavnih in regional-
nih cest na tej povezavi, s svojo sedanjo prepustnostjo, ne zago-
tavlja normalnih prometnih in varnostnih pogojev odvijanja sodo-
bnega cestnega prometa. Slika je še bistveno slabša, ker večina 
odsekov glavnih in regionalnih cest poteka skozi naselja in jasno 
je, da večine ozkih grl na teh cestah drugače kot z novogradnja-
mi sploh ni mogoče reševati.

S stališča Občine Sevnica je zanimiv zlasti srednji odsek pred-
videne hitre ceste med Celjem in Novim mestom, ki se prečka-
nju območja naše občine praktično skoraj ne more izogniti. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, ki je januarja letos prejelo pobudo 
Ministrstva za promet za izdelavo državnega lokacijskega načr-
ta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor-Ljublja-
na na priključku Celje-Lopata in avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje 
pri Novem mestu, navaja naslednje prednosti izgradnje nove pro-
metne povezave: 
•  vzpostavitev glavne cestne povezave za potrebe daljinskega 

prometa iz Celja (z zaledjem) proti Novemu mestu (in zaledju),
•  izboljšanje povezav znotraj Posavske regije za potrebe regi-

onalnega in lokalnega prometa, 
•  prevzem vloge obvoznic naselij na tem območju,
•  izboljšanje kvalitete in časa potovanj ter prometne varnosti, 
•  ureditev priključkov na avtocesto v Novem mestu in Celju. 

Občina Sevnica, po svojih močeh, prevzema pri projektu vlogo 
aktivnega pobudnika in mu posveča izredno pozornost. V pro-
jektu vidimo svojo veliko priložnost za dosego nekaterih strate-
ških ciljev, predvsem v smislu izboljšanja povezav s sosednjimi 
regionalnimi centri, rešitvi nekaterih lokalnih prometnih zagat, 
ki so povezane s potekom državnih cest v urbaniziranih središ-
čih ter vzpostavitve transportno-distribucijskega vozlišča regio-
nalnega pomena, kot perspektivne gospodarske entitete v pros-
toru naše občine.

V zvezi navedenega je bila oktobra lani seja odbora Državnega 
zbora RS za promet, ki je bila posvečena temu projektu, organi-
zirana prav v Sevnici. Na osnovi informacij, ki so bile podane na 
simpoziju na to temo marca letos v Mariboru je bila 11. maja na 
sevniškem gradu okrogla miza na kateri sta predstavnika Ministr-
stva za promet in Ministrstva za okolje in prostor, odgovorna za 
ta projekt, predstavila stanje ter aktualne in predvidene aktivno-
sti za realizacijo projekta.

Ministrstvo za okolje in prostor trenutno vodi postopek pripra-
ve državnega lokacijskega načrta za novo cestno povezavo in s 
tem v zvezi mu je Občina Sevnica podala seznam vseh obstoječih 
strokovnih podlag ter razvojnih študij, ki zadevajo projekt ali so 
v pripravi. Občina se je prav tako odzvala povabilu Ministrstva in 
na prvi prostorske konference, ki je bila 23. 5. podala svoja pri-
poročila za pripravo državnega lokacijskega načrta, predhodno 
oblikovana na skupni seji treh odborov pri Občinskem svetu ob-
čine Sevnica.

Občina Sevnica v tej fazi postopka zavzema za približanje trase 
nove državne ceste mestu Sevnica na manj kot 3 km, naveže na 
industrijski del Mirnske doline (Krmelj-Mokronog) ter prometno 
tehnično ustrezno poveže z obstoječim cestnim omrežjem. Pri-
ključek nove državne ceste na A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem 
mestu, naj se locira med Trebnjem in Novim mestom. Predvido-
ma v roku dveh mesecev bo Občina, kot nosilec urejanja prosto-
ra, pozvana k naslednjemu koraku v postopku priprave DLN, po-
dajanju smernic. Do takrat bo projekt obravnaval tudi Občinski 
svet občine Sevnica, ki bo smernice oblikoval in potrdil. 

Na prvi prostorski konferenci o umestitvi tretje razvojne osi v 
prostorske je izkazala smiselnost in potrebnost medobčinskih po-
vezav v zvezi z podajanjem smernic in Občina Sevnica predvi-
deva, za nadaljevanje postopka v skladu z našimi pričakovanji 
pristop k aktivnostim tudi v smeri dogovorov s sosednjimi obči-
nami.

Stanje na državnih cestah po 
lanskem neurju
Pri županu Občine Sevnica je bil sestanek z odgovornimi pred-
stavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste in nadzornika nad 
stanjem državnih cest, v zvezi odprave posledic avgustovskega 
neurja na državnem cestnem omrežju na območju naše občine. 
Devet mesecev po neurju žal ugotavljamo, da se na močno pri-
zadetih odsekih državnih cest, ni spremenilo še nič. Poškodova-
ni odseki, predvsem gre za regionalne ceste proti Planini, Zavrat-
cu in Brestanici, so sicer opremljeni z opozorilno signalizacijo in 
vsaj polovično prevozni, vendar smo mnenja, da bi se glede na 
obseg avgustovske katastrofe in energičnost, s katero smo se so-
očili na lokalnem nivoju,- moralo že kaj zgoditi tudi na državnem 
cestnem omrežju. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je Direkci-
ja evidentirala stanje poškodb na državnem cestnem omrežju po 
neurju na širšem območju Posavja in pripravila popis nujno po-
trebnih ukrepov za katere bi potrebovala 220 mio SIT. Razpolož-
ljivega denarja Ministrstvo za promet nima in župan se je zavzel, 
da bo, na osnovi predloga potrebnih ukrepov, ki mu ga je pred-
ložila Direkcija, Vladi Republike Slovenije predložil pobudo za 
zagotovitev dodatnih sredstev, predstavniki Direkcije in nadzo-
ra pa bodo skušali v okviru razpoložljivih sredstev pristopiti k čim 
prejšnji sanaciji nekaterih najbolj kritičnih odsekov. 

Investicije na področju šolstva
Na pobudo župana Kristijana Janca je bil organiziran sestanek v 
zvezi z izgradnjo OŠ Tržišče. Udeležili so se ga predstavniki KS Tr-
žišče, predstavniki Osnovne šole, podžupan občine Sevnica Šte-
fan Teraž in strokovni sodelavci občinske uprave. Namen sestanka 
je bil preučiti dve predvideni možni rešitvi pri izgradnji Osnovne 
šole Tržišče. Po prvi naj bi se pristopilo k fazni izgradnji tako, da 
bi se najprej izgradila telovadnica in kasneje dograjevale učilni-
ce. Racionalnejša in smotrnejša pa bi bila izgradnja popolnoma 
nove osnoven šole v Tržišču, na lokacije sedanje. Sprejeta je bila 
tudi pobuda župana Občine Sevnica Kristijana Janc, da je potreb-
no v sklopu šolskih prostorov izgraditi takšno telovadnico, ki bo 
nudila in zagotavljala prostore za različne aktivnosti tudi kraja-
nom krajevne skupnosti Tržišče.

Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto razpisuje sredstva za so-
financiranje investicij v novogradnje in športno infrastrukturo. 
Občina Sevnica je na letošnji razpis prijavila projekt posodobit-
ve telovadnice OŠ Milana Majcna Šentjanž. Objekt je bil zgrajen 
pred 35 leti in je nujno potreben temeljite obnove. Investicija je 
ocenjena na dobrih 50 mio SIT, od Ministrstva za šolstvo in šport 
pa bo mogoče pridobiti največ 20% sredstev. V primeru pridobit-
ve sklepa o sofinanciranju naj bi se z deli obnove pričelo junija 
naslednje leto.

Judo klub Olimpija Krmelj je na Občino Sevnica podal vlogo za 
sofinanciranje izgradnje prizidka k telovadnici OŠ Krmelj. Prizi-
dek naj bi služil kot vadbeni prostor tako temu društvu, kot tudi 
ostalim uporabnikom. Društvo namerava v letošnjem letu prido-
biti celotno projektno dokumentacijo, samo izgradnjo pa name-

ravajo izvesti v naslednjem letu. Skupna vrednost investicije je 
ocenjena na 16 mio SIT, sredstva zanjo pa naj bi zagotovili: Judo 
klub Olimpija Krmelj, KS Krmelj, Fundacija za šport in Občina 
Sevnica.

Sredstva Heliosovega sklada
Občina Sevnica je v letošnjem letu prijavila projekt ureditve va-
škega napajališča »Pri koritu« v Gabrijelah na Heliosov sklad, ki 
vsako leto razpiše sredstva skupaj z Ministrstvom za okolje in 
prostor. Cilj tega razpisa je vzbuditi aktivno delovanje za ohra-
njanje slovenskih voda in izboljšanje njene kakovosti. Prijava 
projekta je bila narejena v sodelovanju z Osnovno šolo Krmelj, ki 
bo projekt vključila kot šolsko učno pot pri izobraževanju osnov-
nošolcev. Izmed vseh prijav je bilo izbranih pet vodnjakov v Slo-
veniji, med njimi tudi vaško napajališče »Pri koritu« v Gabrije-
lah in sicer bomo prejeli sredstva v vrednosti 743.000,00 SIT. Pri 
izvedbi projekta bo sodelovalo poleg občine tudi Turistično kul-
turno društvo Lenart, Krajevna skupnost Krmelj in vaščani Gabri-
jel. Dela se bodo začela izvajati v začetku meseca junija, sloves-
na otvoritev pa bo v mesecu oktobru.

