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ROBERT PERC,
predsednik Sveta za-
voda KŠTM:

»Res je, da pravilo-
ma slišimo ali beremo  
predvsem o tistih zavo-
dih, ki imajo težave. «

Aktualno, str. 3

MARIJA SRPČIČ, 
interniranka:

»Dobivale smo tudi in-
jekcije, po katerih smo 
postale vse zabuhle.«

Zanimivosti, str. 16

VELIKA NAGRADA 
SLOVENIJE V 
SPIDVEJU:

Fotoreportaža

Posavska panorama, str. 9

POSAVJE PRED 
TURISTIČNO SEZONO:

Pestra ponudba, 
potrebno več 
povezovanja

Gospodarstvo, str. 4

Za dobronamernega
človeka ni neznank
“Za vsakega dobronamernega človeka ni neznank in odpr-
tih vprašanj glede obdobja pred 65 leti, vendar pa živimo 
v času, ko se na ravni domnevno znanstvenega sprevrača-
nja zgodovinskih dejstev poskuša izničiti nesporni pomen 
Osvobodilne fronte in celotne narodnoosvobodilne borbe, 
in je zato še kako nujno vedno znova poudarjati njen po-
men za obstoj in razvoj slovenskega naroda in slovenske 
državnosti,” je prvega maja na Planini nad Podbočjem na 
tradicionalni prireditvi v počastitev dneva boja proti oku-
patorju in prazniku dela dejal slavnostni govornik Miha Mo-
lan, podpredsednik Veteranskega združenja Sever.

Kakor je na v še v meglo zaviti 
Planini poudaril Molan, brez OF 
ne bi bilo temelja, na katerem 
je bila leta 1991 izbojevana sa-
mostojnost, saj je OF pomagala 
preživeti nacistično obsodbo na 
izbris z evropskega zemljevida. 
»Ravno nasprotno,« je dejal Mo-
lan, »uvrstila nas je med zma-
govalce druge svetovne vojne in 
ustvarila pogoje za socialno pra-
vičnejšo državo. To zgodovinsko 
vlogo in nesporno dejstvo nam 
priznava celotna Evropa, ne pri-
znavajo pa je tisti, ki so v naj-
odločilnejših trenutkih borbe za 
svobodo stopili na stran okupa-
torja in narodnih izdajalcev. 

Očitno so ugodne razmere, da 
lahko sedaj dvigajo glavo in svo-
jo sramoto zmanjšujejo z oma-
loževanjem in zasramovanjem 
NOB. Tudi uradna politika jim 
daje vetra v jadra s svojimi iz-
javami in tudi s spremembami t. 
i. vojne zakonodaje, kjer se pod 
krinko izenačevanja pravic vseh 

veteranskih organizacij skuša 
skozi stranska vrata nagraditi 
tudi kolaboracijo.«

Molan se je ob tem navezal tudi 
na zadnje dogodke, ko želi Hel-

sinški monitor Slovenije dese-
tletje in pol po osamosvojitveni 
vojni s sprevračanjem zgodo-
vinskih dejstev in osamosvojit-
venih spopadov na Holmcu ter 
v Rožni dolini naprtiti Sloveniji 

oziroma pripadnikom nekdanje 
Teritorialne obrambe in polici-
je vojne zločine: »Tako kot je 
bil osvobodilni boj slovenske-
ga naroda najveličastnejše de-
janje naših očetov in mater, je 
tudi osamosvojitvena vojna ‘91 
takšno dejanje, zato vse vete-
ranske organizacije najodločne-
je zavračamo te obtožbe.«

Z Molanom, ki se je v sklepnih 
mislih navezal tudi na pomen 
mednarodnega praznika dela, 
se je strinjalo več sto udele-
žencev srečanja na Planini, ki 
je ob spremljevalnem kultur-
nem programu Mladih harmoni-
karjev iz Podbočja in cerkljan-
skega Moškega pevskega zbora 
Planina že peto leto zapored 
potekalo v organizaciji KS Cer-

klje ob Krki, Podbočje in Ko-
stanjevica na Krki, veteranskih 
in častniške organizacije obči-
ne Krško ter Letalske baze Cer-
klje ob Krki. 

B. Mavsar

Miha Molan

Prvomajska praznovanja v Posavju

Praznično, a tudi v negotovosti 
glede delovnih mest
Potem ko je že kazalo, da je april izcedil svojo mokroto nad zemljo in je zeleni 
Jurij obetal lepe prvomajske praznike, se je vreme hitro spremenilo – nizke tem-
perature in dež so precej pokvarili načrte tako tistim, ki so si obetali lepe prvo-
majske počitnice, kot organizatorjem številnih proslav delavskega praznika kot 
tudi krajevnih kresovanj in že tradicionalnih druženj v Posavju. A kljub slabemu 
vremenu so organizatorji pripravili in izpeljali vse večje napovedane prireditve.

Praznično vzdušje se je prav-
zaprav začelo že prejšnji ko-
nec tedna s številnimi krajev-
nimi jurjevanji in s proslavama 
ob dnevu upora proti okupator-
ju na Malkovcu v sevniški obči-
ni in krško-brežiška proslava na 
Mladju nad Podbočjem, dne-
vu upora proti okupatorju pa je 
bila posvečena tudi prvomajska 
proslava na Planini. Ob prvem 
maju, prazniku dela in nenaza-
dnje obletnici vstopa Slovenije 
v Evropsko zvezo, so bile osred-
nje občinske tradicionalne prire-
ditve kresovanje in srečanje ob-
čanov na Trški gori nad Krškim, 
prvomajsko srečanje na Šentvi-
du nad Čatežem v brežiški obči-
ni ter prav tako dolgoletno praz-
novanje delavskega praznika s 
spremljajočimi prireditvami na 
Lisci v sevniški občini. 

Skoraj 50 krajanov Blance je združilo moči pri postavljanju mlaja z »žavrami«.
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Praznik dela 
na Lisci

V občini Sevnica se je pr-
vega maja največ pohodni-
kov odpravilo na Lisco, kjer 
pod okriljem Zveze svobod-
nih sindikatov vsako leto slo-
vesno obeležijo praznik dela. 
Praznovanje že 15 let sprem-
lja tudi gorski tek na Lisco.Na 
Lisci je tudi letos potekala tra-
dicionalna obeležitev praznika 

dela, ki jo že vrsto let organi-
zira posavska območna organi-
zacija Zveze svobodnih sindi-
katov Slovenije. Po slovenski 
tradiciji so tudi letos udele-
ženci prireditve dobili simbo-
lični rdeč nagelj, zbrane pa je 

tokrat nagovoril Ladislav Kalu-
ža, sekretar Sindikata delavcev 
trgovine Slovenije, ki je spom-
nil na zgodovino mednarodne-
ga praznika dela ter poudaril, 
da si sindikat prizadeva za kre-
pitev konkurenčnosti in rasti 
našega gospodarstva ter krepi-
tev socialne države. Za sloves-
no vzdušje so poskrbeli člani 
Mešanega pevskega zbora Lis-
ca in Godbe Sevnica, ki je Sev-
ničane že v jutranjih urah po-
zdravila z budnico. Sicer pa so 

bili letos za zabavo na Lisci za-
dolženi Nuša Derenda in Okro-
gli muzikantje iz Laškega, za 
gostinsko ponudbo pa Kozmu-
sovi iz Paneč (Jurklošter), novi 
upravniki Tončkovega doma. 

T. Gabrijan
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Proslava ob dnevu upora proti okupatorju na Mladju
Veteranske organizacije v občini Krško ter Krajev-
ni skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki so v Mladju 
nad Podbočjem pripravile praznovanje dneva upora 
proti okupatorju. Praznična prireditev pri t. i. Dra-
ganovi hiši je kljub dežju privabila kar veliko ude-
ležencev, predvsem članov veteranskih organizacij. 
V imenu domače Krajevne skupnosti jih je pozdra-
vil Jože Zupančič, slavnostni govor pa je imel ne-
kdanji borec 14. divizije in general major v poko-
ju Miha Butara starejši. Spomnil je predvsem na 
pomen Osvobodilne fronte, prvotno poimenovane 
Protimperialistična fronta, ki je bila ustanovljena 
pred 65 leti.
Krška krajevna organizacija Zveze borcev NOV je 
ob tej priložnosti predstavila nov društveni prapor, 
ki ga je razvil župan Občine Krško Franc Bogovič in 
ga predal predsedniku krških borcev Niku Žibretu. 
Slovesnemu delu prireditve je sledil še družabni del 
ob hrani in pijači, za veselo vzdušje pa so poskrbe-
li mladi harmonikarji z bližnje Planine. P. Pavlovič

Nov prapor je razvil župan Bogovič in ga predal 
predsedniku krških borcev Niku Žibretu 

Postavljanje mlaja »po starem« na Blanci

Zadnjega aprilskega popoldneva so na Blanci postavljali mlaj na star način, ki so ga po več kot 
dvajsetih letih prvič obudili lansko leto, za kar sta tudi letos poskrbela organizatorja Miha Prah in 
Jože Radej. Mlaj, visok 27 metrov in 90 centimerov, so pripeljali s starim vozom. Počasi so ga dvi-
govali z »žavrami«, nato pa ga „fiksirali“ v betonski jami. Pod taktirko Slavka Klavžarja je tako 
združilo moči skoraj 50 krajanov. Kislo vreme je preganjala Godba Blanški vinogradniki, krajani pa 
so ob postavljenem mlaju poskrbeli za slastno okrepčilo – pečenega odojka in jagenjčka, domač 
kruh ter potico in seveda dobro domačo rdečo kapljico.

Tanja Grabrijan

Ko je bil mlaj postavljen, so krajani Blance z veseljem ovekovečili druženje z »gasilsko 
fotografijo«.

Praznik tudi v bojazni izgube 
delovnih mest
Tradicionalno prvomajsko prireditev v organizaciji KS 
mesta Krško in Lovska družine Krško na Trški gori nad 
Krškim je spremljalo deževno vreme, ki je marsikate-
rega morebitnega obiskovalca odvrnilo od namere, da 
se udeleži kresovanja in praznovanja ob prvem maju. 

„Kresovanje na Trški gori nad Krškim ima dolgoletno tradicijo 
osemindvajsetih let in Krčani se tradiciji nikoli ne izneverimo,“ 
je pričel z uvodnim nagovorom predsednik KS mesta Krško Jože 
Habinc, v nadaljevanju pa povedal, da kresovi izhajajo še iz tur-
ških časov. Skozi stoletja so se navade spreminjale, letošnji kres 
pa je posvečen dnevu osvobodilne fronte, prazniku dela ter tudi 
dnevu zmage, 9. maju. Ti trije prazniki nosijo v sebi delček ve-

selja in radosti, obenem pa se spominjamo ob teh dogodkih tudi 
tragičnih trenutkov žrtev v vojni, pa tudi dan zmage ter vrnitev 
naših izgnancev.
Župan občine Krško Franc Bogovič pa je dejal, da je praznik 
dela tokrat tudi nekoliko zaznamovan z bojaznimi in stiskami v 
pričakovanju zapiranja delovnih mest v tovarni Vipap v Krškem. 
Vendar pa je bilo v krški občini v zadnjih letih precej postorjene-
ga za nova delovna mesta, zato v občini računajo na razvoj po-
slovnih con, v katerih bo treba ta proces zapiranja nekonkurenč-
nih delovnih mest nadomestiti z novimi.
Tudi program na Trški gori je bil tradicionalen, zaigral je Pihalni 
orkester Videm, nato pa je sledilo prižiganje ognja in druženje 
Krčank in Krčanov ter tudi ostalih udeležencev srečanja ob glas-
bi skupine Kresničke.  M. K. M.

Prvi maj na Šentvidu
V brežiški občini s pomočjo sindikata vsako leto orga-
nizirajo praznovanje prvega maja v čudovitem gozd-
nem ambientu pod cerkvico svetega Vida. Tako je 
bilo tudi letos, le da so se ga Brežičani zaradi neu-
godnih vremenskih razmer udeležili v manjšem števi-
lu kot ponavadi.

Predsednik LD Krško Miloš Medved (prvi z leve), predsednik 
KS mesta Krško Jože Habinc in župan Franci Bogovič.