Postopek izdelave OLN 
za poslovno cono Krmelj
V začetku meseca aprila 2006 je bil izdelan geodetski načrt ob-
močja predvidenega za načrtovanje občinskega lokacijskega na-
črta (OLN) nove poslovne cone Krmelj. Izdelovalec geodetskega 
načrta je bilo podjetje Kataster d.o.o. iz Krškega. 

Območje OLN zavzema površino velikosti 6,0 ha, leži pa na skraj-
nem južnem delu naselja Krmelj. Prednosti bodoče poslovne 
cone se kažejo v dobri prometni dostopnosti z direktno prometno 
navezavo na regionalno cesto, ki poteka v neposredni bližini. V 
poslovni coni bo urejenih sedem gradbenih parcel velikosti od 0,7 
ha do 0,9 ha, s poslovnimi objekti in pripadajočimi manipulativni-
mi in parkirnimi površinami. Velikost gradbenih parcel je bila ok-
virno določena na podlagi predhodnih pogovorov in izraženih in-
teresov s posameznimi zainteresiranimi investitorji in vlagatelji.

Izdelovalec lokacijskega načrta projektantsko podjetje AR Pro-
jekt d.o.o. iz Sevnice, je po prejemu geodetskih podlag in po 
skupnem uskladitvenem sestanku, na katerem smo definirali in 
podali predloge Občine Sevnica, glede umeščanja in oblikovanja 
gradbenih parcel v območju urejanja z OLN z novo interno cestno 
povezavo in ureditvijo komunalne ter energetske infrastrukture, 
pričel s pripravo strokovnih podlag in variantnih rešitev ureditve 
območja lokacijskega načrta.

Dne 12.5.2006 so bile na Oddelku za okolje in prostor Občine Sev-
nica predstavljene prve variantne strokovne rešitve, v katerih je 
načrtovalec skladno z usmeritvami Občine prikazal način ureja-
nja območja OLN. 

Na podlagi strokovne ocene variantnih rešitev, bo načrtovalec 
OLN rešitve dopolnil. Izbrana predlagana variantna rešitev se bo 
uporabila kot gradivo za pridobivanje smernic k osnutku OLN s 
strani pristojnih nosilcev urejanja prostora skladno s programom 
priprave.

Sočasno poteka postopek javnega razpisa za izbor strokovne služ-
be, ki bo opravila geomehanski pregled tal območja urejanja z 
OLN in pripravila geotehnično poročilo, ki bo služilo za nadalj-
ne načrtovanje.

Z aktivnostmi, ki intenzivno potekajo v zvezi priprave državnega 
lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Maribor-Ljubljana in Ljubljana-Obrežje (3. razvojna os), se Kr-
melju približajo kar tri od predlaganih petih variant trase hitre 
ceste. Z izgradnjo hitre ceste bo nova poslovna cona v Krmelju 
vsekakor še bolj dostopna in s tem zanimiva za bodoče vlagatelje 
in kapital, kar sočasno pomeni dodatne možnosti zaposlovanja in 
razvoja vsega območja. 

Sevniški kolesarski maraton
Na 11. sevniškem kolesarskem maratonu je na 32 in 63 km progah 
sodelovalo 176 udeležencev. Trasa malega maratona je potekala 
po dolini reke Mirne do Tržišča in nazaj, ostali udeleženci pa so 
pot nadaljevali preko Mokronoga, Zbur, Škocjana, Bučke in Stu-
denca nazaj v Sevnico.

Najhitreje, v 1uri in 39 minut so progo prevozili Jože Smole, Igor 
Kranjec, Bojan Štih in Michel Bobič iz Novega Mesta. Najštevilč-
nejša ekipa je bila  s petnajstimi udeleženci Dolenjske balan-
ce, iz Mokronoga. Najstarejši udeleženec je bil Sigfried Schubert 
iz Sv. Tomaža, letnik 1929, najmlajši pa 5 letni Leon Šuštaršič iz 
Dragatuša. Udeležencev iz občine Sevnica je bilo 23.
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Veliko nadaljnjih uspehov na področju razvoja 
občine Krško, veliko nadaljnih uspehov na 

področjih šolstva, kulture, športa,

vse to so želje občine Brežice ob občinskem 
prazniku občine Krško.

V želji po nadaljnjem skupnem razvoju regije  
Posavje in uspešnem medsebojnem sodelovanju

namenjam prav lepe čestitke ob prazniku občine  
Krško vsem njenim občankam in občanom.

   

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

SPOŠTOVANE OBČANKE, OBČANI 
OBČINE KRŠKO!

ISKRENO VAM ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU 

IN VAM ŽELIMO 
VELIKO DOSEŽKOV 

NA PODROČJU DELA,
OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA 

TER VELIKO MEDSEBOJNEGA 
RAZUMEVANJA.

Spoštovane občanke in občani občine Krško!

Ob vašem občinskem prazniku vam želim, da 
bi bili praznični dnevi polni 

zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Čestitam vam za dosežke v preteklem letu in 
se veselim našega nadaljnjega sodelovanja.

Kristijan JANC
  Župan Občine Sevnica s sodelavci

Župan občine Brežice   
Ivan Molan

 s  sodelavci

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Občina Krško 7. junija praznuje svoj 
praznik in z njo vsi, ki smo del nje. 

Iskreno vam čestitam, želim 
veliko osebnega zadovoljstva, 
medsebojnega razumevanja in 

delovnih uspehov. 
Ob dobrih željah pa izrekam tudi 

hvaležnost za sodelovanje pri vseh 
do sedaj uresničenih projektih in 

doseženih ciljih. 
V dobro sodelovanje verjamem tudi  
na področju tistega, kar moramo še 

postoriti. 
V tem času vas prijazno vabim k 

obisku prireditev, s katerimi bomo 
obeležili praznični čas naše občine. 

Vse dobro!

Franc Bogovič,
župan

OBČINA KRŠKO PRAZNUJE

SPOŠTOVANE 
OBČANKE IN OBČANI!

ISKRENE ČESTITKE 
OB PRAZNIKU 
OBČINE KRŠKO 
TER PRIJETNO 
PRAZNOVANJE, 

VAM ŽELI 

DRUŽBA KOSTAK d.d.

BODIMO V SOŽITJU Z NARAVO

Občina Krško sodi 
med starejše med 
sedanjimi 193 ob-
činami v Sloveniji. 

Zato ima tudi praznovanje 
občinskega praznika, 7. ju-
nija, v Krškem dolgo in bo-
gato tradicijo. Minili so 
časi, ko je bil to predvsem 

dan otvoritev pomembnih go-
spodarskih in drugih pridobi-
tev v lokalni skupnosti, zdaj 
ga številna društva in orga-
nizacije obeležijo s številni-
mi prireditvami in prikazom 
svojih dosežkov. V uredništvu 
Posavskega obzornika se 
prazničnemu vzdušju pridru-

žujemo z objavo programa 
prireditev in številnih voš-
čil ter dobrih želja najpo-
membnejših gospodarskih 
organizacij, podjetnikov, 
krajevnih skupnosti, poli-
tičnih strank in drugih po-
slovnih partnerjev. 

Ur.
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Praznik občine Sevnica je tudi naš praznik.
Veselimo se z vami in vam ob vašem

dnevu želimo vse najlepše.
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KRAJEVNA   SKUPNOST
PODBOČJE

Iskrene čestitke vsem 
ob občinskem prazniku, 

veliko medsebojnega razumevanja
 ter obilo uspehov v nadaljnem razvoju.

predsednik Ivan Urbanč
in Svet KS Podbočje

Podbočje 70, 8312 Podbočje
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Trgovine s kmetijskim 
in gradbenim 
repromaterialom:
Sevnica, tel.: 07/81 63 630, 
81 63 634,
Tržišče, tel.: 07/81 63 670,
Šentjanž, tel.: 07/81 63 682,
Studenec, tel.: 07/81 63 690,
Bučka, tel.: 07/38 46 700,
Senovo, tel.: 07/48 81 330
Dolenja vas pri Krškem,
tel. 07/49 88 712,

Kmečka zadruga Sevnica 
z.o.o., 
Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica,
tel.n.c.: 07/81 63 600

• Odkupi goveda, mleka, lesa in ostalih
kmetijskih pridelkov, tel.: 07/81 63 608

• Klanje govedi in prodaja mesa, tel.: 07/81 63 640
• Izdelovanje barjenih, poltrajnih in trajnih

mesnih izdelkov na klasičen način, tel.: 07/81 63 640

Dobova, tel.: 07/49 92 850,
Bizeljsko, tel.: 07/45 20 350

Trgovine z živili in bifeji:
Izidor v Sevnici, Tržišče, 
Šentjanž, Bučka, Studenec in 
Dolenja vas

Vrtni center Dalija v Sevnici, 
tel.: 07/81 63 638
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Občina Krško 7. junija praznuje svoj ob-
činski praznik. Tudi letos ga bomo obe-

ležili s prireditvami, ki bodo v svoji raz-
novrstnosti prispevale k družabnemu  

vzdušju. Vabim vas, da s svojo prisotnost-
jo počastite napovedane dogodke, od ka-
terih vsak z lastno istovetnostjo zaokro-

žuje praznik naše občine!
       

Franc Bogovič,
župan

Prireditve  ob  prazniku  
občine  Krško  2006

2. del

PETEK, 2. junij 2006

• Ob 16.00
Kvalifikacijski turnir za kadetsko EP v rokometu 2006
Rusija : Italija (ob 16. uri)
Slovenija : Bosna in Hercegovina (ob 18. uri)
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Rokometni klub Krško)
• Ob 16.00
»Ne pozabimo« - zaključek slikarske kolonije in nastop skupine 
Bučenski ramplači
Kobile - družina Šribar
(Etnološka zbirka Šribar Kobile)
• Ob 16.00
»Odtisi različnih struktur in njih skrivnost« - delavnica z umet-
nikom
Dvorana v parku
(Valvasorjev raziskovalni center Krško)
• Ob 19.00
»Prav lušno je res na deželi« - večer ljudskih pesmi
Podjama, Brezovska gora
(KD ljudskih pevcev Roženkravt Krško)

SOBOTA, 3. junij 2006

• Ob 7.30
»Juriš na Bohor« - tradicionalni pohod 
(Senovo, Belo, sv. Jošt, Ravni Log, Oslica, Debeli vrh, Bohor)
Zbirno mesto pri Upravi Rudnika Senovo
(PD Bohor Senovo)
• Ob 8.00
11. mednarodno prvenstvo Nerezin v podvodnem ribolovu
Nerezine, otok Lošinj, Republika Hrvaška
(Društvo za podvodni ribolov Pozejdon Krško)
• Ob 9.00
35. mednarodni plavalni miting - Krško 2006
Bazen na Vidmu
(Plavalni klub Celulozar Krško)
• Ob 9.00
»Dren open kata turnir«
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Klub borilnih veščin Dren)
• Od 9.00
»Zeleni festival Vrbovega Loga - drevesa« 
Dvorana v parku
(Zavod Vrbov Log)
• Ob 9.30
Mednarodni hitropotezni šahovski turnir 
Nekdanja Srednja tehnična šola Krško
(ŠK Triglav Krško)
• Od 10.00
Odprto prvenstvo Krškega v kegljanju
Kegljišče Log v Hrastniku
(Kegljaški klub Krško)
• Od 10.00
Športni turnir Mladinske točke Veliki Kamen
Igrišče pri OŠ Koprivnica
(Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen)
• Ob 11.00
»Kolesarski vikend v občini Krško«
2. kronometer za Pokal Slovenije in Pokal občine Krško
Cesta ob Savi pri PGE Krško
(Kolesarski klub Olimp Krško)
• Ob 16.00
Kvalifikacijski turnir za kadetsko EP v rokometu 2006
Bosna in Hercegovina : Rusija (ob 16. uri)
Italija : Slovenija (ob 18. uri)
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Rokometni klub Krško)
• Ob 19.30
»Peli smo skupaj« - naših 30 let z Jankom Avsenakom
Jubilejni koncert Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica
Kulturni dom Krško
(KD Svoboda Brestanica)

• Ob 20.00
»Imejmo se fajn na Vihrah«
Gasilski dom Vihre
(Društvo ljudski pevci »Pšenični klas« Vihre)

NEDELJA, 4. junij 2006

• Ob 10.00
»Kolesarski vikend v občini Krško« 
2. maraton po občini Krško
Parkirišče pred Občino Krško
(Kolesarski klub Olimp Krško)
NEDELJA, 4. junij 2006

• Ob 11.00
Kvalifikacijski turnir za kadetsko EP v rokometu 2006
Bosna in Hercegovina : Italija (ob 11. uri)
Slovenija : Rusija (ob 13. uri)
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Rokometni klub Krško)
• Ob 15.00
Kasaške dirke
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 5. junij 2006

• Ob 18.00
»Mladi ustvarjalci v sliki in glasbi«
Glasbena šola Krško
(OŠ Jurija Dalmatina Krško in Glasbena šola Krško)

TOREK, 6. junij 2006

• Ob 18.00
Ogled geološke zbirke in premogovniškega rova 
OŠ XIV. divizije Senovo
(Turistično društvo Senovo)
• Ob 17.00
»Vključevanje tukaj in zdaj« - okrogla miza
Dvorana City Hotel
(Društvo za cerebralno paralizo »Sonček« Posavje)
• Ob 19.00
Nastop solistov - učencev Glasbene šole Krško
Dvorana Glasbene šole Krško
(Glasbena šola Krško)

SREDA, 7. junij 2006

• Ob 10.00
»Ročni izdelki iz naravnih materialov« - otvoritev razstave
Kulturni dom Krško
(Društvo kmetic Krško)
• Ob 11.00 
»Gospodarske in socialne reforme v Sloveniji« - predavanje 
dr. Andreja Horvata
Kulturni dom Krško
(Združenje seniorjev Slovenije, OZ za Posavje, Krško)
• Ob 16.30
Otvoritev pokopališča Dovško na Senovem
Pokopališče Dovško - Senovo
(Krajevna skupnost Senovo in Občina Krško)
• Ob 18.00
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Krško
Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo
(Občina Krško)

ČETRTEK, 8. junij 2006
• Ob 19.00
Zaključni nastop kitaristov Glasbene šole Krško
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

PETEK, 9. junij 2006

• Ob 9.00
Odhod kolesarjev maratona: 
»Črno & belo - COLOR« 
Gasilski dom Krško
(Prostovoljno gasilsko društvo Krško)
• Ob 17.00
»Plesali in peli so jih pred sto leti« - delavnica
Avla Doma XIV. divizije Senovo
(Folklorna skupina DKD »Svoboda« Senovo)
• Ob 18.00
»Vsi v staro mestno jedro« - Mladinski kulturni festival
Cesta krških žrtev (Mladinski center Krško)

• Ob 18.00
»Brestanica poje«
Grad Rajhenburg, Brestanica
(KD Svoboda Brestanica, Krajevna skupnost Brestanica)
• Od 19.00
»Sava - vir življenja«
Dvorana v parku
(Zavod Vrbov Log)
SOBOTA, 10. junij 2006

• Ob 8.00
»Spoznajmo naravne znamenitosti Bohorja«
Zbirno mesto na Jablancah
(Turistično društvo Senovo)
• Ob 9.00
»Revija nogometa v Krškem«
Stadion Matije Gubca Krško
(Nogometni klub Krško)
• Ob 10.00
»1. plesni vikend v občini Krško«
Mednarodno odprto prvenstvo »Krško open« v standardnih in la-
tinsko ameriških plesih
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Plesno glasbeni center Lukec)
• Ob 10.00
7. odprto UKV prvenstvo Radiokluba 
Krško v amaterski radiogoniometriji 
(Lov na lisico)
Gostišče Ribnik, Brestanica
(Radioklub Krško)
• Ob 10.00
Mednarodno srečanje modelarjev
Modelarsko letališče v Žadovinku pri Krškem
(Modelarski klub Krško)
SOBOTA, 10. junij 2006

• Ob 10.00
Teniški turnir dvojic v Brestanici
Igrišče pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica
(Teniški klub Brestanica)
• Ob 10.00
»Vsi v staro mestno jedro« - Mladinski kulturni festival
Cesta krških žrtev 
(Mladinski center Krško)
• Ob 11.00
Slovenska gimnastična akademija 2006
Telovadnica v OŠ Jurija Dalmatina Krško
(Gimnastično društvo »Rain« Krško)
• Ob 16.30
»Multimedijski performans« 
Trg pred Pizzerio Fontana
(DZMP Krško)
• Ob 19.00
Speedway dirka za Zlati znak občine Krško in za pokal 
Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)
• Ob 20.00
»Začinjeno s poezijo« 
Dvorana v parku
(Kulturno društvo Leskovec pri Krškem)

NEDELJA, 11. junij 2006

• Ob 9.00
37. strelsko tekmovanje z zračno puško »Pokal občine Krško« 
Montažno strelišče v športni dvorani OŠ Leskovec
(Strelsko društvo Leskovec pri Krškem)

»Revija nogometa v Krškem«
Stadion Matije Gubca Krško
(Nogometni klub Krško)
• Ob 10.00
»1. plesni vikend v občini Krško«
Državno prvenstvo v show plesih
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Plesno glasbeni center Lukec)
• Ob 14.00
Smučarki skoki za pokal občine Krško
Športno-skakalni center Spodnje Dule - KS Gora
(Športno društvo Gora)
• Ob 18.00
»Pogled nazaj« - predstavitev filma
Dvorana v parku
(Jože Grajžl)
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TD Krško za lepše mesto 
Po desetih letih je v minulem letu v Krškem ponovno zaživelo Turi-
stično društvo Krško, ki šteje okoli 60 članov, ti pa so se 16. maja 
zbrali na 2. občnem zboru, kjer so pregledali delo v minulem letu in 
si zadali plan dela tudi za letošnje leto. 
Med večjimi doslej izvedenimi projekti velja omeniti organizacijo 
blagoslova vina na na štefanovo na Hočevarjevem trgu in opravljen 
pregled stanja objektov v starem mestnem jedru Krškega, ki ga bodo 
strnili v gradivo in ga med drugim dali tudi krškemu županu kot pri-
poročilo, kaj bi bilo potrebno med prednostnimi nalogami v mestu 
še postoriti. Po izidu Pustnih novic v mesecu februarju, nameravajo 
po besedah predsednika društva Antona Planinca v letošnjem letu 
med drugim v sodelovanju s KS mesta Krško začeti z urejanjem in po-
stavitvijo razsvetljave in klopi okrog ribnika v Resi, lotili pa se bodo 
označevanja in urejanja pešpoti, organizirali bolšji sejem v starem 
mestnem jedru Krškega, ob koncu leta, v mesecu decembru, pa po-
novno blagoslov vina. 
Sicer pa so na občnem zboru po odstopu Ivana Petrišiča z mesta 
predsednika nadzornega odbora na to mesto izvolili Marjana Žibre-
ta, po odstopni izjavi Janka Pibernika s funkcije predsednika častne-
ga razsodišča, pa na to mesto imenovali Lojzeta Šribarja. V številnih 
razpravah so se kritično lotili delovanja društva oziroma posameznih 
področij, tudi, če temu tako rečemo, “grehov iz preteklosti”, ki so se 
nanašali na premoženje društva oziroma na oddajanje prostorov dru-
štva v najem. A kakor je opozoril predsedujoči občnega zbora Slav-
ko Šribar, mora Turistično društvo gledati naprej, saj je pogled nazaj 
kakor pogled na čarovnice, kar ne more pozitivno prispevati k ponov-
no oživljenemu delovanju in nalogami, ki so si jih zadali. B.M.