Festival folklore v Artičah
V soboto je v dvorani Prosvetnega doma v Artičah do-
bro razpoloženje raslo iz trenutka v trenutek, saj je 
prostor kar valovil v plesu in glasbi, ki sta se preple-
tala na odru. Tokrat je bilo prepevanje pesmi in ritem 
korakov, ki v naših krajih niso toliko poznani. Artiče so 
gostile drugi Mednarodni festival folklore - Slovenija.

Festival SloFolk Slovenija je 
nastal na temelju prizadeva-
njih štirih folklornih skupin z 

Dolenjske, ki so uresničile že-
ljo, da združijo svoja gosto-
vanja na tak način, da medse 
povabijo tudi skupine, pri ka-

terih so že nastopali. K nago-
voru so povabili tudi brežiške-
ga župana Ivana Molana, ki je 
poudaril pomen takega med-
narodnega druženja, saj po-
nese ime Brežic preko meja in 
jih na ta način tudi promovira. 
Program pa sta v tradicionalni 
kmečki noši iz devetnajstega 

stoletja, ki so jo nosili v oko-
lici Brežic, povezovala Jerne-
ja in Rok, odrske deske pa so si 

podale skupine iz Grčije, Lit-
ve in Poljske, ki je lansko leto 
gostila artiško folklorno skupi-
no. Za konec so zaplesali tudi 

člani domače folklorne skupi-
ne, ki so se predstavili v novih 
narodnih nošah s spletom pre-
kmurskih plesov. Domači fol-
klorniki so se ob tem že ozrli v 
prihodnost, saj se aktivno pri-
pravljajo za potovanje v Nem-
čijo, ki bo gostja SloFolk-a na-
slednje leto. M.K.M.

Ivan Molan

Na Šentvidu je tudi letos igrala kapelska godba.

Brežiški župan Ivan Molan je 
v nagovoru dejal, da udeležba 
kljub slabemu vremenu kaže 
na dobro tradicijo tega praz-

novanja v občini in da je Šent-
vid res pravi kraj za ta namen. 
V zadnjem času pa ni več te-
žava v tem, da bi bili delavni-

ki predolgi, pač pa predvsem 
v tem, da je vse manj ljudi, ki 
lahko delajo. Tega se zavedajo 
tudi v občini Brežice in posku-
šajo omogočiti čim boljše po-
goje, da bi bilo čim več ljudi 

zaposlenih. Upamo, da jim bo 
to uspelo še bolj in da bo že 
drugo leto več tistih, ki bodo 
prvi maj praznovali zaposleni. 
Z ubranimi priložnostnimi rit-
mi je zaigrala kapelska godba 
na pihala in prisotne prepri-
čala, da se je bilo tudi tokrat 
vredno povzpeti na Šentvid. 
Druženje se je nato nadaljeva-
lo do večernih ur. M.K.M.

Eko muzej postaja resničnost
V Krajevni skupnosti Kape-
le se te dni veselijo izjemno 
pomembnega dogodka, saj je 
Krajevna skupnost dobila v last 
prostore stare osnovne šole, 
v katerih že delujejo nekate-
ra domača društva, predvsem 
pa jih bodo namenili bodoče-
mu Eko – muzeju. Po objavi v 
Uradnem listu je namreč za-
čel veljati ustrezni sklep, ki ga 
je Občinski svet Občine Breži-
ce sicer sprejel že na svoji 25. 
seji 27. marca letos. Po be-
sedah predsednika KS Anto-
na Cerjaka bodo v stavbi biv-
še šole uredili tako imenovano 
info sobo, v kateri naj bi ob-
iskovalci dobili 
veliko informa-

cij in si ogledali film 
o zaščitenem podro-
čju Jovsov in gozda 
Dobrava, si ogledali 
panoje s predstavitvi-
jo področja, herbarij, 
fotografije rastlinske-
ga in živalskega sveta 
ter aktivno sodelovali 
pri izvajanju anima-
cij. Vendar pa morajo 
še pred tem opraviti gradbe-
no sanacijo objekta, med dru-
gim zaščito temeljev, v skupni 
vrednosti okoli 5 milijonov to-
larjev, ki naj bi jih zagotovili 
iz naravovarstvenega projekta 
LIFE III, delno pa tudi Občina 

Brežice in sama KS Kapele. Pri-
dobljeni objekt bo služil tudi 
zelo aktivnim kapelskim dru-
štvom in organizacijam, ki ve-
liko prispevajo k življenjskemu 
utripu kraja. S.M.
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Kolumna

Pomlad. 
Na svoji zemlji.
Pa ne kateri koli. Tista, majska, 1945. Res, 
nisem je doživela, pa mi vedenje z logič-
nim razmišljanjem naravnost narekuje, da 
je bila ena najlepših v zgodovini slovenskega 
naroda. Prepričano bi me bilo o čem naspro-
tnem nesmiselno prepričevati. Kot bi me 
bilo krvoskrunsko prepričevati, da bi bil lahko nekdo, tujec, ki bi da-
nes prišel na moje dvorišče s čelado na kroni, mitraljezom na prsih in 
z nogami v težkih škornjih, moj dobrohotni prijatelj. In da bi se sama 
slinila okoli tujca z »dobrimi« nameni, pa k temu še špecarila soseda, 
znanca in prijatelja?! Oh, lepo vas prosim!

Naši mladi, zavedni slovenski fantje dekleta so se leta 941 takim pri-
hodom na slovensko ozemlje in takšnim domačim obrnjencem uprli 
ter s krvjo in telesi gnojili slovensko zemljo. Kar je najčistejša mate-
matika. Kar matematika kot veda tudi je, kjer je ena plus ena veko-
maj dve. Za vse kasnejše čudne politične rulete mi je danes teh srčne-
žev v dno duše žal. Žal za njihovo moč nepreračunljivega srca in duha, 
ki jih je vodil k cilju svobodne domovine in boljšega jutri. Ko je ta nji-
hov jutri danes za mojo dušo in pamet toliko skrivenčen, da me je za 
narod sam sram.

Ob tem sem svoj jaz že ničkolikokrat izprašala o lastni drži, v primeru 
doživetja, da je kdor koli mučil, ubil in degradiral kogarkoli bližnjih, 
ko niti ni nujno, da bi bil bližnji. Bi me zanesli sovraštvo, maščevanje 
in nečlovečnost? Bi zmogla vračati v isti meri? Ali še hujši? Ne zmožna 
čakajoč na pravičnost sodbe? Na kakšni ravni strpnosti bi se obdržala 
ob kakršnikoli kogarkoli izdaji? Grizem kislo jabolko medčloveških od-
nosov, ki so zlasti v moriji vojn in agresorjev tako nepredvidljivi, kot 
je nasploh nepredvidljiva kruta in izmaličena človeška rasa. Pred in od 
Kristusovega veka dalje.

Komu vojne? Duševnim bolnikom, za primer Hitlerju, Stalinu, Bushu, 
Miloševiću, Tudjmanu? Ki so bili in so daleč od morij, zaščiteni kot 
najplemenitejši zaklad. Zakaj vojne? Za ozemlja in obvladovanje vse-
ga živega. Za nadljudi nekih čistih ras? Za koga vojne? Odločno ne za 
zdrava ljudstva, ki bi hotela živeti, delati, jesti, rojevati, se veseliti 
in dostojno zapuščati ta svet. A je nevedne in zaslepljene zlahka po-
tegniti v vrtince, Bog se usmili, v imenu Boga, »pravičnih« vojn.  

Upor proti agresorju je ne samo opravičljiv, je nuja, je dolžnost sle-
hernega, ki ima vsaj kanček vesti. Za vojne in njih intelektualne iz-
nakažence ne gre iskati opravičil. Podčrtano - zlasti ne za izdajalske 
kriplje. Ko se potem v vso uničevalno zmedo zvito umeščata še obraza 
nedolžnosti in nekrivde, ki štejeta nepreštetih lic in je iskanje igle v 
senu. A semkaj ne sodijo lica otrok, ki so bila kdaj koli pognana v hu-
dodelsko brezdušnost.

Moj dedi Tonče Židan je bil v prvi svetovni vojni napoten, poslan, lahko 
tudi nagnan, v vojno na Karpate in takrat je Simon Gregorčič pisal Soči:
«…Tod sekla bridka bodo jekla, in ti mi boš krvava tekla: kri naša te po-
jila bo, sovražna te kalila bo…?« »Čemu?«, se vprašam že neštetič.

Zgodovina je lepa veda, ki jo je moč potvarjati. Ali - nekatere vred-
note prevrednotiti.
In podpisana nočem mimo dejstva, da so ozaveščenemu svetu že zdav-
naj jasne vse matematične formule nacizma in fašizma, ko se hkra-
ti mukoma sprašujem:« Pa kam vendar nosi veter ladjo z našim ma-
lim slovenskim svetom?«
Svet smo ljudje. Z razmišljanjem in s premislekom. S sposobnostjo 
oproščanja, a ne pozabljanja!

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Ob sprejemanju Odloka o usta-
novitvi Zavoda KŠTM je več-
ina udeležencev oziroma 
predstavnikov društev imela 
pomisleke o tovrstni organizi-
ranosti pod isto streho.
Pomisleki so bili predvsem zara-
di tega, ker nam ni bilo jasno, 
ali pa dovolj jasno, kakšen na-
men ima ustanovitev zavoda s 
tako široko dejavnostjo, pred-
vsem pa, kakšno bo razmerje 
med obstoječimi zvezami ter 
novim javnim zavodom. V bliž-
nji in daljni okolici lahko na-
mreč pogosto tudi zasledimo, 
da zavodi ne odigrajo svoje vlo-
ge ali da povzročajo konflik-
te med organizacijskimi obli-
kami na posameznih področjih. 
Po drugi strani je problem tudi 
v tem, ker so obstoječe zveze, 
ki združujejo določena interes-
na področja, pač en del civilne 
družbe, po sami vsebini neodvis-
ne od volje občinske uprave in 
države, tak zavod pa je odvisen 
predvsem od ustanovitelja.

Kako je sedaj s tem oziroma 
kaj pričakujete od delovanja 
zavoda?
Pričakujemo predvsem to, da se 
bo pokazalo, da bo zavod zmo-
gel tisti del strokovnega dela, 
ki ga mogoče sedaj zveze vsaka 
zase niso zmogle. Predvsem to, 
da bomo v občino uspeli prido-
biti dodatna sredstva, da bomo 
uspeli vsaj ozko strokovno jedro 
usmeriti v to, da bo začelo raz-
mišljati o tem, kaj bo v Sevnici 
čez pet, deset in več let, da se 
bomo bolj usmerili v razvoj, ob 
tem pa znali uspešno izkoristiti 
tisto, kar je bilo že do sedaj na-
rejenega na določenem podro-
čju, v društvih in zvezah, da ne 
bomo ponovno izgubljali časa in 
odkrivali tople vode tam, kjer to 
ni potrebno.

Župan Janc pravi, da je Zavod 
KŠTM sevniški unikum. Pa ven-
dar, podobne težnje so tudi 
drugod, a je povsod precej upi-
ranja, če gre za sorodne, kaj 
šele tako raznolike dejavnosti.
Res je, da praviloma slišimo ali 
beremo v medijih predvsem o 
tistih zavodih, ki imajo težave. 
Te so prisotne tudi na področju 
športa, ki ga bolje poznam. Tudi 
v Posavju. Dejansko gre to tako 
daleč, da  Zavod za šport, Šport-
na zveza in društva drug druge-
mu odžirajo sredstva, pojavlja-
jo se težave s kadri, koliko ljudi 
bo zaposlenih, kaj bo ali kaj kdo 
dela ipd. Zato v našem primeru 
pričakujem, da bomo z malošte-
vilnim administrativnim kadrom 
uspeli združiti delovanje pod 
isto streho tudi v tem delu, ko 
gre, denimo, za delovanje turi-
stične dejavnosti, ki spada pod 
gospodarske dejavnosti, in vse 
ostale, ki pa spadajo v družbene 
dejavnosti. Dejansko se vsa po-
dročja zelo prepletajo in če gle-
damo širše, ne samo občanom, 
tudi gostom, obiskovalcem, ki 
obiščejo Sevnico, moramo zna-
ti ponuditi vse - turizem, kultu-
ro, rekreativni šport in dejavno-
sti, ki jih izvajajo mladi.