Tretji Pušelšank

“Ja, se je zadnč Kerinu spet 
menu, da bo tud letas zrihtu 
Pušelšank, u zbota, 20. maja.... 
Prau, da jim nekam velik pjače 
ustaja, pa jo bo probu takrat 
zakšeftat... Pa tud letas kr dobr 
kaže, sej sta s sosedom zatrla 
čist vse pizdamernke po nogra-
di... in prav, da zna bit kr lušn, 
da buda sosedu pršl pomagat.... 
pa kolednki z Rake, pa še an-
sambel Brodniki, leskovšk god-
ci...  Na, pa naprej povejte...”  
Tako je v ljudski besedi in govo-
rici ob pesmih izzvenel v sobot-
nem večeru pomenek domačih 
igralcev na Pušelšanku na kme-
tiji Kerin na Straži pri Krškem. 
Prireditev, ki si jo je ogleda-
lo veliko število tako domači-
nov kot obiskovalcev od blizu 
in daleč, je namenjena oživlja-
nju starih običajev in ohranja-
nju kulturnega izročila in so jo 
že tretje leto zapored  pripravi-
li v Zavodu Vrbov Log v sodelo-
vanju z družino Kerin in podpori 
Turističnega društva Brezovska 
Gora. B.M.

SREČANJE STAREJŠIH - V organizaciji Krajevne 
organizacije Rdečega križa Jesenice na Dolenjskem je 
13. maja potekalo srečanje za krajane, ki so dopolnili 70 
let. Aktivistke Rdečega križa so s pomočjo prostovoljnih 
prispevkov organizirale kosilo, spekle pecivo in poskrbele 
za kulturni program. Srečanja se udeležilo 60 krajanov, 
ki so z dobro voljo in energijo tudi za ples pokazali, da  
leta niso ovira za  prijetno druženje. V kulturnem delu 
programa so sodelovali učenci OŠ Velika Dolina, ki so si z 
bogatim programom prislužili velik aplavz, pa tudi kakšno 
solzo v očeh svojih babic. Srečanje so aktivistke zaključile 
z besedami, »da je čas darilo, ki ga ne smemo izgubljati 
ne zapravljati, ne smemo ga tratiti zaman in ga moramo 
podariti drugim«. Rajka Križanac

Dan senovske šole
Osnovna šola Senovo je pred-
zadnjo soboto v maju z učenci 
pripravila dan šole pod geslom 
„Šport nas združuje“. V športne 
aktivnosti so se vključili tudi 
starši, saj so se pridružili 
svojim otrokom pri sprehodu v 
okolici Senovega, pri družabnih 
igrah ter jih spodbujali tudi kot 
navijači. Po besedah ravnatelja 
šole Vinka Hostarja so bile v 
letošnjem šolskem letu zopet 
na vrsti športne dejavnosti, ki 
so jih približali učencem na 
drugačen način. Projekt, ki ga 
je vodila Antonija Zakšek, so 
razdelili na več aktivnosti za 
vsako triletje.

M.K.M.

Nekoč dan mladosti,  danes  
Evropa v šoli 
25.maja je v  in pred krškim Kulturnim domom pote-
kala regijska zaključna prireditev Evropa v šoli, ki se 
je že sedmo leto zapored zvrstila v organizaciji Zve-
ze prijateljev mladine Krško. Letos so mladi iz posav-
skih osnovnih in srednjih šol ustvarjali na temo: “So-
delovanje v Evopi različnosti”. 

Projekt “Evropa v šoli” poteka pod okriljem Sveta Evrope, Evrop-
ske komisije, Evropskega parlamenta in Evropske kulturne funda-
cije že od leta 1953. Vsako leto pri projektu sodeluje več kot pol 
milijona mladih iz 34.evropskih držav, v Sloveniji pa je bil na po-
budo Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope pr-
vič izveden leta 1999. Tega leta se je projektu in prvemu nate-

čaju priključila tudi Zveza prijateljev mladine Krško s ciljem, da 
spodbuja mlade k razmišljanju in ustvarjanju o vprašanjih, ki so 
skupna vsem Evropejcem. Iz Posavja se je letos na regionalni na-
tečaj odzvalo 21 osnovnih in srednjih šol, skupno pa  409 učencev 
in dijakov ter 73 mentorjev, ki so ustvarili 286 likovnih, literar-
nih in fotografskih del.  Od tega števila je tričlanska komisija iz-
brala 31 likovnih upodobitev, 9 fotografij  in 21 literarnih del, ki 
so bila izbrana in poslana za izbor na nacionalnem natečaju. Pri-
reditvi, na kateri sta vse zbrane nagovorila predsednik ZPM Krško 
Branko Janc in krški župan Franc Bogovič, in podelitvi priznanj 
ustvarjalcem najboljših del, so slovesnejši pa tudi vedrejši ton 
pridodali nastopajoči, in sicer Otroški pevski zbor, plesalci in ig-
ralska zasedba iz osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, Kvartet kr-
ške glasbene šole, Erik Vidmar in čarovnik Roman Frelih. Vzpo-
redno pa je potekal tudi pester utrip na ploščadi Matije Gubca, 
kjer je nekaj šol na stojnicah predstavilo tako rekoč Evropo v ma-
lem in velikem. B.M.

PRIJAZNI MED SEBOJ IN Z DRUGIMI - Brežiški vrtec Mavrica 
je v tednu od 22. do 26. maja pripravil niz aktivnosti za 
svoje varovance in njihove starše na igrišču, dvorišču, 
izven svojih prostorov pa pohod na Cirnik. Dogodek so 
poimenovali Prijazni med seboj in ga naravnali tako, da so 
z zgledom, pozornostjo drug do drugega, s spodbujanjem 
življenjskih navad, možnostjo uveljavljanja v medsebojnih 
odnosih odkrili marsikatero skrivnost skozi igro in druženje.
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MARINČEVE STENE, TLA IN STROP - Akademski slikar Jože 
Marinč je v domačem ateljeju v Dobah pri Kostanjevici 
na Krki pripravil ogled svoje umetniške razstave, ki jo je 
naslovil »Stena – tla – strop«. Pravzaprav gre za projekt, 
v katerem je Marinč eno sliko - oziroma objekt velikosti 
100 x 30 x 5 centimetrov z vsemi šestimi rdeče in modro 
pobarvanimi ploskvami - postavil v prostor na vseh 36 
možnih načinov, razen v lebdečem položaju. Obiskovalec 
razstave si tako ogleduje 36 povsem enakih slik, ki so na 
različne načine postavljene na steni, tleh in stropu. Marinč 
je namesto klasične otvoritvene slovesnosti pripravil 
sproščeno druženje ob ogledu te zanimive »inštalacije«. P.P.  

Seminar društva Sožitje Sevnica

Društvo Sožitje Sevnica je že dolga leta zelo aktivno. Med drugim 
vsako leto izvede vikend seminar za družine z osebami z motnjo v 
duševnem razvoju (OMDR). Letos je tak seminar potekal v hotelu Di-
ana v Murski Soboti. Mlajši udeleženci seminarja s spremljevalci, za-
poslenimi v VDC Sevnica, so dneve preživljanju na kopanju v bazenu 
in na sprehodih, za starše in sorodnike pa so bila organizirana pre-
davanja. Pravnica Lidija Pratnemer je predavala na temo Informi-
ranje o sistemskih oblikah skrbi za OMDR in zakonska ureditev njiho-
vega položaja in njihovih staršev. Predavateljica, sicer predsednica 
kazenskega sodišča v Slovenskih Konjicah, kjer vodi vse zapuščinske 
postopke, v katerih so dediči tudi osebe z MDR, je ob konkretnih pri-
merih iz dolgoletne prakse opozorila na veliko pomembnih dejstev, 
na katere je potrebno biti pozoren v zvezi z dedovanjem. Profesor 
Marjan Lačen je predaval na temo Odraslost in starost oseb z MDR in 
v svoje zanimivo predavanje vseskozi vpletal načelo »Nič o nas brez 
nas«, ki naj bi  bilo stalno prisotno pri delu s temi osebami.
Seminar je bil zelo dobro organiziran, tako strokovni kot družabni 
del. Predsednik društva Sožitje Sevnica Miran Štern je vseskozi skr-
bel za to, da je vse potekalo po programu in da so bili vsi udeležen-
ci zadovoljni. Zato se mu za mnoga nova znanja in spoznanja ter za 
vse tri čudovito preživete dneve v imenu vseh udeležencev seminar-
ja iskreno zahvaljujem.    Marija Črepinšek
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SVETOVANJE ZA IZOBRAŽEVANJE
V nekaj prejšnjih številkah časopisa smo objavili urnike o in-
formiranju in svetovanju za izobraževanje odraslih, na šestih 
dislokacijah Svetovalnega središča Posavje (Sevnica, Breži-
ce, Bizeljsko, Kostanjevica na Krki, Šentjanž, Veliki Kamen).

Tokrat vam želimo predstaviti ponudbo svetovanj:

Preden se odločite za izobraževanje vam v Svetovalnem sre-
dišču Posavje in na vseh dislokacijah:
● pomagamo odkrivati poklicne in osebne interese v zvezi z 

izobraževanjem;
● analiziramo in ugotavljamo vaše (skrite) potrebe po izobra-

ževanju in učenju;
● pomagamo vam pri analizi dosedanje izobraževalne poti; 
● predstavimo izobraževalne programe, ki ustrezajo vašim 

poklicnim in osebnim pričakovanjem; 
● predstavimo izobraževalne organizacije, ki izvajajo izobra-

ževalne programe;
● predstavimo možnosti za podporo ob vključitvi v izobraže-

vanje ;
● pomagamo pri sestavi individualnega izobraževalnega na-

črta;
● spodbujamo in motiviramo  vas za učenje idr.
Med izobraževanjem
● pomagamo pri razvijanju učinkovitih strategij učenja;
● pomagamo pri načrtovanju in organiziranju učenja;
● pomagamo pri premagovanju učnih težav;
● seznanjamo  z različnimi oblikami  pomoči pri reševanju 

osebnih problemov;
● pomagamo pri sestavi individualnega izobraževalnega na-

črta;
● pomagamo pri sprotnem vrednotenju napredka v izobraže-

vanju idr.
Ob koncu izobraževanja
● pomagamo pri vrednotenju izobraževalne ali učne poti; 

svetujemo glede možnosti za nadaljnje izobraževanje ali 
učenje.

Vabljeni, da nas obiščete na dislokacijah Svetovalnega sre-
dišča Posavje ali na sedežu središča pri Ljudski univerzi Kr-
ško, Dalmatinova 8, Krško.

Pokličete nas lahko na številki: 
07-48-81-170 ali 051-306-113

Direktorica LU Krško in vodja Svetovalnega središča 
Posavje, Nataša Kršak

Oreng Fešta  
‘06 – natečaj
Alternativno kulturno društvo 
Prostora, idej, zagona, dela, 
ustvarjanja in napredka, vsem 
bolj znano kot Akd P.I.Z.D.U.N. v sklopu Oreng Fešte ‘06 raz-
pisuje natečaj za uradno himno. Natečaj je namenjen pred-
vsem mladim in neuveljavljenim glasbenim skupinam, ki se 
želijo predstaviti širši množici. Skupine se lahko prijavijo na 
natečaj do vključno 21.7.2006, do takrat pa že morajo ime-
ti narejen komad. Vse prijavljene skupine se bodo nato en te-
den kasneje pomerile na izboru, ki bo potekal v Kostanjku pri 
Zdolah. Najboljša med njimi, po mnenju publike in oceni ži-
rije, si bo tako zagotovila nastop na Oreng Fešti ‘06, studijski 
posnetek »himne« in predvajanje posnetega komada na Radiu 
Energy. Prijavite se tako, da pošljete e-mail z imenom in čla-
ni banda na naslov akd.pizdun@gmail.com z zadevo natečaj. 
Ob prijavi vam bomo poslali tudi pogoje za komad.

Karate prvenstvo za najmlajše
V okviru praznika občine Krško je v športni dvorani ŠC Krško pote-
kalo državno prvenstvo v karateju za dečke in deklice do 13 let. Na 
tekmovanju, ki ga je pripravil Karate klub Triglav (bivši KBŠ Raj-
henburg) je nastopilo 337 tekmovalcev iz 40 slovenskih klubov. Čla-
ni domačega kluba so osvojili šest medalj. Aleksandra Kožar je v 
športnih borbah pri malčicah do 30 kg osvojila drugo mesto, tret-
ja mesta pa so osvojili Anja Grilc in Nataša Prosen v borbah mlajših 
deklicah do 30 kg, Samanta Zbiljski v kategoriji mlajših deklic do 35 
kg, Janoš Špan pri malčkih do 35 kg in Jan Piltaver pri mlajših deč-
kih do 35 kg. Peti mesti sta osvojila Bruno Krajnc v borbah malčkov 
do 30 kg in Matej Klavžar v borbah mlajših dečkov nad 45 kg. 
Tekmovanja so se udeležili tudi člani Karate kluba Brežice in osvo-
jili dve medalji. Petra Planinc je postala državna prvakinja v dogo-
vorjenem boju za malčice, poleg tega pa je bila peta v bojih malčic 
do 30 kg in deveta v katah. Srebro si je v bojih starejših dečkov do 
35 kg priboril Viktor Kopinč, ki je bil peti v katah posamično in z eki-
po (poleg še Vojvoda in Blažević). Nastja Galič je bila šesta v katah 
pri malčicah in sedma v dogovorjenih bojih, šesti mesti pa sta osvo-
jila še Bruno Budič in Rem Vojvoda v bojih pri starejših dečkih. 

20 let Teniškega kluba Krško
Teniški klub Krško v tem mesecu praznuje svojo 20. obletnico delova-
nja. Ob jubileju so pripravili tridnevno prireditev pod nazivom Vikend 
odprtih vrat Teniškega kluba Krško. Na igriščih kluba je v petek popol-
dne potekal dobrodelni VIP turnir, katerega izkupiček so namenili pre-
novi zunanjih športnih igrišč pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, v so-
boto so pripravili turnir otrok teniške šole Krško in predstavitev veščin 
tenisa za otroke, v nedeljo pa še odprti rekreativni turnir. 

Tajski boks šestič v Krškem
V športni dvorani ŠC Krško je potekalo šesto odprto prvenstvo Slo-
venije v amaterskem tajskem boksu, ki sta ga ob občinskem prazni-
ku priredila Thai boxing klub Scorpion Krško in Slovenska zveza taj-
skega boksa. Okoli 500 gledalcev je imelo priložnost videti najboljše 
amaterske borce iz Slovenije in Hrvaške, ki so večer popestrili z ne-
kaj atraktivnimi dvoboji. Tekmovalec domačega kluba Matjaž Toma-
žin je v kategoriji do 81 kg osvojil tretje mesto, sicer pa zmage po-
brali tekmovalci iz Zagreba in Novega mesta. Za najboljšega borca 
večera je bil proglašen Matej Bregar (Scorpion Novo mesto). 

Plezalci začeli sezono
Svoje sposobnosti in delo preko zime so imeli pretekla dva vikenda 
možnost prikazati posavski plezalci, saj se je pričela sezona tekmo-
vanj za državni pokal. V drugi polovici leta jih čaka kar nekaj pre-
izkusov, tokrat pa so dosegli naslednje rezultate: Ambrož si je pri 
mlajših dečkih v Laškem priplezal deveto mesto, v Ljubljani pa ga 
je tudi manjša napaka pripeljala do osmega mesta. Kadet Izak Ke-
lek je v Ljublajni dosegel sedmo mesto. Med kadetinje je prestopila 
tudi Katja Krejan in si v Ljubljani priplazala deveto mesto.

Rok Grilc ponovno prvi
Štirje kolesarji KK Olimp 2004 Krško so se udeležili cestne dirke za 
kriterij mesta Maribor. Na krožni dirki dolžine 29 kilometrov se je 
najbolje uvrstil med amaterji A Rok Grilc, ki je zmagal, peti v isti 
kategoriji pa je bil Jovica Somunčič. Med amaterji C je bil Tadej 
Jurkovšek 11., v kategoriji master E pa Dušan Vodlan 12.  

Uspeh sevniških in blanških tekačev
V nedeljo je v Zrečah potekal 9. Cometov tek, ki so se ga uspešno 
udeležili tudi atleti  AK Sevnica in učenci OŠ Blanca. Maja Teraž je 
zmagala med mlajšimi mladinkami na 3600 m, Sebastijan Štravs med 
starejšimi dečki na 1800 m, Nina Kranjec med deklicami na 500 m, 
kjer je bila Sara Karlovšek tretja, Martina Kralj pa je bila druga med 
starejšimi deklicami na 1400 m. Zmagali sta tudi štafeti OŠ Blanca, pri 
fantih v postavi Andrej Virant, David Vidmajer in Sebastijan Štravs, 
pri deklicah pa v postavi Darja Požun, Urška Ribič in Nina Kranjec.

Zmagali Hafner, Kunšek in Moškonova
Na tekmovanju radioamaterjev v Postojni so ponovno dobro nastopi-
li člani radiokluba Krško in radiokluba Amater Sevnica. Med pionirji 
sta bila najboljša krška tekmovalca Matej Hafner in Klemen Mavsar, 
Sevničan Matic Kuselj pa je bil četrti. Pri ženskah je zmagala Krčanka 
Adrijana Moškon pred Sevničanko Nino Radi, med juniorji je bil naj-
boljši Tomaž Kunšek, šesti pa Davor Možic (oba Amater Sevnica), med 
veterani pa je bil tretji tekmovalec krškega kluba Janez Kuselj.  