Pogovor z Robertom Percem, predsednikom Sveta zavoda KŠTM

Z boljšimi pogoji povečati 
odstotek tistih, ki se tako ali 
drugače ukvarjajo s športom
V zadnjih mesecih lanskega leta je Občina Sevnica ustanovila javni zavod, pod okriljem katerega bodo delo-
vale dejavnosti tako s področja kulture kot tudi športa, turizma in mladinske dejavnosti. Ker je omenjeni za-
vod, krajše imenovan KŠTM, pred dnevi na predlog Sveta zavoda in s pozitivnim mnenjem sevniškega občin-
skega sveta izbral tudi bodočo direktorico, ki bo zaorala ledino v delovanje novoustanovljenega zavoda, smo 
tokrat namenili nekaj prostora pogovoru s predsednikom Sveta zavoda KŠTM Robertom Percem. Triintridese-
tletni Perc, sicer zaposlen kot policijski inšpektor – analitik na Policijski upravi Krško, je znan kot športni de-
lavec, saj je dolgoletni predsednik sevniškega ŠD Partizan, predsednik Športne zveze Sevnica, kot predsednik 
vodi tudi Ju-jitsu zvezo Slovenije in predseduje Komisiji za razvoj ju–jitsa pri evropski ju-jitsu zvezi. A vse-
stransko aktivni Perc je tudi član Sveta KS Boštanj in predsednik Vaškega odbora Log.

Kako bo potekalo usklajevanje 
dela in kje bo ločnica med nji-
mi; čemu boste morda dajali 
prednost?
Ta ločnica bo stvar program-

skega sveta in naloga direktor-
ja KŠTM. Eden prvih korakov bo 
priprava aktov o sistemizaciji 
ter organizaciji delovnih mest 
in v nadaljevanju imenovanje 
programskega sveta, ki bo skr-
bel za programske vsebine. V 
letošnjem letu je bilo v občin-
skem proračunu za vsa ta po-
dročja predvidenih nekaj čez 
130 milijonov tolarjev sredstev, 
od tega je že del sredstev vna-
prej zagotovljen za razpise in 
za sofinanciranje dejavnosti po 
različnih področjih. Razmejitev  
pa v zavodu ne bo šla po neki 
uravnilovki, npr. vsakemu četr-
tino sredstev ali kaj podobne-
ga, ampak predvsem tako, da 
ne bomo zmanjševali že dose-
ženega standarda, pa vendar v 
večjem deležu sredstva nameni-
li tistemu področju, ki bo ime-
lo možnost pridobiti velika ozi-
roma večja sredstva iz državnih 
ali evropskih razpisov.

V Svetu zavoda ste že obravna-
vali kandidature, ki so prispele 
na razpis za mesto direktorja 
KŠTM, in se med več prijavami 
odločili za Petro Pezderec.
Tisto, kar je v zaključku preve-
silo tehtnico na stran gospe Pez-
derčeve, je bilo dejstvo, da zelo 
dobro pozna aktualno stanje v 
Sevnici, da prav tako zelo dobro 
pozna področja delovanja, da 
se zaveda, kje so slabosti, kaj 
manjka, kaj bi bilo dobro spre-
meniti ali nadgraditi. Zelo po-
membno pa je tudi to, da je po 
izobrazbi univerzitetna diplomi-
rana pravnica in da bo lahko za-
vod določene akte pripravljal 
neodvisno ali pa hitreje in brez 
pomoči občinske pravne službe, 

ki je tudi zelo obremenjena z 
delom, in da je gospa Pezderče-
va na delovnih mestih, ki jih je 
do sedaj opravljala (najprej kot 
pravnica v pravni službi Občine 

Sevnica, nato pa direktorica Ob-
činske uprave občine Škocjan – 
op.p.), pridobila velike izkušnje 
s pripravo razpisne dokumenta-
cije na različnih področjih. 

Kje bo sedež KŠTM in kakšna 
bo organizacijska shema de-
lovanja?
Sedež zavoda bo v prostorih Ob-
čine Sevnica oziroma v prostorih 
nekdanjega Oddelka za obram-
bo na Občini, ki jih trenutno 
preurejajo. Tako bosta Občina 
kot ustanoviteljica in KŠTM so-
sedi in upam (smeh, op.p.) ozi-
roma sem prepričan, da tudi v 
dobrih medsosedskih odnosih. 
Organizacijska struktura poleg 
tega, da zavod kot poslovodni 
organ vodi direktor, predvideva, 
da ima pet notranjih enot ozi-
roma služb, to je splošno služ-
bo ter službe za kulturo, šport, 
turizem in mladino. V službah 
bodo delovali posamezniki, ki 
bodo operativno opravljali do-
ločene naloge za posamezne 
dejavnosti. Programski svet bo 
skrbel za polnjenje zavoda z 
vsebinami in bo pomagal s pri-
pravo vsebinskih sklopov, idej, 
projektov direktorju pri izvaja-
nju njegove funkcije, za vsem 
tem pa seveda stoji še Svet za-
voda, katerega člani so pred-
stavniki interesnih področij. In 
ko bo začel zavod polno delo-
vati, se bo članom Sveta zavoda 
pridružil še predstavnik zaposle-
nih v zavodu.

Ste predsednik ŠD Partizan Sev-
nica in kolikor vemo, ste tudi 
med najbolj zaslužnimi, da je 
prišlo do gradnje novega šport-
no-rekreativnega objekta. 

To je projekt, ki smo ga skupaj 
z Občino začeli že v letih 1998 – 
99. Pri tem je bilo veliko poga-
janj, pogovorov, predstavitev in 
seznanitev na vseh možnih rav-
neh in lokacijah. Že leta 2003 je 
bila sicer predvidena gradnja na 
lokaciji Kvedrova 9 ( kjer se je 
nahajal stari objekt Partizana – 
op.p.), nakar je zaradi želje, da 
se ta objekt umesti v prostorsko 
bolj primerno lokacijo, ki ima 
možnost širitve in več parkirnih 
površin, prišlo do premaknitve 
na območje športno-rekreativ-
nega centra pri sevniškem baze-
nu, kjer je v prihodnosti predvi-
den tudi stadion. V začetku smo 
bili v društvu precej skeptični 
do teh premikov lokacij sem in 
tja, predvsem, ker smo se bali, 
da bo projekt zastal, na srečo 
pa je tekel naprej in kakor kaže, 
bodo gradbena dela zaključena 
v prihodnjem mesecu. 

Ko omenjava Športno zvezo, 
koliko društev in dejavnosti 
je pod njenim okriljem, kak-
šen je njen pomen za lokalno 
skupnost? 
Športna zveza Sevnica ima tre-
nutno 34 klubov in društev, ob 
tem pa je še kar nekaj društev, 
ki niso člani Športne zveze, a so 
zelo aktivni. Po zadnjih poda-
tkih iz prijav za sofinanciranje 
športov v občini je športno ak-
tivnih okoli 1600 oseb, ki delu-
jejo v teh športnih društvih, čla-
nov pa naj bi bilo nekaj čez dva 
tisoč. Gre za zelo razpršena po-
dročja dela, imamo namreč ne-
kaj zelo uspešnega vrhunskega 
športa, kot so borilne veščine, 
izredne rezultate dosegajo atle-
ti, gimnastično društvo ima veli-
ko podmladka, kar daje upanje, 
da ta šport, ki ima v Sevnici dol-
goletno tradicijo, ne bo izumrl, 
predvsem z boljšimi pogoji dela, 
ki se obetajo. Ne smem pozabiti 
tudi sevniškega šahovskega klu-
ba, ki ima kar lepo število od-
mevnih rezultatov tako na slo-
venskem kot evropskem nivoju 
in na svetovnih prvenstvih, ima-
mo kar precej rekreativnih de-
javnosti, od kolesarstva, mara-
tona, triatlona, zelo uspešni in 
aktivni so planinci vseh genera-
cij, ki tedensko izvajajo pohod-
ne in druge aktivnosti, in še bi 
lahko našteval. Naša želja seve-
da je, da z boljšimi pogoji dela 
povečamo odstotek prebivalcev, 
ki se tako ali drugače ukvarja s 
športom.

Ste tudi predsednik Ju-jitsu 
zveze Slovenije in predsednik 
Komisje za razvoj ju-jitsa pri 
evropski Ju-jitsu zvezi. 
Letos na zvezni ravni obeležu-
jemo dvanajsto leto delovanja, 
se pravi, da je ju-jitsu relativ-
no mlada zveza. Nasploh je pro-
blem borilnih veščin v Sloveniji 
v tem, da jih je čedalje več, a 
ne zato, ker bi bilo veščin toli-
ko, pač pa, ker se posamezne 
veščine delijo na stile. In rav-
no zaradi tega, ne le da priha-
ja med njimi do občasnih neso-
glasij, temveč povzročajo med 
ljudmi pravo zmedo, da se več 

ne ve, kdo je kdo in za kakšno 
veščino sploh gre. Ju-jitsu ima 
izviren »hendikep«, da ni olim-
pijski šport, kot sta, denimo, 
daleč pred nami judo in teak-
vando. Status olimpijskega špor-
ta nenazadnje veliko pomeni pri 
sofinanciranju, pri dostopu do 
medijev, predvsem nacionalnih, 
pri objavljanju rezultatov in po-
dobno. A naš cilj ni v tem, da bi 
tarnali, kako je naša usoda kru-
ta, temveč da poskušamo malo 
več narediti za prepoznavnost 
naše zveze in ju-jitsa kot vešči-
ne in športa, ki ga ponujamo, na 
to pa se navezuje tudi ustano-
vitev novih društev po regijah, 
kjer trenutno še nismo prisotni. 
Potrebno pa je vendarle pouda-
riti, da dosegamo vrhunske re-
zultate v evropskem in sveto-
vnem merilu in da se vsako leto 
s svetovnih iger, ki so parale-
la olimpijskim igram za neolim-
pijske športe, vračamo s kakš-
no medaljo, in da smo v samem 
svetovnem vrhu tako po športnih 
dosežkih kot tudi po trenerski, 
sodniški in še kakšni drugi plati.

Borilne veščine so tudi sicer 
zelo razvite v sevniški občini.
V Sevnici imamo na tem podro-
čju trojček klubov borilnih veš-
čin, Judo klub iz Krmelja, sev-
niški Hypo karate klub in naše 
ju-jitsu društvo, DBV Ippon Ru-
canor. Lahko rečem, da kar v 
redu sodelujemo, vsi pa ima-
mo zavidljive uspehe. Je pa res, 
ko govoriva o športu v Sevnici, 
da prihaja tudi do težav v so-
financiranju. Še vedno namreč 
med kolektivnim in individual-
nimi športi obstaja nek antago-
nizem, ker individualni športi, 
ne bom rekel da lažje, vsekakor 
pa dosegajo boljše rezultate kot 
kolektivni športi, pri katerih za 
dosego vrhunskih rezultatov ne 
zadostujejo le dober trener in 

ustrezni pogoji dela, temveč za-
htevajo večja sredstva za finan-
ciranje za preboj tako daleč, 
kot je npr. prva A ali prva B slo-
venska liga. Če dam primer, sev-
niški rokomet je bil vedno znan 
kot valilnica dobrih kadrov, ni-
kakor pa tega nismo uspeli za-
držati, ravno zaradi tega, ker 
nismo bili sposobni ponuditi ti-
stega, kar bi vrhunski igralci v 
rokometu potrebovali pri razvo-
ju in napredovanju svoje šport-
ne kariere.

Če se za zaključek dotakneva 
še KS Boštanj oziroma Loga pri 
Boštanju, kjer prebivate. Kaj 
je ali bo kraju prinesel projekt 
stoletja, kot imenujejo izgrad-
njo hidroelektrarn?   
No, v zvezi s HE Boštanj, če ne 
drugega, smo se uspeli prepirati 
zaradi tega, kaj želimo in kaj bi 
na koncu radi imeli. Mislim, da 
smo vsaj v zadnji fazi, četudi je 
nekaj stvari odplavalo po Savi, 
spoznali, da so neki kratkoroč-
ni cilji ali pa tisto, kar si želimo 
danes, premalo dobro za tisto, 
kar bo kraj in kar bodo potre-
bovali krajani čez desetletje in 
več, glede na to, da bodo objek-
ti ostali tu več kot stoletje. Zato 
bomo verjetno čez nekaj let ali 
pa že čez leto ali dve, ko bodo 
dela v celoti zaključena in bo 
elektrarna začela delovati, jas-
neje videli, kaj smo na ta račun 
dobili in izgubili, in ali bo tista 
koncesija, ki bo prišla, dovolj, 
da bo potešila, zamašila tisto, 
kar pač takšen projekt ali poseg 
v prostor povzroča. Najbrž pa se 
bomo tudi še kdaj pa kdaj udari-
li po glavi, da smo kakšno stvar 
prehitro izpustili iz rok in tudi 
na kaj pozabili.