Valant zelo dober na dirki Impoljca - Studenec

Devete gorsko-hitrostne dirke Impoljca-Studenec, ki je poleg dr-
žavnega prvenstva štela tudi za evropsko prvenstvo Historic, se je 
udeležilo okoli 70 tekmovalcev iz Češke, Italije, Madžarske, Nemči-

je ter Slovenije. Na 
dirki sta nastopila 
tudi dva domačina, 
in sicer Samo Valant 
z Lancio Delto Inte-
grale ter Metod Pa-
pež s starodobnim 
Fordom Escordom 
RS 2000. Valant je v 
absolutni razvrstitvi 
zasedel četrto me-

sto, v generalni razvrstitvi državnega prvenstva pa tretje mesto. Pa-
pež je bil v absolutni razvrstitvi 45., v razvrstitvi historic pa sedmi.

Aktivni krški spidvejisti
Krški spidvejisti se udeležujejo mnogih tekmovanj.  Na tretji dirki 
ekipnega državnega prvenstva v avstrijskem Natschbachu so zaradi 
odsotnosti Izaka Šanteja z “izposojenim voznikom” Ivanom Nager-
jem osvojili tretje mesto, pri čemer sta Davor Volk in Samo Kukovi-
ca odpeljala kar nekaj zanimivih voženj. Zmagala je Avstrija pred 
Hrvaško. Kukovica in Volk sta se kot edina Slovenca udeležila prve 
memorialne dirke v spomin na lani umrlega Avstrijca Josefa Bösner-
ja. Kukovica je bil deveti, Volk pa 14. Kukovica in Ljubljančan Jer-
nej Kolenko sta nastopila na mednarodni pozivni dirki parov v Me-
issnu v Nemčiji, kjer sta osvojila zelo dobro tretje mesto. Matija 
Duh pa se je istega dne udeležil mladinskega svetovnega prvenstva. 
Čeprav je sodeloval kot rezerva, je zaradi prepovedi nastopa Čehu 
Gallianiju odpeljal vse dirke in osvojil tri točke, kar je zelo spod-
budno za mladega voznika.

Kozmus izpolnil normo za Göteborg
Na kvalifikacijah za pokal Slovenije v Ljubljani je Primož Kozmus 
(Fit Brežice) že na drugi tekmi po 20-mesečni odsotnosti zaradi po-
škodbe dosegel normo za evropsko prvenstvo, ki bo letos potekalo v 
švedskem Göteborgu. Kladivo je vrgel 76 metrov in 49 centimetrov 
daleč. Poleg Primoža je v Ljubljani v skoku s palico nastopila tudi 
Mateja Drobnič in zmagala z rezultatom 390 centimetrov.

Metelkova in Omerzujeva na stopničkah
Krške in brežiške telovadke so nastopile na prvenstveni tekmi v Ko-
pru. Članice GD Rain Krško so dosegle naslednje  rezultate v mno-
goboju: med deklicami je bila Maruša Metelka tretja, med kadeti-
njami Ana Vodeb deveta, med mladinkami Urška Mižigoj peta, med 
članicami pa Urška Štus peta in Nika Močivnik šesta. Brežiška “So-
kolka” Asja Omerzu je bila med mladinkami druga, Katja Pirš pa 
v isti kategoriji sedma. Sicer brežiške telovadke zavzeto trenirajo 
tudi za nastop na svetovnem festivalu gimnastike na Danskem, pri 
tem pa jim poleg trenerjev TD Sokol pomaga tudi diplomirana uči-
teljica plesa, show-dancea in baleta Rosana Horvat, ki se je pred 
kratkim preselila v Brežice.

Peščeva presegla državni rekord
Na prvem letošnjem preglednem tekmovanju v streljanju z maloka-
librsko športno pištolo je brežiška mlajša mladinka Gabrijela Pešec 
na strelišču v Rečici pri Laškem  zasedla drugo mesto. S 489 krogi je 
za šest krogov presegla državni rekord, ki ga že šest let drži Kočev-
ka Andreja Kep. Drugemu Brežičani Robertu Ferenčaku je 425 kro-
gov v krstnem nastopu s pištolo velikega kalibra zadostovalo za  če-
trto mesto.

Rusič v reprezentanci
Nekdanji nogometaš Nogometnega kluba Krško, zdaj pa član Publi-
kuma Celje Dejan Rusič, je dočakal prvi vpoklic v slovensko nogo-
metno reprezentanco, ki se je včeraj v Celju pomerila z udeležen-
cem svetovnega prvenstva Trinidadom in Tobagom. Selektor Brane 
Oblak je 23-letnega napadalca vpoklical namesto Daliborja Steva-
noviča, sicer pa se je o Rusiču kot kandidatu za izbrano vrsto go-
vorilo že nekaj časa. Krčan je namreč v zadnjem času v odlični for-
mi in je v spomladanskem delu lige Simobil zabil šest golov, blestel 
pa je tudi v pokalnem tekmovanju, kjer je njegova ekipa izgubila 
šele v finalu.

Samo Valant z Lancio Delto Integrale 
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POSAVSKI OBZORNIK izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

Uredništvo: 
Trg Matije Gubca 3,
8270 Krško
Tel.: 07 49 05 782,
Faks: 07 49 05 781 
www.posavje.info,
obzornik@volja.net
TRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršna urednica 
Lidija Petrišič 

Prelom in priprava za tisk
Studio Neviodunum, Krško
Vodja trženja
Katarina Požun 
tel.: 07 49 05 780

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica. 
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki 
je 7. junij. Za točnost poda-
tkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njiho-
vi uredniki. 
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide 
v četrtek, 15. junija 2006.

KAM V POSAVJU?
Prireditve med 1. in 15. junijem

Četrtek, 1.6. 
- ob 20.00, gledališko-vizualna predstava “Apokalipso, prosim”, kultur-

na dvorana Sevnica

Petek, 2.6. 
- ob 19.00,  otvoritveni koncert Glasbenega poletja 2006: Celjski godal-

ni orkester, na gradu Podsreda
- ob 19.30, osrednja prireditev ob prazniku KS Leskovec pri Krškem: kon-

cert ob 10-letnici MPZ Lovske družine Krško in otvoritev razstave no-
vejše zgodovine - Vladimir Abram, avla OŠ Leskovec

- ob 19.00, otvoritev razstave hrvaške kiparke Antonije Balić Šimrak, la-
pidarij Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

- ob 21.00, koncert Big banda Krško z gosti, MC Krško

Sobota, 3.6. 
- ob 20.00, koncert MePZ Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu, Lutrov-

ska klet pod gradom Sevnica
- ob 21.00, večer metal glasbe, MC Sevnica

Nedelja, 4.6.
- ob 14.00, parada valetnikov, na Cesti prvih borcev v Brežicah

Ponedeljek, 5.6. 
- ob 19.00, predstavitev študije Daše Pahor „Leskovška župnijska cer-

kev in njena gradnja v času protestantizma“, Jožefova dvorana v Le-
skovcu pri Krškem

Četrtek, 8.6. 
- ob 18.00, prireditev „Zaplešimo v počitnice“, OŠ Leskovec pri Krškem

Petek, 9.6. 
- ob 15.00, cirkuška predstava ob dnevu šole, OŠ Leskovec pri Krškem
- ob 20.00, predstavitev restavriranja fresk “Štirje letni časi” – restavra-

tor Viktor Povše, grad Sevnica
- ob 21.00, predstavitev padalstva - Visoko na nebu, MC Brežice

Sobota, 10.6. 
- ob 8.00, pohod na Brezovsko Goro, zbirališče na trgu v Leskovcu

Nedelja, 11.6.
- ob 19.00, srečanje pevcev ljudskih pesmi občine Sevnica, grad Sevnica

*Prireditve v okviru praznika občine Krško so objavljene na strani 12.

Vabljeni na poletni tabor 
“USTVARJALNA KULTURA ŽELEZNE DOBE”,

ki bo od 24. junija od 2. julija 2006 
z začetkom v nedeljo 24. junija – 

s KRESNO NOČJO PO STARIH ŠEGAH. 

 Vsebina tabora:
 Železna doba na Slovenskem - Keltski prazniki in 

mitološka bitja - Moč keltskih predmetov - njihova simbolna, 
magična uporabnost -  Pomen dreves za Kelte - Kelti in 
ljubezen - Ptice selivke in njihov pomen - Kje so nam 

Kelti lahko za vzgled tudi v sodobnem času- Ekskurzija 
“železna doba na obronkih Krke in Save” (Posavski in 

Dolenjski muzej ter hrvaško gradišče Budinjak na 
Žumberku)- Družabni večeri ob ognju –  s pesmijo,bobnanjem 

in zgodbami 
Prireditev sta omogočila Občina Krško in Ministrstvo za 

 šolstvo in šport.

PRIJAVE: DO 15. JUNIJA 2006

Informacije:  07 49 13 505, info@vrbov-log.org in 
www.vrbov-log.org

2. ZELENI FESTIVAL 
VRBOVEGA LOGA

v soboto, 3. JUNIJA 2006 od 9. ure dalje
v Dvorani v parku v Krškem

Vabljeni na popotovanje do DREVES, ki bo 
vijugalo skozi predavanja o vlogi gozdov za človeka in 

naš planet, o simbologiji in energiji dreves, 
drevesne Barve za Dušo, ljudske pesmi, slikovito 

predavanje o pragozdu, razstavo fotografij in na koncu 
še doživetjem gozda na Dunajskih poljanah nad Krškim. 

Sodelujejo: 
Zavod za gozdove, Društvo ljubiteljev fotografije Krško, 
Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Anton Komat, Mlade 

Stražanke in sodelavci Zavoda Vrbov Log.

Prireditev je podprla Občina Krško.

Občina Krško
  obvešča vse občane ter krajane Krajevne skupnosti 

Kostanjevica na Krki,
      da je organizirana javna razgrnitev predloga 

zazidalnega načrta

za obrtno cono Kostanjevica na Krki.

 Dokumentacija je, v času uradnih ur, javno razgrnjena 
v prostorih Občine Krško ter v prostorih 
Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki.

    Javna razgrnitev traja najmanj 30 
dni, od sobote, 20. maja 2006, dalje.

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi ter se posredujejo 
Občini krško, oddelku za urejanje prostora in

varstvo okolja.

Javna obravnava  predloga zazidalnega načrta
za obrtno cono Kostanjevica na Krki,
bo v torek, 6. junija 2006, ob 19. uri,

 v večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Gorjupa.

Vljudno vabljeni!

Informacija z 21. seje Nadzornega 
odbora Občine Krško

Nadzorni odbor Občine Krško je na svoji 21. seji, dne 17.05.2006, 
med ostalimi točkami obravnaval tudi revizijsko poročilo (Račun-
skega sodišča RS) o poslovanju Občine Krško v letu 2004, in spre-
jel naslednje ugotovitve in stališča:

Nadzorni odbor se je seznanil z revizijskim poročilom Računske-
ga sodišča Republike Slovenije o poslovanju Občine Krško v letu 
2004, po opravljeni reviziji Računskega sodišča RS, ki je izreklo 
mnenje s pridržkom o zaključnem računu proračuna Občine Krško 
za leto 2004 in negativno mnenje za pravilnost poslovanja Obči-
ne Krško za leto 2004.

Ne glede na to, da je občinska uprava nepravilnosti, ki jih je bilo 
mogoče, v tekočem poslovanju že odpravila, je Računsko sodišče 
izdalo zahtevo o predložitvi odzivnega poročila z rokom 60 dni in 
zahtevanimi popravljalnimi ukrepi.

1. Glede na mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije s pri-
držkom o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 
2004 oziroma negativno mnenje pri pravilnosti poslovanja Ob-
čine Krško v letu 2004, je Nadzorni odbor zahteval, da župan 
ravna v skladu z zahtevo Računskega sodišča RS in v roku poda 
odzivno poročilo z navedbo ukrepov za izboljšanje poslova-
nja. Z rezultati revizije, kakor tudi z sprejetimi ukrepi iz od-
zivnega poročila pa seznani Občinski svet in Nadzorni odbor.

2. Objava v Posavskem obzorniku št. 9, z dne 04.05.2006, o 
opravljeni reviziji Računskega sodišča RS v Občini Krško za 
leto 2004, ki jo je podal župan, ne vsebuje celotne vsebi-
ne revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slove-
nije. Ker je revizijsko poročilo dokončno in s tem tudi jav-
no, je Nadzorni odbor predlagal, da se v Posavskem obzorniku 
poda informacija, da se lahko vsak, ki je za to zainteresi-
ran, seznani s celotno vsebino revizijskega poročila Računske-
ga sodišča Republike Slovenije na sedežu Občine Krško oziro-
ma na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije 
(www.rs-rs.si).  

Predsednik Nadzornega odbora
Vinko Volčanjk

Vaja »Potres 2006«
24. maj 2006 – Uprava RS za zaščito in reševanje, izposta-
va Krško je v sodelovanju s tremi posavskimi občinami pri-
pravila vajo »Potres 2006« in tako tudi letos preizkusila pri-
pravljenost in organiziranost sistema za zaščito in reševanje 
v primeru nesreče.

V vaji je sodeloval Regijski štab za Civilno zaščito, občinski štabi za 
Civilno zaščito in ostali pripadniki sil za zaščito in reševanje občine 
Krško, Brežice in Sevnica. Delovali so pod predpostavko, da je ob-
močje Posavja prizadel potres VIII. stopnje po evropski makroseiz-
mični lestvici. Tovrstni preizkus pripravljenosti štabov za CZ je tret-
ji v sedmih letih z namenom preveriti sistem in način vodenja ter 
usklajenost postopkov v primeru večjih naravnih  nesreč z verižni-
mi posledicami. Po preizkušnji ob lanskem neurju je v sistem rav-
nanja ob naravnih nesrečah vgrajena nadgradnja določenih odloči-
tev in reakcij ter izkušenj in spoznanj. 
V okviru vaje je na terenu potekal tudi praktični prikaz reševanja 
izpod ruševin.  Opravile so ga  enote CZ pri Občini Krško v sodelova-
nju prostovoljnim gasilskim društvom Krško s Kinološkim društvom 
Brežice, ekipa Zdravstvenega doma Krško, ki je ponesrečencem nu-
dila prvo pomoč, Jamarsko društvo Kostanjevica na Krki, ki je pri-
kazalo uporabo geofona – naprave za odkrivanje ponesrečencev pod 
ruševinami ter tehnično reševalna enota pri komunalno stavbnem 
podjetju Kostak, ki je vodila intervencijo reševanja izpod ruševin. 
Analiza celotnega poteka vaje bo podana do 23. junija 2006, po za-
ključku današnje akcije pa je prevladovalo enotno mnenje v prid 
dobri usklajenosti v delovanju posameznih štabov, kar je izrednega 
pomena za kakovostno delovanje sistema, pri katerem je dobra ko-
ordinacija ključnega pomena. 

Občina Krško, obvešča, da bo v jutrišnji številki Urad-
nega lista RS, dne 2. junija 2006 in na spletnih straneh 
Občine Krško, uradno objavljen javni razpis za zased-
bo prostega delovnega mesta – direktor javnega zavoda 
Kulturni dom Krško. Vsi razpisni pogoji bodo navedeni v 
uradni objavi.

Ureditveni načrt Senovo
Svetniki Občine Krško so na 40. seji soglasno podpr-
li odlok o ureditvenem načrtu Senovo. Območje ure-
janja zajema jedro naselja Senovo,  v katerem se v 
osrednjem delu nahaja veliko območje nekdanje rud-
niške separacije. Načrt predvideva ureditev 20,80 
ha velikega  območja in daje podlage za prestruktu-
riranje nekdanjih rudniških površin, ureditev kako-
vostnega bivalnega okolja in vnos novih dejavnosti in 
možnosti v prostor. 

K izdelavi ureditvenega načrta za naselje Senovo je občina Kr-
ško pristopila leta 1998. V postopku je bila opravljena prostor-
ska in vsebinska analiza območja ter upoštevana izhodišča stro-
kovnih gradiv in dokumentov. Območje ureditvenega načrta je 
razdeljeno na manjše ureditvene enote in sicer: območje ob 
Titovi cesti (sever), obstoječe poslovno – stanovanjsko območ-
je (severozahod), območje ob Titovi cesti (separacija), območ-
je ob Titovi cesti (park), novo stanovanjsko-poslovno območje 
(vzhod), območje ob Titovi cesti (jug), obstoječe jedro naselja 
(jugozahod), vstopni del (jug), območje med Dovškim potokom 
in Bohorsko cesto. Z zapiranjem rudnika in opustitvijo rudniške 
dejavnosti v samem centru Senovega, ob glavni mestni cesti, se 
odpirajo nove proste površine, ki omogočajo oblikovanje tržne 
ulice mesta in s tem tudi samega centra naselja, kot nove kva-
litete v tem prostoru. Zato se v UN predlaga nova pozidava in 
prenova obstoječe pozidave ob Titovi cesti. Novi center naselja 
v predlogu oblikujejo Senovški potok, park, kvalitetne individu-
alne stanovanjske gradnje, glavna mestna prometnica, trg in niz 
stanovanjsko-poslovnih objektov z mestotvornimi dejavnostmi. 
Predlaga se ureditev nove prometnice-interne stanovanjske uli-
ce, od kompleksa Lisca do ulice 1. maja, ki bo obkrožala novi 
center ter se, v času določenih prireditev, uporabila kot obvoz-
na cesta centra naselja. Na samem vhodu v naselje je predvide-
na gradnja poslovnega ali poslovno-stanovanjskega objekta, kot 
razpoznavne točke v naselje. Načrtovana je tudi ureditev obre-
žij obstoječih vodotokov (Senovškega in Dovškega potoka) ter 
hortikulturno ureditev z avtohtono obvodno vegetacijo. 
Občina Krško bo v nadaljevanju pristopila k izdelavi idejnih za-
snov gradbeno-tehnične prenove, ureditve dostopov do pritlič-
ja stanovanjskih blokov, v katerih je v pritličjih dovoljenja spre-
memba namembnosti iz stanovanjske v storitvene dejavnosti. 
Izdelan bo tudi katalog urbane opreme za naselje Senovo, ki bo 
določeval oblikovno sprejemljive tipske elemente urbane opre-
me (npr. klopi, koši za odpadke, svetilke javne razsvetljave, za-
ščitni stebrički…).
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Ulična četvorka posavskih 
maturantov 
Slovenski maturantje, med njimi tudi srednješolci posavskih 
srednjih šol, so 19.maja izboljšali lanski svetovni rekord v sihro-
nem plesanju. V Krškem je na Trgu Matijne Gubca na prireditvi 
“Četvorka za Guinnessov rekord” plesalo 80 mladih, v 25 sloven-
skih in enajstih evropskih krajih pa skupno preko 23.600 dijakinj 
in dijakov. Maturantje iz vseh posavskih šol so se na ples ulične 
četvorke na Straussovo glasbo iz opere Netopir pripravljali pod 
mentorstvom Sebastijana Vodlana iz Posavskega plesnega kluba 

Lukec. Ob podvigu maturantov sta zbrane pozdravili v imenu Ob-
čine Krško Jadranka Gabrič in Alenka Jevšnik iz Šolskega centra 
Krško – Sevnica. Največja četvorka na svetu bo vpisana v Guin-
nessovi knjigi rekordov v poglavju “Največji sočasni ples”. B.M.