Bojana Mavsar
Foto: Robert Sajovec
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30 let Savaprojekta Krško

Ponosni na svoje rezultate
Savaprojekt d.d., družba za razvoj, projektiranje, konzalting in inženiring, je 
neodvisno inženirsko svetovalno podjetje, ki za naročnike iz Slovenije, vse 
več pa tudi iz tujine, opravlja in izvaja inženirske storitve. „V naši branži smo 
eno vodilnih in največjih podjetij v Sloveniji“, pravi namestnik glavnega direk-
torja Aleš Plestenjak, kar nenazadnje dokazuje tudi certifikat ISO 9001:2000 
za storitve inženirja, ki ga je prejelo podjetje Savaprojekt.

Aleš Plestenjak

Podjetje letos obeležuje 30-
letnico, saj uradni začetek de-
lovanja Savaprojekta z vpisom 
v register sega v leto 1976. 

Pred tem je bilo podjetje kot 
TOZD Savaprojekt Krško orga-
nizacijsko sestavni del Indu-
strije gradbenega materiala 
IGM Sava Krško, zametki da-
našnjega podjetja pa sega-
jo celo v daljno leto 1947 in 
Okrajno gradbeno podjetje 
OGRAD. „Strokovno tehnična 
in organizacijska znanja, pri-
dobljena v več kot 30 letih 
dela, predstavljajo trdno pod-
lago, na kateri s filozofijo kon-
tinuirano vseučečega se pod-
jetja in posameznika ob skrbni 
selektivni izbiri mladih izobra-
ženih sodelavcev z novimi ide-
jami in energijo gradimo našo 
prihodnost“, je prepričan in-
ženir Plestenjak.
Danes v Savaprojektu ustvarja 
50 zaposlenih (nekoč jih je bilo 
tudi blizu 100), pretežno z viš-
jo in visokošolsko izobrazbo, ki 
obvladujejo kompleksna zna-
nja s področja arhitekture in 
urbanizma, prostorskega na-
črtovanja, gradbeništva, kon-
strukcij, strojnega in elektro 
področja, ekonomije, gradbe-
nega prava, ekologije, geogra-
fije... V podjetju se zavedajo, 
da so njihov največji kapital 
človeški viri in znanje, zato 
vlagajo vanje in ves čas po-
deljujejo štipendije, letos 11 
v okviru Posavske štipendij-
ske sheme. 
Sedež podjetja je že ves čas v 
Krškem, zaradi pomanjkanja 
strokovnih kadrov na območju 

Posavja, kar je povezano z niz-
kim vpisom študentov na fakul-
tete tehnične smeri, in potrebe 
po stalni prisotnosti v prestolnici 

pa so pred časom zače-
li delovati tudi na novi 
lokaciji v Ljubljani. Po 
kapitalski strukturi je 
Savaprojekt delniška 
družba v lasti zaposle-
nih, bivših zaposlenih in 
upokojencev. 
Savaprojekt je eno red-
kih podjetij v Sloveniji, 
ki lahko svojim naroč-
nikom in investitorjem 
nudi celovite storit-
ve inženirja v pretežni 
meri z lastnimi strokov-
no usposobljenimi ka-
dri. Zagotavljajo storit-
ve za potrebe celotnega 
investicijskega procesa: 
prostorsko in urbani-

stično projektiranje, tehnično 
projektiranje objektov visokih in 
nizkih gradenj, svetovalni inže-
niring in vodenje investicij, stro-
kovni nadzor nad izvedbo del, 
ekonomske in tehnološke storit-
ve, upravljajo pa tudi s plinskim 
omrežjem v Krškem in Brežicah. 
„Najprej prisluhnemo naroč-
nikovih željam, potrebam, za-
htevam in ciljem, nato sestavi-
mo projektni team. Vsak projekt 
je edinstven in vsak investitor je 
zgodba zase. Njegove zamisli in 
želje moramo udejaniti v real-
nih in dogovorjenih okvirih časa 
in denarja. Zahteva kombinacijo 
ustvarjalnosti, strokovnosti, iz-
kušenj, pravilne organiziranosti 
in usklajevanja, tudi entuzijaz-
ma in energije“, opisuje delovni 
proces Plestenjak. „Naše storit-
ve so prilagojene potrebam vsa-
kega naročnika posebej. Veliko 
pozornost namenjamo kakovosti 
storitev in zadovoljstvu investi-
torjev, zato smo uvedli lasten in-
tegriran sistem zagotavljanja in 
vodenja kakovosti ter med prvi-
mi podjetji  v naši branži prido-
bili certifikat ISO 9001:2000 za 
storitve inženirja, ki jih oprav-
ljamo in tržimo.“  Savaprojek-
tovi naročniki so med drugim 
Elektro Slovenije in Elektro pod-
jetja, Agip, OMV, DARS, HSE, In-
fra, komunalna podjetja, skoraj 
vsa ministrstva, občine, Sava ti-
res in Goodyear, Telekom, Krka, 
Revoz, Kolpa, Terme Čatež, že-
lezarna Acroni in mnogi drugi.

Na območju Posavja trenutno 
vodijo ali sodelujejo pri mno-
gih investicijah. Samo ob glav-
ni cesti Drnovo – Zidani Most so 
konec prejšnjega leta končali 
z gradnjo logističnega centra 
Grieshaber, kjer so za nemške-
ga investitorja zagotovili celo-
ten inženiring, zdaj pa v vlogi 
investitorja gradijo bencinski 
servis na Drnovem. V zaključni 
fazi je gradnja poslovno trgov-
skega centra v poslovni coni 
MDB poleg Pacifica, pred krat-
kim se je pričela rekonstruk-
cija bencinskega servisa OMV 
v Krškem, za katero so izde-
lali projektno dokumentacijo 
in pridobili gradbeno dovolje-
nje, sedaj pa opravljajo stro-
kovni nadzor nad izvedbo del, 
že ves čas z izdelavo prostor-
ske dokumentacije in projekti 
infrastrukture aktivno sodelu-
jejo pri izgradnji elektrarn na 
spodnji Savi.
Sicer pa tudi v Savaprojek-
tu čutijo vpliv globalizaci-
je. „Živimo v času in okolju, 
ki je polno sprememb. Te so 
postale edina stalnica današ-
njega časa. Od nas zahteva-
jo nenehno budnost, prilaga-
janje in hitro odzivanje na 
spremembe. Le na ta način 
bomo lahko ohranili ali pove-
čali naše konkurenčne predno-
sti“, meni Plestenjak in nada-
ljuje: „Vključitev Slovenije v 
EU sprejemamo kot poslovno 
priložnost, ki pomeni preseli-
tev iz dokaj varnega domače-
ga ognjišča v globalno okolje. 
A le, če se bomo znali in se bili 
sposobni hitro prilagoditi. Do-
brim se vrata še bolj odpirajo, 
slabim zapirajo.“ V Savapro-
jektu rezultatov ne prepušča-
jo naključjem in nepredvid-
ljivim poslovnim okoliščinam, 
zato želijo in se trudijo uvelja-
viti lasten model fleksibilnega 
inženiringa. Zavedajo se, da 
sta le uspešno opravljeno delo 
in zadovoljen naročnik garan-
cija za prihodnost, oziroma, 
kot pravi Plestenjak: „Na kon-
cu štejejo le rezultati.Uspešni 
projekti, zgrajeni objekti, za-
dovoljni naročniki in investi-
torji. In nanje smo v Savapro-
jektu brez skromnosti lahko še 
posebej ponosni. In če smo za-
dovoljni tudi sami, potem je 
cilj dosežen.“

Posavje pred turistično sezono

Ponudba pestra, potrebno bolj 
intenzivno povezovanje
„Posavje, kjer so jutra bližje soncu.“ To je slogan, ki vabi turiste k ogledu posavskih posebnosti in zanimivo-
sti, na posavske prireditve in na posavske dobrote. Medtem ko si večji turistični ponudniki glede na povpra-
ševanje ob velikonočnih in prvomajskih praznikih obetajo dober obisk tako domačih kot tujih gostov, se v po-
savskih turističnih zvezah in društvih pripravljajo predvsem na organizacijo že tradicionalnih in tudi novih 
prireditev, ki v Posavje privabijo več ali manj gostov. Nekateri si obetajo dober obisk, drugi pa opozarjajo, da 
bo za dobre rezultate potrebno še bolj intenzivno povezovanje ponudnikov.

V Brežicah pričakujejo 
porast obiskovalcev

Zavod za turizem občine Breži-
ce po besedah Nataše Šerbec 
skrbi, da s promocijskimi ak-
tivnostmi pritegne čim več tu-
ristov, da pridejo v občino Bre-
žice in si ogledajo turistične 
znamenitosti in nasploh doživi-
jo turistično dogajanje na ob-
močju brežiške občine tako ali 
drugače. 
Osrednja prireditev bo vseka-
kor »Brežice - moje mesto«, ki 
se bo odvijala v mestu Brežice 
od 23. do 25. junija in tudi le-
tos bodo poskrbeli za zabavo 
vseh generacij. Ostale priredit-
ve so se že začele v aprilu in se 
bodo nadaljevale do konca leta, 
za vsemi pa stojijo društva. Med 
drugim so turnirji v odbojki na 
mivki na ŠRC Grič na Velikih Ma-
lencah v juniju; triatlon dveh 
src v sklopu brežiškega šport-
nega vikenda 10. junija, Euro-
pan 8 Brežice, Fašjenkov piknik 
v Mihalovcu 17. junija, Vaške 
igre na Jesenicah na Dolenj-
skem, Srečanje Sela-Sele-Selo 
24. junija, Festival Brežice, 
tradicionalni mednarodni nočni 
maraton Pihalnega orkestra Ka-
pele 1. julija, Žetev in mlačva 
v Artičah in Pohod po Sromelj-
ski pešpoti.
„Tudi letos želimo, da bi naše 
kraje obiskalo čim več turistov, 
ki bi si ogledali lepote, ki jih po-
nujajo naši kraji. V naši občini 
lahko doživijo zgodovino v štirih 
gradovih, se odpravijo po ozna-
čenih pešpoteh ali kolesarskih 
poteh, degustirajo vina v kleteh 
na Bizeljsko-sremiški ali Pod-
gorjanski vinski cesti, si ogleda-
jo v pesek skopane jame – rep-
nice -, se sprostijo v termalnih 
vodah največjega zdravilišča v 
Sloveniji v Termah Čatež, spo-
znavajo zgodovino v etnoloških 
muzejih in Posavskem muzeju 
Brežice in nasploh doživijo le-
poto teh krajev. Od sezone pri-
čakujemo porast obiska, pred-
vsem zaradi bogate turistične 
ponudbe in ciljno usmerjenih 
promocijskih aktivnosti, „ pra-
vi Nataša Šerbec. 
Občinska turistična zveza daje 
preko dela vključenih društev 
svoj prispevek k razvoju tu-
rizma na brežiškem območju, 
pravi Tone Jesenko, predsed-
nik Občinske turistične zveze 
Brežice. Začeli bodo z akcijo 
Moja dežela lepa in gostoljub-
na. „V okviru te akcije najprej 
očistimo okolje, saj si težko 
predstavljamo kakršenkoli turi-
zem brez urejenih krajev, kaj-
ti turisti, ki prihajajo, odhaja-
jo z vtisom, da je to res nek lep 
del Slovenije. Imamo kar nekaj 
turističnih produktov, ki so jih 
ustvarila turistična društva, če 
pomislim na Pleteršnikovo do-
mačijo v Pišecah, projekt rep-
nic, ki se je zelo prijel in je 
zanimiv za obisk našega Bizelj-
skega, področje Jovsov konec 
maja, junija, ko turistično dru-
štvo vodi posebne akcije, tu je 
še cela vrsta pohodov po različ-
nih poteh skozi vse leto. 
Terme Čatež so na našem po-
dročju gotovo glavni motor za 
razvoj turizma. Nedavno je pri-
šlo v vodstvu do sprememb in 
novo vodstvo je zelo naklonjeno 
tem povezavam z okoljem in mi 
bomo pokazali, kaj smo priprav-
ljeni narediti, da pripravimo do-
ber program,“ dodaja Jesenko.