Muzejski dan 
za mlade
 
V obeleževanje mednarodne-
ga dneva muzejev (18. maja) 
se je vključila tudi Galerija 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki. Pripravili so dan odprtih 
vrat ter ustvarjalnico z absol-
ventko likovne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Maribo-
ru Urško Kuplenik. Ker je bila 
tema letošnjega muzejske-
ga dne „Muzeji in mladi“, je 
bila delavnica namenjena mla-
dim obiskovalcem, ki so vtise 
z ogleda galerijskih prostorov 
poustvarjali z glino. 
Poleg omenjene ustvarjalni-
ce se Galerija Božidar Jakac 
vključuje tudi v skupno akci-
jo Pedagoške sekcije pri Slo-
venski muzejski skupnosti, s 
katero želijo obiskovalce opo-
zoriti na raznolike pedagoške 
programe, ki jih kustosi pe-
dagogi pripravljajo v svojih 
ustanovah. Gradiva 35 muze-
jev in galerij, ki so se vklju-
čili v pobudo, bodo predstav-
ljena v vsaki od sodelujočih 
ustanov. P.P.

Tudi športno obeležili visoki jubilej - V župniji Videm 
– Krško so v sodelovanju s Športnim društvom Balanca in 
s skupino kolesarjev Poklicne gasilske enote Krško 20. 
maja izvedli dva kolesarska maratona po mejah videmske 
pražupnije, in sicer po 85 km dolgi trasi in 30 km dolgi 
družinski maraton (na sliki), po zaključku pa je sledilo še 
družabno srečanje. Gre za športno rekreativno prireditev v 
nizu prireditev, s katerimi Župnija Videm ob Savi obeležuje 
850-letnico prve pisne omembe. B.M.

VDC Krško-
Leskovec na obisku 
na Senovem
V okviru projekta »Spoznajmo 
se« smo bili 16. maja gostje v 
vrtcu in na osnovni šoli na Se-
novem. Skupina varovancev je 
skupaj z otroki v vrtcu obli-
kovala figurice, druga skupina 
pa se je srečala z učenci višje 
stopnje. Skupaj so odigrali ko-
šarkaško tekmo in se pomerili v 
elementih košarke. Ob sprem-
stvu ravnatelja in predstavnic 
šole in vrtca smo se vsi sku-
paj sprehodili po lepo ureje-
nih prostorih, ob koncu pa so 
nam naši gostitelji pripravili 
zakusko, ki je minila v prijet-
nem klepetu. Direktorica Var-
stveno delovnega centra Kr-
ško-Leskovec Lidija Žnideršič 
se je predstavnikom šole za-
hvalila za tako lep sprejem in 
jim v znak zahvale izročila da-
rilca, ki so jih izdelali varovan-
ci. Z obeh strani je bila izraže-
na želja, da bi srečanje spet 
kmalu ponovili, padlo je tudi 
že veliko idej o vsebini prihod-
njih srečanj. Nada Račič

Na regijskih igrah
VDC Krško-Leskovec se je 20. 
maja udeležil 13. regijskih 
iger ljubljansko-dolenjske re-
gije v Hrastniku. Ekipo je se-
stavljalo deset tekmovalcev, 
ki so nastopali v naslednjih 
disciplinah: tek na 100 me-
trov, elementi košarke, skok v 
daljino z mesta in namizni te-
nis. Izkazali so se z presenet-
ljivim uspehom, saj so osvo-
jili tri zlate, pet srebrnih in 
eno bronasto medaljo ter eno 
četrto mesto.
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»Življenje, uglašeno s pisano besedo«
V krškem kulturnem domu so 24. maja, prvič javno predstavili dokumentarni film 
»Življenje, uglašeno s pisano besedo«, ki prikazuje življenje in delo profesorja 
Alfonza Gspana, nastal pa je v sodelovanju Valvasorjeve knjižnice Krško in Zavo-
da za kulturo Neviodunum.

Alfonz Gspan, morda v Po-
savju nekoliko manj znani 
rojak, se je rodil v Krškem 
leta 1904. Ob stoletnici nje-
govega rojstva je bila pod-
pisana darilna pogodba med 
Valvasorjevo knjižnico Krško 
in prof. Nado Gspan Prašelj 
za preko 2300 enot knjižnega 
gradiva in delovno sobo prof. 
Alfonza Gspana, v bližini nje-
gove rojstne hiše v Krškem 
pa je bila odkrita spomin-
ska plošča. Prav iz tega se 
je v preteklem letu porodila 
ideja o filmu, za katerega je 
scenarij in režijo prispevala 
Polona Brenčič, snemanje in 
montažo Jože Macur, vezni 
tekst pa je bral Matej Drob-
nič in je nastajal od meseca 

decembra 2005. Snemanja 
so potekala na več lokacijah 
v Ljubljani in Krškem. Sko-
zi filmsko pripoved, v kate-
ro so spretno vpletene izja-
ve sorodnikov, sodelavcev in 
nekdanjih študentk pokojne-
ga profesorja, spoznavamo 
lik znanstvenika, strokovnja-
ka in človeka.  

Tako skozi zgodbo izvemo, da 
je Krško bilo mesto njegovih 
prvih otroških izkušenj, toda 
družina kmalu odi-
de v Ljubljano, 
kjer je Alfonz na 
Filozofski fakul-
teti končal študij 
slavistike, roma-
nistike in primer-
jalne književnosti. 
Njegova ustvarjal-
na pot ga vodi od 
prvih literarnih 
poskusov že v dija-
ških in študentskih 
letih, ki jih zaradi 
svoje vedoželjno-
sti, zanesljivosti, 
natančnosti preseže in oprav-
lja strokovno in znanstveno 

delo na podro-
čju literarne 
zgodovine, bi-
bliotekarstva, 
restavrator-
stva, biogra-
fike in preva-
jalstva. Svoja 
dognanja  za-
beleži v šte-
vilnih člankih, 
razpravah in 
študijah. 
Predstavitve 
se je udeležila 
tudi žena po-

kojnega, Nada Gspan Prašelj 
in sin, dr. Primož Gspan, ki 
sta z navdušenjem spremljala 
prikaz življenja in dela prof. 
Alfonza Gspana.  Kot je pove-
dala Polona Brenčič, ji je bilo 
ustvarjanje filmske podobe v 
zanimiv in prijeten izziv, v ka-
terega je bilo poleg snemanja, 
vloženo veliko ur iskanja in 

pregledovanja množice knjiž-
nega, slikovnega in tudi arhiv-
skega filmskega gradiva.

S takim načinom dela Valva-
sorjeva knjižnica Krško razvi-
ja domoznansko dejavnost kot 
eno od pomembnih dejavno-

sti lastne razpoznavnosti. Ob 
tem pa pripravlja tudi vsebino 
za prostore nove krške knjižni-
ce, ki so še edino, kar manjka 
za dostojno umestitev spomin-
ske sobe prof. Alfonza Gspana, 
kjer bo film na voljo obisko-
valcem tudi v nekoliko kraj-
ši verziji. 

B.Mavsar

Nada Gspan Prašelj in direktorica 
knjižnice Ida Merhar

Matej Drobnič, Polona Brenčič in Jože Macur

ŽARKI SVETLOBE IZ SREDNJEGA VEKA - V brežiškem prosvetnem 
domu je 23. maja v organizaciji Gimnazije Brežice in KUD 
Franjo Stiplovšek potekala letošnja Brežiška akademija 
gimnazijcev (BAG).  Tudi tokrat so gimnazijci številno 
občinstvo presenetili s svojo ustvarjalnostjo, znanjem jezikov, 
poznavanjem zgodovine, književnosti, petja in plesa. Tema 
letošnje akademije pod naslovom »Žarki svetlobe iz srednjega 
veka« je bil temačni srednji vek, ki pa so mu gimnazijci s svojo 
mladostjo, razigranostjo in veseljem dali popolnoma drugačen 
pomen. Spretno pripravljena scena, ki je delo akademskega 
slikarja Alojza Konca, in glasba profesorja Dejana Jerončiča 
sta dodatno pričarali vzdušje srednjega veka na prireditvi.

Iz filma o Alfonzu Gspanu