Prvomajsko povpraševanje 
dober obet za poletno sezono

V Termah Čatež pričakujejo 
uspešno poletno sezono, kar 
napoveduje dobra zasedenost 
v času velikonočnih praznikov 
in veliko število rezervacij ter 
povpraševanja v prvomajskih 
prazničnih dneh. V poletnem 
času pričakujejo veliko števi-
lo slovenskih gostov, ki se odlo-
čajo za krajše oz. daljše počit-
nice bodisi na lokaciji v Čatežu, 
v Kopru ali na Mokricah, od tu-
jih gostov pa predvsem goste iz 
Italije, Hrvaške, Nemčije in Av-
strije.  
Sredi lanskega leta so ponud-
bo razširili še z novim hotelom 
Čatež in novim wellness cen-
trom. V okviru wellnessa v Spa 
& wellness centru ponujajo kar 
nekaj novih programov dobrega 
počutja. Največja pridobitev v 
zdravstveni ponudbi je aparat 
za izokinetično diagnostiko, ki 
se uporablja za merjenje moči  
sklepov in omogoča oceno funk-
cionalne sposobnosti mišic. 
Na posodobljeni poletni Termal-
ni rivieri v Čatežu, ki je svoja 
vrata odprla 22. aprila, bodo 
otroci poleg gusarskega otoka, v 
kratkem lahko odkrili tudi novi 
trojček toboganov - «black-
hole» s svetlobnimi efekti, mini 
kamikazo in novost na sloven-
skem trgu – «space bowl» z lija-
kastim iztekom. Temu bodo sle-
dile tudi druge novosti: bazen z 
električnimi čolni in umetni led, 
kjer se bodo lahko drsali tudi po 
največji vročini ter bungee 
trampolin. Tudi hotel Golf grad 
Mokrice dobiva prenovljeno po-
dobo, saj je obnova grajske ku-
hinje, strehe in fasade v za-
ključni fazi. Z novo Depandanso 
hotela Golf grad Mokrice bodo 
v kratkem gostom lahko ponu-
dili nove možnosti namestitve v 
enajstih sobah in sodobno opre-
mljeno dvorano za družabna in 
poslovna srečanja. 
Ker gostje želijo spoznati tudi 
deželo in kraj, kjer preživljajo 
svoj oddih, lahko potrebne in-
formacije o možnostih izletov 
dobijo v TiC-u v Čatežu. Na pod-
lagi izkušenj se domači kot tudi 
tuji gosti Term Čatež najpogo-
steje odločajo za obisk zanimi-
vosti v okolici: brežiškega gradu 
z Viteško dvorano, atraktivnih 
repnic na Bizeljskem, hotela 
Golf grad Mokrice z golf ponud-
bo, Kostanjevice s Forma vivo, 
samostana v Pleterjih ...

Nujna povezava vseh 
ponudnikov

Tone Petrovič, predsednik Ob-
činske turistične zveze Krško, 
pravi, da je osnovna naloga zve-
ze v tem letu usmerjena v omo-
gočanje delovanja društev pri 
organiziranju prireditev. Tako v 
sodelovanju z Občino in Civilno 
zaščito potekajo aktivnosti za 
nabavo velikega prireditvene-
ga prostora ter kompletov klopi 
in miz. Slednje bodo lahko naj-
prej uporabili na Petrovem sej-
mu v Brestanici. „Na žalost je 
tudi trenutna zakonodaja vse 
prej kot naklonjena organizira-
nju različnih množičnih prire-
ditev, saj društva delujejo na 
prostovoljni osnovi in jim prido-
bivanje (ne)potrebne dokumen-
tacije jemlje preveč časa, de-
narja in volje. Tako tudi zveza 
ne pripravlja nobenih konkret-

nih prireditev, saj se kadrovsko 
naslanja na delo društev, „ pra-
vi Petrovič. Tako bodo priredit-
ve organizirala posamezna dru-
štva. Poleg novelacije strategije 
razvoja turizma bodo spremlja-
li tudi aktivnosti v zvezi s pros-
torskim planom in aktivnosti 
v zvezi s hidroelektrarnami na 
Savi ter skladiščem radioaktiv-
nih odpadkov.
Vsa društva so se aktivno vklju-
čila v akcijo TZS Moja dežela 
lepa in gostoljubna in izvedla 
čistilne akcije. Zveza bo finanč-
no omogočila sodelovanje dru-
štev na predstavitvi v okviru 
Obmejnih srečanj, ki bodo 2. in 
3. junija  v Samoboru in na osta-
lih predstavitvah.
„Ocenjujemo, da so sredstva, 
ki so v občinskem proračunu na-
menjena delovanju in progra-
mom turističnih društev in zve-
ze, odločno prenizka, saj so na 
istem nivoju kot pred sedmimi 
leti, ko so bila v občini samo šti-
ri aktivna društva,“ pravi Petro-
vič in dodaja, da so aktivnosti 
različnih ponudnikov t.i. turi-
stičnih vsebin preveč razdrob-
ljene, da se ponudniki preveč 
zapirajo v svoj krog in so kot 
takšni nezanimivi za načrtne 
obiskovalce našega območja. 
„Načrtujemo povezavo ponud-
nikov v celi občini, kakor tudi 
v Posavju, saj bomo le tako do-
volj prepoznavni in zanimivi za 
širši krog obiskovalcev. Obči-
na Krško se bo morala odločiti, 
kaj bo po novem njen »paradni 
konj«  in se načrtno lotiti pro-
moviranja svojega območja, za 
kar bo morala v občinskem pro-
računu zagotoviti tudi finančno 
podporo,“ poudarja Petrovič.
Po besedah Helene Rožman iz 
Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki bo njihov letoš-
nji program oblikovan v okviru 
obeležitve 50-letnice galerijske 
dejavnosti. Sicer pa je njihov 
galerijski program namenjen 
vsem obiskovalcem, turistom 
so na voljo zloženke, vsa gradi-
va pa so na voljo v vseh jezikih. 
V okviru njihove galerije delu-
je tudi Turistično informacijski 
center Kostanjevica na Krki, ki 
je tako kot galerija odprt vsak 
dan od torka do nedelje.

V Sevnici prireditve za vse 
generacije 

Zdravko Remar iz Turistične 
zveze Občine Sevnica in sevni-
ške Turistično informacijske pi-
sarne pravi, da se v Sevnici na 
turistično sezono pripravljajo 
že od zimskih mesecev. „Pri-
pravljenih imamo veliko novih 
zanimivih programov izletov in 
izletniških točk. V programih 
dajemo poudarek  skupinam 
tretjega življenjskega obdo-
bja. Seveda pa ne zanemarja-
mo mladih in sindikalnih sku-
pin. Potrditev našim naravnim 
lepotam je  priznanje za naj-
lepšo hribovsko vas na Sloven-
skem, ki jo je v letu 2005 pre-
jel Leskovec nad Šentjanžem,“ 
pravi Remar.
Za popestritev turistične po-
nudbe po njegovih besedah 
zelo lepo skrbijo občinska dru-
štva.  Pripravljajo razna zani-
miva dogajanja,  prireditve in 
zanimivosti, ki  pritegnejo ob-
iskovalce. Izmed tradicional-
nih prireditev, ki so dobro obis-
kane, v tem letu so ali še bodo 
organizirali tudi  tradicionalno 

45. salamijado v Sevnici,  gor-
sko hitrostno dirko Impoljca – 
Studenec, kmečki praznik v Tr-
žišču, X. gasilske igre brez meja 
na Velikem Cirniku, v okviru pri-
reditev ¨ Sevniško grajsko po-
letje ¨ bodo v avgustu Viteške 
igre na gradu. Pomembna no-
vost  na sevniškem gradu bo ju-
nija  igra  Pod svobodnim son-
cem v izvedbi članov Društva 
Trg Sevnica, ki jo bodo odigrali  
v naravnem okolju gradu, v iz-

virnih kostumih iz tistega časa.  
Širše obiskana je tudi kolesarka 
dirka kolesarski skok  na Lisco,  
Jesensko srečanje v Tržišču ter  
razne glasbene in ostale prire-
ditve z zanimivimi gosti po vsej 
sevniški občini.
Poleti organizirajo več delav-
nic za otroke, mladino in odra-
sle, v okviru katerih vključujejo  
ustvarjalne,  likovne, izobra-
ževalne in humanitarne  teme. 

Še posebej aktivna so turistič-
na društva, ki so povezana v 
Turistično zvezo občine Sevni-
ca. Sicer pa se povezujejo s so-
sednjimi turističnimi društvi pri 
organizaciji skupnih akcij in Tu-
rističnimi zvezami v Posavju v 
akciji  »Moja dežela lepa in go-
stoljubna«.

L.Petrišič
M.K.Mirtič
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Trgovsko-stanovanjski kompleks v Brežicah
V bližini centra Brežic gradijo trgovsko-stanovanjski kompleks, ki bo v celoti zgrajen do konca letošnjega novembra, trgovsko-poslovni objekt pa bodo odprli že 
25. maja. Gradnja se je pričela konec lanskega leta in je trenutno v polnem teku, pri gradnji pa sodelujejo izvajalci iz vseh treh posavskih občin, med katerimi je 
investitor Savaseparacija d.o.o iz Boštanja, projektiranje in nadzor pripada podjetju Elite Krško, d.o.o., izvajalec pa je podjetje SL-inženiring Boršt d.o.o. iz bre-
žiške občine s poslovno enoto na MDB 2a v Krškem.

Trgovsko-stanovanjski kompleks, ki bo v celoti zgrajen 
do konca letošnjega novembra.

Trenutno največje gradbišče v Brežicah se nahaja med Pleterš-
nikovo, Škalerjevo ter Maistrovo ulico in predstavlja pridobi-
tev, ki za mesto Brežice veliko pomeni ne samo z vidika pros-
torske ureditve in umestitve v ta del mesta, pač pa tudi rešitev 
stanovanjskih problemov. V Brežicah se namreč v zadnjih 15 le-
tih poleg enega stanovanjskega objekta niso gradila stanova-
nja, zato je novogradnja še toliko bolj dobrodošla za rešitev 
stanovanjskih problemov.

Zanimivo je, da pri gradnji sodelujejo izvajalci iz vseh posav-
skih občin. Investitor je Savaseparacija iz Dolenjega Boštanja, 
projekt so izdelali in delo nadzorujejo v krškem podjetju Elite, 
izvajalec del pa je SL-inženiring z Boršta pri Cerkljah ob Krki. 
Med podizvajalci imajo največji delež Horizont inženiring, 
Srečko Hribšek, s.p. za gradbena dela, Instalaterstvo Gorenc, 
d.o.o. za strojne instalacije, Arh, d.o.o. za elektroinstalacije. 
Gradnja se je pričela konec lanskega leta in je v polnem teku.
Po besedah Silvestra Lopatiča, direktorja SL-inženiringa, so 
potrebovali od razpisa do pričetka gradnje leto in pol, saj je 
bilo potrebno v tem času urediti nerešena lastniška razmerja. 

Na zemljišču trenutnega gradbišča je bilo ogromno parcel, ki so 
bile zemljiško neurejene, vendar se je na koncu vse dobro izte-
klo, pridobili so vsa potrebna soglasja in gradijo z vsemi potreb-
nimi dokumenti in dovoljenji.  
Celotna novogradnja je sestavljena iz stanovanjskega in poslov-
nega dela, skupnih površin je približno 6.500 m2. V kompleksu 
bodo tudi gostinski ali drugi lokali in kar je najpomembnejše, ce-
loten objekt se vrašča v prostor, se z njim sklada, vmestili pa so 

ga med stanovanjske stolpiče in zasebne 
zgradbe, ki ga obkrožajo, ga uskladili tudi 
barvno, da deluje kot nadgradnja v že ob-
stoječem ambientu.
Stanovanja v trgovsko-stanovanjskem 
kompleksu bodo grajena na klasičen način 
z dobro izolacijo, kar pomeni, da bo pole-
ti v njih hladno, pozimi pa toplo. Za vsa-
ko stanovanje bo zgrajena garaža, ki bo v 
podzemnem delu. To bodo stanovanja na 
tako imenovan ključ – v katera se lastni-
ki vpišejo v zemljiško knjigo, si jih opre-

mijo po svoji želji in 
se vselijo, kadar že-
lijo. Ogrevana bodo 
na plin, prav tako 
pa bo urejena celo-
tna okolica vključno 
z ulico, ki zajema 
vstope in izstope, 
pločnike, ureditve-
ne poti, ploščadni 
del ... .

Trgovsko-poslovni objekt bodo odprli  25. maja, vanj se bo vselil Spar.

Kupci se bodo v stanovanja v izmerah od 32 do 90 m2 lahko vselili konec novembra, 
s tem da so pripravili s sodelovanjem z Novo KBM d.d. ugodne kreditne pogoje.
Cena stanovanja z vključenim DDV-jem je 1.305 evrov/m2, za podzemno garažo pa 
50 % manj na m2 in zajema vse potrebne infrastrukturne priključke.
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Odkup mleka v KZ Bohor narašča
Kmečka zadruga (KZ) Bohor Ko-
privnica, ki ima status uradnega 
odkupovalca mleka in vodi evi-
dence mleka za potrebe Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, odkupuje pa 
tudi živino, je v letu 2005 od-
kupila nekaj manj kot dva mili-
jona 990 tisoč litrov mleka, kar 
je več od načrtovanega, 268 bi-
kov, 97 telet, 49 krav in enajst 
konj. Odkup mleka v vseh letih 
poslovanja zadruge narašča, 
tako so na primer v letu 1998 
odkupili nekaj manj kot mili-
jon 850 tisoč litrov mleka, do 

Vse ob meji je bolj ogroženo
O pozitivnih in negativnih plateh uvedbe šengenske meje je v avditoriju Po-
savskega muzeja na vabilo občine Brežice in njenega župana Ivana Molana, ki 
je gosta tudi pozdravil, govoril poslanec Slovenije v evropskem parlamentu 
dr. Miha Brejc. 

V uvodu je dr. Brejc dejal, 
da obmejna področja pogosto 
niso v ospredju zanimanja ob-
lasti, še zlasti ne, ko gre za in-
vestiranje v infrastrukturo in 
razvojne projekte, pač pa so 
ta območja deležna večje-
ga nadzora policije, kar spro-
ža nelagodje pri prebivalcih. 
Brejc je opisal svoja uspešna 
prizadevanja, da bi sicer stro-
ga pravila šengenskega siste-
ma, ki bo na naši južni meji 
uveden oktobra 2007, čim 
bolj prilagodili potrebam lju-
di z obeh strani. V razpravi 
pa je med drugim podprl ide-
jo, da bi poskušali kulturnim 
spomenikom, posebno še cer-
kvam, v obmejnem pasu zago-
toviti poseben status, kot ga 
že ima nekatera naravna de-
diščina, da bi tudi za obnovo 
teh objektov lahko pridobili 
državna in evropska sredstva. 
Vse, kar je ob meji, tudi kul-
turna in naravna dediščina, je 
na nek način bolj ogroženo kot 
tisto, kar ni ob meji, je dejal 
dr. Brejc. Zato bi bila potreb-
na večja skrb, pri točkovanju 
imeti neko prednost ali pa si 
jo je potrebno še izboriti na 
pobudo občin oziroma njiho-
vih občinskih svetov.

Na vprašanje o smiselnosti in-
tenzivnega vlaganja, gradnje 
na obmejnem območju, glede 
na to, da bo Hrvaška predvido-
ma v nekaj letih postala člani-
ca EU, zatem pa tudi prevzela 
šengensko mejo, je evropos-
lanec dejal, da je realno pri-
čakovati večji zamik, saj ima 
Hrvaška nekatere resne pro-

bleme, ko gre za mejo, pa tudi 
sicer najbrž ne bo šlo tako 
gladko. Ne glede na vse to, 
pa je potrebno v območjih ob 
meji zagotoviti poseljenost s 
slovenskim prebivalstvom, saj 
je to najpomembnejši faktor 
varnosti države. V vsakem pri-
meru bi bilo potrebno prido-
biti čim več sredstev iz med-
regionalnega sodelovanja, iz 
strukturnih in iz kohezijskega 
sklada za razvoj dejavnosti, ki 
bodo ljudem ob meji prinašale 
dohodek, ne glede to, kakšna 
bo usoda hrvaškega vstopa v 
EU in šengensko območje. Žal 
pa za razmeroma visoka raz-
položljiva sredstva iz EU manj-
ka dobrih programov in bojim 
se, da je tako tudi pri vas, je 
dejal Brejc in dodal, da se je 
potrebno vprašati, kaj dela-
jo ljudje v razvojnih centrih, 
kakšen je njihov učinek.

Brejc je komentiral tudi neka-
tere aktualne dogodke. Tako 
je nedavne zahteve študen-
tov označil za smešne in opo-
zoril, da imajo prav najbolj-
še univerze v razvitem svetu 
tudi najvišje šolnine, poceni in 
zastonj šole pa so prazne. Na 
opozorilo iz publike, da poli-
cija v obmejnem pasu že zdaj 
prepogosto kontrolira voznike, 
za katere ve, da so domačini, 
je Brejc dejal, da tudi polici-
ja potrebuje spremembe in da 
imamo v Sloveniji vsaj tri seg-
mente, ki v svoji neevropsko-
sti še capljajo zadaj: univerza, 
policija in kmetijstvo živijo še 
v nekem realsocialističnem 
času. S. M.

Vabilo k 
sodelovanju

Posavski obzornik 
spremlja dogajanje v 
vseh treh posavskih 

občinah, zato vabimo 
krajevne skupnosti, 

društva, klube in 
druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

obzornik@volja.net ali 
na poštni naslov:

Posavski obzornik, Trg 
Matije Gubca 3, 

8270 KRŠKO

leta 2004 pa je ta številka 
narasla na okoli dva milijo-
na 650 tisoč litrov. Medtem 
pa število oddajalcev mle-
ka nekoliko pada, trenutno 
jih je 36. Konec leta 2005 je 
imela zadruga v pitanju pri 
svojih kooperantih 13 telet, 
ki so last zadruge. Zanima-
nje za pitanje zadružnih te-
let iz leta v leto upada, kar 
je posledica razmer na trgu 
govejega mesa, poudarjajo 
v KZ Bohor.
V letošnjem letu bo zadru-
ga nadaljevala z odkupom 

mleka in živine, njihov cilj 
je, da bi letos tako odkupi-
li tri milijone litrov mleka, 
300 bikov in sto telet. Po be-
sedah predsednika upravne-
ga odbora KZ Bohor Koprivni-
ca Franca Bogoviča zadruga 
nima namena v večjem obse-
gu širiti oziroma manjšati od-
kupa mleka in živine, v leto 
2006 pa stopajo optimistič-
no, saj menijo, da lahko tudi 
mala zadruga uspešno deluje 
v korist svojih članov in koo-
perantov. L.P.
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KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

Pojdi po svojo 
vrečo smeti – 
pridruži se nam
Slovenija je majhna in raznolika država, po površini nič manjša od jezera On-
tario v Kanadi. Zaradi burne geološke preteklosti je njen relief zelo razgiban in 
upravičeno smo ponosni na izjemno bogato geološko in hidrološko dediščino. 
Vprašanje pa je, kakšno bomo zapustili našim zanamcem in koliko smo priprav-
ljeni pomagati.

V soboto, 22. aprila, smo praznovali dan Zem-
lje! Zemlja je naš dom, na katerem živimo od 
rojstva do smrti. Ravno zaradi tega si moramo 
prizadevati in delati za čisto naravno življenj-
sko okolje, zavedajoč se, da je vsak posamez-
nik odgovoren za ohranitev našega planeta. 
Prvi dan Zemlje je bil obeležen 22. aprila leta 
1970, ko je na prireditvah, posvečenih dne-
vu Zemlje, v Ameriki sodelovalo okoli 20 mili-
jonov ljudi, čeprav prvi začetki segajo v leto 
1963, ko je nekdanji ameriški senator Gaylord 
Nelson organiziral predsedniško turnejo, na 
kateri naj bi opozorili na probleme v okolju. 
Dan Zemlje po letu 1970 obeležujejo vsako 
leto, število sodelujočih posameznikov, orga-
nizacij in držav. Ob tem dnevu so posamezniki 
in številne okoljske organizacije pripravile do-
godke, s katerimi so želeli opozoriti na ranlji-
vost in enkratnost našega planeta. Poudarek 
je bil na preprečevanju nastajanja sprememb 
podnebja. Mogoče ste opazili, da je letos že 
drugo leto zapored potekala akcija Vsak po 
svojo vrečo smeti, katere pobudnik je Aleš 
Pevc. Akcija je zasnovana popolnoma eno-
stavno: greš po prijatelja, s katerim se skupaj 
odpravita na prostor v naravi, kjer misliš, da 
ne bi smelo biti smeti in bi narava morala biti 
precej bolj čista. Nato nabereta vsak svojo 
vrečo smeti in jo odneseta na ustrezno zbir-
no mesto. Če gre vsak po svojega prijatelja 

in če bo nare-
dilo to 100.000 
osveščenih Slo-
vencev, potem 
je možno, da 
bomo na ta na-
čin zares hitro 
in učinkovito 
očistili Sloveni-
jo. Namen ak-
cije je, da se 
razširi po vseh 
mestih in kra-
jih Slovenije. 
Bistveno pa 
je eno: “Pojdi 
po svojo vrečo 

smeti in tako naredi nekaj za čistejšo nara-
vo in svoje vnuke”.

V zadovoljstvo nam je, da vas lahko obvesti-
mo o  uspešno zaključeni spomladanski akciji 
zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, 
ki smo jo izvajali na celotnem območju obči-
ne Krško in zbrali 201.020 kg kosovnih odpad-
kov. Vsem občankam in občanom se zahva-
ljujemo za sodelovanje in pomoč. Nevarne, 
kosovne in ločeno zbrane odpadke lahko sko-
zi vse leto redno oddajate na Zbirnem cen-
tru Spodnji Stari Grad, ki v času delovnih dni 
obratuje od 7. do 21. ure in ob  sobotah od 7. 
do 12. ure. Pred zbirnim centrom so namešče-
ni kontejnerji, v katere lahko odložite odpad-
ke izven navedenega obratovalnega časa, pri 
čemer vas prosimo, da glede odlaganja upoš-
tevate nameščene opozorilne table. Biološko 
razgradljive odpadke pa odvažamo enkrat te-
densko, in sicer po naslednjem urniku:
- ponedeljek – KS Brestanica, KS Senovo,
- torek – KS Krško (levi breg reke Save),
- sreda – KS Krško (desni breg reke Save) in 
 KS Leskovec,
- četrtek – KS Kostanjevica na Krki.

EKO TRŽNICA ponovno 
v Krškem

Kostak d.d. z osnovnimi šolami v občini Kr-
ško organizira tretjo zapored EKO TRŽNICO 
pod naslovom »Koga okolje briga« v namen 

osveščanja in varovanja okolja. Vljudno vas 
vabimo, da se nam pridružite v soboto, 20. 
maja 2006, od 9. do 12. ure, na EKO TRŽNI-
CI pred nakupovalnim centrom MERCATOR 
D.D. Krško, CKŽ 132 A.
   
Mladi bodo na ogled postavili svoje izdelke, 
ki so zanimivi, uporabni in okolju prijazni ter 
vas okoljevarstveno osvestili. Za zabavo in 
popestritev bodo poskrbeli otroci sami s ples-
nimi skupinami, recitacijami, igrami in glas-
benimi točkami. Program bo popestrila pevka 

in animatorka Andreja Zupančič. 
Sodelujoče osnovne šole:  OŠ Raka, OŠ Pod-
bočje, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Koprivnica, 
OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki.
 

Vljudno vabljeni

Merjenje zadovoljstva 
uporabnikov storitev 
podjetja Kostak

Vsi imamo radi čisto in urejeno okolje, v 
katerem se dobro počutimo in zdravo ži-
vimo. V podjetju Kostak s svojimi dejav-
nostmi skrbimo za ohranjanje čistega in 
zdravega okolja. Vsak dan se trudimo, da 
svoje delo opravljamo kakovostno in učin-
kovito. Pri tem želimo poznati Vaše potre-
be in želje ter pri svojem delu upoštevati 
Vaše predloge. 

Računu za mesec april smo priložili kra-
tek vprašalnik, s katerim želimo izmeriti 
Vaše zaznavanje kakovosti storitev, ki jih 
izvajamo v Kostaku. Prosimo, da si vzame-
te čas in odgovorite na nekaj vprašanj. 
Zbrani odgovori nam bodo pomagali, da 
bomo ugotovili, katere storitve opravlja-
mo dobro, s čim ste zadovoljni in kaj je 
tisto, kar lahko ob skrbi za okolje še iz-
boljšamo. 

Prosimo, da izpolnjen vprašalnik vrnete 
na naš naslov, lahko pa ga izpolnite tudi 
na naši spletni strani www.kostak.si. 
Za dodatne informacije o izpolnjevanju 
vprašalnika lahko pokličete na 07 48 17 
216 ali 07 48 17 223.

Za sodelovanje se Vam najlepše zahva-
ljujemo!

OKOLJE IN PROSTOR, IZ NAŠIH KRAJEV

Dan odprtih vrat in projekt Od kakovosti 
k odličnosti
Na brežiški osnovni šoli so 19. aprila združili dva pomembna dogodka - dan šole 
in podpisi konzorcijsko pogodbe s šolami partnericami za izvajanje projekta Od 
kakovosti k odličnosti.
Na dan odprtih vrat so se učen-
ci pod strokovnim vodstvom 
svojih učiteljev na osnovni 
šoli v Brežicah pripravljali sko-

zi vse šolsko leto. Tokrat so iz-
brali temo, s katero bi učen-
cem približali naravoslovne 
dejavnosti in jim pokazali, da 
sta tudi matematika ali fizi-
ka zanimivi in jih zato velja 
podrobneje spoznati. Starosti 
primerno so pripravili zanimi-
ve eksperimente v svojo sre-
do povabili zanimive sodelav-
ce - ribiče, lovce,  gozdarje, 
zeliščarje, modelarje, gasilce, 
balonarje in druge. Tudi star-
ši so si z navdušenjem ogleda-
li prikazane aktivnosti in se, 
tako kot ponavadi, z veseljem 
odzvali povabilu. 
Na šoli so na ta dan pričeli 
uresničevati že tudi nov pro-

jekt Od kakovosti k odlično-
sti. Projekt je razpisalo minis-
trstvo za šolstvo in je podprt 
tudi s sredstvi evropskih soci-

alnih skladov ter poleg breži-
ške vključuje še šest sloven-

skih osnovnih šol. Mag. Marija 
Lubšina Novak, ravnateljica 
OŠ Brežice, je ob tem pouda-
rila, da bodo skupaj z ostalimi 
šolami podpisnicami spodbu-
jali branje in pisanje ne samo 
v  slovenskem jeziku, pač pa 
tudi v različnih tujih, skrbe-
li za naravoslovno pismenost 
ter za pismenost na področju 
razvijanja državljanske vzgo-
je, v učencih prebudili vese-
lje do potovanj in jim približa-
li potopisno dejavnost, saj je 
v vsakem izmed nas delček no-
mada, ki ga je potrebno prebu-
diti, kar pa pri otrocih ni tež-
ko, saj vsi zelo radi potujejo. 

M. Kalčič Mirtič

Šola je oživela tudi v učilnici na prostem.

Ob podpisu projekta Od kakovosti k odličnosti

S češkimi kolegi 
o izmenjavi in 
izpopolnjevanju

Konec minulega tedna so učite-
lji Glasbene šole Krško v okvi-
ru strokovne ekskurzije obiska-
li glasbeno šolo v Dobranyju na 
Češkem. Sprejem je bil nadvse 
gostoljuben, ves čas obiska jih 
je spremljal tudi župan mesta 
Preštice Antonin Kmoh. Poka-
zali so jim znamenitosti me-
sta, ravnatelj glasbene šole 
Preštice Miroslav Kubal pa jih 
je gostil v njihovi glasbeni šoli, 
kjer so jim program pripravili 
učitelji s svojimi učenci. Prve 
stike s češkimi glasbeniki je 
navezala pomočnica ravnate-
lja Elizabeta Križanić že pred 
štirimi leti.
Ravnatelj krške glasbene šole 
Drago Gradišek je z obiskom 
na Češkem zadovoljen:  “So-
delovanje bo preraslo meje že 
jeseni, ko se bodo srečali uči-
telji obeh šol in si izmenjali iz-
kušnje in mnenja o poučevanju 
učencev. Zelo radi pa bomo so-
delovali tudi na programskem 
področju in pri izmenjavi raz-
ličnih aktivnosti, ki jih izvaja-
mo z učenci. Sicer je glasbe-
na šola na Češkem oblikovana 
nekoliko drugače – kot umetni-
ška šola; v Prešticah imajo pro-
gram glasbe, program plesa in 
program oblikovanja. V glasbe-
ni oddelek je vpisanih približ-
no 200 otrok, v ostala dva pa 
še toliko, tako da imajo vpisa-
nih skupaj nekaj manj učencev 
kakor v Krškem.” M. K. M.

Znajo tudi drugače
Glasbena šola Brežice je pripravila v letu, ko praznuje 60-letnico de-
lovanja, še eno zanimivo prireditev – koncert, ki so ga naslovili Znamo 
tudi drugače. Odvijal se je v Prosvetnem domu v Brežicah in izvajalci 
Čajkovskega, slovenskih ljudskih pesmi, Powela, Russa, Avsenika, Se-
peta, Robežnika, Sotoška, Privška, Hrušovarja in drugih, so navdušili 
polno dvorano obiskovalcev. Program so pripravili Berislav Cerinski, 
Adriana Stažić, Sanja Rebić Gašparlin, Danica Kavrakova Žganjar, 

Svetlana Zdelar, Vladimir Zlatko Sverak, Tomislav Vrandečić, Iva-
na Trogrlić, Mitja Kuselj, Željko Škoić, Marjetka Podgoršek Horžen, 
Špela Avsenak, Anita Strgar, Karolina Vegelj Stopar in Miran Pete-
linc.  Vezni tekst je pripravila Danica Avšič, povezovala pa je Anja 
Urek. Zaigrali so Kvartet “Vesoljci”, sekstet klavt, tolkala, flavte, go-
dalni kvartet, Mariachi, Duet, Duo, Harmonikarski orkester, Ansambel 
“Štrik” ter Pihalni orkester glasbene šole s solisti. M.K.M.

Čistilna akcija
V mesecu marcu je v oko-
lici ribnika na resi Krško 
potekala čistilna akcija. 
Nabralo se je kar nekaj 
smeti, ki bi sicer še dol-
go onesnaževale naravo.  
Še nasvet: Kadar se spre-
hajamo v naravi, imejmo 
s seboj vrečko in pobe-
rimo kakšno smet. Nare-
dili bomo nekaj dobrega 
za naravo in s tem tudi 
zase. A.S.
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Puntar d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško

Na čelu DU Bres-
tanica Olga Košir

Društvo upokojencev Bresta-
nica ima novo vodstvo. Potem 
ko je društvo trinajst let vodi-
la Minka Zalokar, so člani za 
novo predsednico 22. aprila iz-
volili Olgo Košir. Sicer pa po 
besedah dosedanje predsedni-
ce v društvu, v katerem je tre-
nutno včlanjenih nekaj več kot 
400 članov, na različne načine 
skrbijo za kvalitetnejše življe-
nje brestaniških upokojencev, 
hkrati pa je njihova stalna 
skrb tudi pridobivanje novih 
članov. L.P.

Naša Francija
Zakaj naša? Kdaj? Kako je bilo? Kaj je ostalo v spominu po tem 
obisku? Preberite odgovore ne naslednja vprašanja in izvedeli bo-
ste, zakaj tako mislimo.
V nedeljo, 2. aprila 2006, se nas je 29 dijakov Gimnazije Brežice 
v spremstvu treh profesorjev podalo na pot proti mestu Loches v 
Franciji. Namen našega potovanja je bil, da vrnemo obisk gimna-
ziji Lycee Alfred de Vigny iz Lochesa, saj so njihovi dijaki in pro-
fesorji  pri nas gostovali lansko zimo.
V tednu bivanja v Franciji smo obiskali mesto Amboise z zname-
nitim gradom, večje mesto Tours, kjer namerava večina naših go-

stiteljev nadaljevati študij, pluli z ladjico po Loari, se zabavali v 
velikem zabaviščnem parku Futuroscope v Poitieru in spoznava-
li francoski srednješolski sistem. Navduševali smo se nad prelepo 
starinsko arhitekturo hiš, gradov,cerkva in nad čudovitim franco-
skim podeželjem ter se zbližali z njihovim načinom življenja, saj 
so nas družine toplo sprejele v svoje domove.
V duši smo mnogo bogatejši kot prej, saj smo si življenje napolnili 
z novimi spoznanji, prijatelji in doživetji, seveda pa smo si vsi iz-
redno okrepili tudi znanje francoskega jezika. Hvala vsem, ki ste 
nam to izmenjavo omogočili.

Tina Tomšič in Sara Pegam

Dijaki ETrŠ Brežice 
prvi v znanju 
računovodstva

14. aprila 2006 je na Srednji 
ekonomski šoli v Celju pote-
kalo 8. državno tekmovanje 
v znanju računovodstva, ki se 
ga je udeležilo 59 dijakov z 18 
ekonomskih srednjih šol  Slo-
venije.
Dijaki Ekonomske in trgovske 
šole Brežice so bili, kot je spo-
ročila mentorica Cvetka Av-
sec, ponovno odlični.  Luci-
ja Govedić iz 2.Ce je dosegla 
prvo mesto v znanju na osnov-
nem nivoju in osvojila zlato, 
Mateja Švajger iz 2.Ae pa sre-
brno priznanje, Mitja Grmšek 
je dosegel drugo mesto v zna-
nju na višjem nivoju in osvojil 
zlato priznanje, Andreja Mirt 
pa srebrnega. Oba sta dija-
ka 4.Ae. Skupno so dijaki ETrŠ 
Brežice osvojili prvo mesto.

Helikopter Peter Klepec 
pri vrtcu Brestanica
13.aprila smo v našem vrtcu na že tradicionalnem pomladnem sre-
čanju gostili babice in dedke naših otrok. Naši malčki so se pred-
stavili s krajšim nastopom, nato pa je k nam priletel helikopter 
slovenske vojske s posadko Andrej Bračun, Aleš G. Ristič in Jernej 
Srpčič. Naši obiskovalci so spoznali tehnične značilnosti helikop-
terja, malčki pa so neznansko uživali v kabini in „pilotirali“ ob ro-
čicah in gumbih.

Za pestro dopoldne se iskreno zahvaljujemo g. Andreju, očetu 
naše varovanke. Po veselju na obrazih naših otrok in zanimivi iz-
kušnji za odrasle si takih srečanj še želimo.

Helena Zupančič, vodja vrtca

»Raziskovanje za prihodnost«
V dneh, ko se je vse vrtelo okoli knjig, saj je bil 23. april svetovni dan knjige, 
so mnogi  pridno polnili svoje police z novimi knjigami, podpisovali peticijo pro-
ti davku na knjigo, obiskovali knjižnice in številne kulturne prireditve. V brežiški 
knjižnici, kjer v letošnjem letu praznujejo 60-letnico delovanja, so posvetili raz-
iskovanju knjižničarstva v brežiški občini.

Tako so 20. aprila, v sklo-
pu praznovanja mednarodne-
ga dneva knjig za otroke, 2. 
aprilu, in svetovnem dnevu 
knjige, 23. aprilu, predstavi-
li projekt »Knjižnice v občini 
Brežice skozi čas«, ki je v le-
tošnjem šolskem letu potekal 
v okviru domoznanske dejav-
nosti. K projektnemu delu so 
pritegnili učence in učitelje z 
osnovnih šol v brežiški občini. 
Projekt je vodila knjižničarka 

Lučka Černelič,  ki je na pred-
stavitvi dejala, da so bile že v 
mestnih in vaških šolah dobro 
založene učiteljske knjižnice. 
Zato so hoteli ugotoviti, kdaj 
so se v krajih v brežiški občini 
začeli srečevati s knjigo, nje-
no dostopnostjo, kaj je  knjiga 
pomenila ljudem v preteklih 
časih in kaj danes, odkrivali 
zgodbe o prvih knjižničarjih. 

Za večino šol je bilo to prvo 
tovrstno raziskovanje in od-
krivanje knjižnične preteklo-
sti v svojem kraju. V projektu 
so sodelovali učenci in učite-
lji osnovnih šol: Dobova, Ar-
tiče, Cerklje ob Krki, Bizelj-
sko, Brežice, Globoko, Pišece 
in Velika Dolina. Pri svojem 
delu so uporabili različne pri-
stope in metode dela. Učen-
ci so zbirali podatke med kra-
jani, po šolskih, krajevnih in 

drugih kronikah ter starih za-
piskih. Pri svojem delu so pri-
šli do zanimivih spoznanj in iz-
sledkov o knjižnični dejavnosti 
v preteklosti, ki bodo objav-
ljeni v zborniku, kjer bo prvič 
zgoščeno prikazano dolgoletno 
delovanje brežiške knjižnice.  
Knjižnica ni več samo izposo-
jevališče knjig, ampak mnogo 
več. V središču pozornosti so 

predvsem uporabniki s svojimi 
potrebami in željami, je de-
jala direktorica knjižnice Tea 
Bemkoč. Zato pripravljajo vr-
sto dejavnosti, s katerimi sku-
šajo med knjižnične police pri-
tegniti tako najmlajše kot tudi 
nekoliko starejše uporabnike. 
Za najmlajše pripravljajo ure 
pravljic, predstavitve literar-
nih ustvarjalcev, Kristjanove 
knjižne uganke. Trenutno na 
mladinskem oddelku potekata 
dva projekta, Mini Bologna in 
Kristjanov knjižni nahrbtnik. 
Vsekakor pa bo vrhunec letoš-
njega praznovanja otvoritev 
novih prostorov, ki pridno na-
stajajo in dobivajo svojo konč-
no podobo v prizidku. Brežiška 
knjižnica bo tako samo še po-
večala svoj pomen in vlogo v 
lokalni skupnosti kot kulturno, 
družabno, informacijsko in iz-
obraževalno središče.  

M. Kalčič Mirtič

Z novim prizidkom bo brežiška knjižnica največja v Posavju.

Vodja projekta Lučka Černelič

Tudi Posavje 
v gibanju
V okviru akcije Slovenija v gi-
banju – z gibanjem do zdrav-
ja sodelujeta tudi zdravstve-
na domova Krško in Sevnica. 
V Krškem bodo ponovno izve-
dli test hoje na dva kilometra, 
in sicer v petek, 5. maja, ob 
15.30 uri na parkirišču zdrav-
stvenega doma. Nanj vabijo 
stare med 18 in 65 let, ki jih 
zanima, kakšna je njihova te-
lesna pripravljenost. Test hoje 
bodo v soboto, 13. maja, ob 8. 
uri pripravili tudi pred Srednjo 
šolo Sevnica, od 9. do 10.30 
ure pa bodo pred Central ca-
fejem postavljene zdravstve-
no-vzgojne stojnice na temo 
Zdrava prehrana.

Brežičani razvijajo bralno kulturo
Letošnje prireditve ob zaključ-
ku bralne značke na breži-
ški osnovni šoli se je  udeleži-
lo kar 507 učencev, od tega 23 
zlatih bralnih značkarjev, ki so 
skozi celotno osnovnošolsko 
obdobje prebirali knjige. Po-
močnica ravnateljice OŠ Breži-
ce Darja Mandžuka je ob tem 
dejala, da na šoli dajejo veli-
ko pozornost branju in spod-
bujajo kulturo branja. Želijo, 
da bi si učenci privzgojili že-
ljo po prijateljevanju s knjigo 
in da bi tudi kasneje v življe-
nju radi posegali po njej. Koor-
dinatorka bralne značke Lidija 
Geršak je s potekom za osvoji-
tev bralne značke zadovoljna in 
je poudarila, da se razredničar-
ke v posameznih razredih skozi 
vse šolsko leto trudijo in veliko 

pozornost posvečajo umetnosti 
branja. Program ob podelitvi so 
popestrili učenci OŠ s prilagoje-
nim programom in gibalno ovi-
rani otroci, svoj nastop pa so 
izvedle tudi Frfre ter skupina 
Black dance s pevko Saro Anto-
lović, na koncu pa je sledila še 

dramatizacija odlomka Manca 
in rock. M. K. M.

Zlati bralni značkarji s pisateljico Janjo Vidmar

Zeleni Jurij jih je obiskal četrtič 
Na sončno in toplo soboto je na raški trg že četrtič prijezdil v zeleno listje odeti Jurij 
v spremstvu lepega števila konjenikov in povorke konjskih vpreg. In da bi bilo še bolj 
veselo in tudi pomladno, ga je spremljalo petje, ki so ga  izvajali Ljudski pevci Flor-
jan z Ardra, pevci Raškega moškega pevskega zbora in prav tako domača skupina Lav-
rencij, katere mladi pevci, kakor pravijo, so se za petje odločili ravno ob lanskolet-
nem Jurjevanju, letos pa tudi že nastopili. Vse zbrane je v imenu gostitelja nagovoril 
podpredsednik Krajevne skupnosti Raka Branko Pečarič, konje in konjerejce pa je 
blagoslovil raški župnik Franc Levičar. Kajpak pa tudi letos ni na Raki manjkal žrebič-
kov golaž, dobre kapljice tamkašnjih vinogradnikov in pečenih domačih dobrot, ki so 
jih pripravile gostoljubne članice Aktiva kmečkih žena Raka - Veliki Trn in Gora.  B. M. 

Članice Aktiva kmečkih žena s svojimi dobrotami Branko Pečarič
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Pika v brežiški knjižnici
V okviru mednarodnega dneva knjig za otroke smo 13. aprila v 
Knjižnico Brežice povabili Tilko Jamnik, avtorico knjige Pika v 
knjižnici, njenega ilustratorja Petra Škerla in priljubljeno otroško 
književno junakinjo Piko Nogavičko. V dopoldanskem času so otro-

ci prvih razredov iz osnovnih šol Artiče, Brežice in Dobova spozna-
vali in odkrivali skrivnosti knjižnice in branja. Avtorica je otroke z 
vprašanji spodbujala k razmišljanju o tem, koliko in zakaj berejo, 
kako iščejo podatke po knjižničnem gradivu, kako naj se v knjiž-
nici obnašajo ter jih s spodbudnimi mislimi nagovarjala k branju 
in obiskovanju knjižnice. Popoldanskega srečanja so se udeležili 
otroci stari od 4 do 8 let. Bilo je zanimivo, poučno in prijetno. 

Sabina Stanič

Plavali v Avstriji
Skupina štirih plavalcev VDC Krško – Leskovec se je udeležila od-
prtega prvenstva v plavanju za osebe s posebnimi potrebami v 

Gradcu. Tekmovanja se je ude-
ležilo 17 ekip iz Avstrije in Slo-
venije. Naši tekmovalci so pla-
vali  v disciplinah 25 m prsno in 
25 m prosto, osvojili pa so eno 
zlato in dve srebrni medalji ter 
peto mesto. Organizatorji in 
spremljevalci so poskrbeli, da so 
si plavalci po tekmovanju ogle-

dali mesto Gradec in omogočili zabavo in druženje.

Otroški extempore že 17-ič
V Kostanjevici na Krki je ponovno potekal otroški likovni extem-
pore, razstavo del, ki so na njem nastala, pa so odprli v Lamuto-
vem likovnem salonu. Otroški extempore je zrasel iz nekdanjega 
grafičnega bienala jugoslovanskih otrok, letošnji z naslovom Šol-
ske stezice pa je bil že 17. po vrsti in tretji z mednarodno ude-
ležbo. Pod vodstvom mentorjev, akademskih slikarjev Martine 
Koritnik Fajt, Damjane Stopar, Jožice Medle, Janka Orača in 
Rajka Čubra, je letos na njem sodelovalo skoraj 70 osnovnošol-
cev iz 22 šol in treh držav, poleg Slovenije še iz Hrvaške ter Bos-
ne in Hercegovine. 

Na otvoritvi razstave je ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa Meli-
ta Skušek sodelujočim podelila spominske pakete, razstavo pa 
je odprl profesor didaktike likovne vzgoje na mariborski Pedago-
ški fakulteti dr. Matjaž Duh, ki je opozoril na izrivanje likovne 
vzgoje iz šolskega programa. Otvoritvi, ki so jo z bogatim pro-
gramom popestrili kostanjeviški šolarji in pihalni orkester, je sle-
dila še premiera filma Portret Lada Smrekarja, ki ga je o dolgo-
letnem ravnatelju kostanjeviške šole in Galerije Božidar Jakac 
posnel Talal Hadi. V Kostanjevici sicer letos obeležujejo kar dve 
obletnici: 100-letnico šolske stavbe in 50-letnico galerijske de-
javnosti v kraju, ki se je začela z Gorjupovo galerijo v osnovni 
šoli. P. Pavlovič

Mlade likovnice med ogledom razstave

Uspeh dijakov Srednje poklicne 
in strokovne šole Krško
21. aprila je na TŠC Kranj potekalo 2. državno tekmovanje in 
srečanje elektrotehnikov, prav tako pa 14. tekmovanje ter sre-
čanje elektrikarjev. Tekmovanja so se udeležili dijaki Srednje 
poklicne in strokovne šole Krško. Dijak Matej Vene v izobraže-
valnem programu elektrotehnik, Izak Kelek  je zastopal elek-

trikarje elektronike, Gregor Gorenc pa elektrikarje energetike. 
Pod vodstvom mentorjev Zdravka Veglja, Mirana Pungerčiča, 
Jožeta Požuna in Igorja Počka so se dijaki uvrstili na odlično 
drugo mesto v konkurenci štirinajstih elektro šol Slovenije.

Tekmovalci in mentorji (z leve – Zdravko Vegelj, Gregor 
Gorenc, Izak Kelek, Matej Vene, Miran Pungerčič in Igor 
Poček ) Foto: Jože Požun

Ekipa OŠ Cerklje ob Krki druga, 
gimnazijci peti
 
Na Gimnaziji Brežice je 20. aprila v organizaciji Zavoda za 
šolstvo in profesorjev geografije Uroša Škofa in Nataše Še-
koranja potekalo 11. državno tekmovanje iz znanja geogra-
fije, na katerem je sodelovalo 16 osnovnošolskih in 9 sred-
nješolskih ekip, med njimi tudi ekipa OŠ Cerklje ob Krki in 
ekipa Gimnazije Brežice. Ekipa Cerkelj v sestavi Gregor Ko-
drič, Klemen Srpčič in Alja Račič, pod mentorstvom Draga 
Ivanška, je osvojila drugo mesto med osnovnimi šolami, eki-
pa gimnazijcev v sestavi  Marko Bučar, Blaž Tušar in Rene 
Romih, pod vodstvom mentorja Boštjana Špilerja, pa med 
srednjimi šolami peto mesto.

Tekmovanje, katerega finalni del je bil vezan na obeležitev  dne-
va Zemlje. Na tekmovanju so najprej reševali posamični test iz 
izbrane geografske literature, ki je letos vezana na širjenje puš-

čav. Sledilo je skupinsko te-
rensko delo, ki je tekmoval-
ce vodilo po starem in novem 
delu mesta Brežice, kjer so 
preučevali mestno zgrad-
bo, promet in mestne de-
javnosti, dotaknili pa se tudi 
kmetijstva na obrobju. Med 
osnovnimi šolami je zmaga-
la OŠ Litija, drugo mesto je 
osvojila OŠ Cerklje ob Krki v 
sestavi Gregor Kodrič, Kle-

men Srpčič in Alja Račič, pod mentorstvom Draga Ivanška, tretje 
mesto pa OŠ Metlika. Med posamezniki pa je Klemen Srpčič za-
sedel drugo mesto. Med 
srednjimi šolami sta I. 
gimnazija v Celju in Gim-
nazija Novo mesto dose-
gli prvo mesto, Gimnazi-
ja Brežice pa je v sestavi 
Marko Bučar, Blaž Tušar 
in Rene Romih, pod vod-
stvom mentorja Boštjana 
Špilerja dosegla 5. me-
sto. Med posamezniki sta 
bila najboljša Mateja Jurak iz Šolskega centra Rogaška Slatina in 
Marko Kek iz I. gimnazije v Celju, sledila sta Tadej Švencbir prav 
tako iz Šolskega centra Rogaška Slatina in Mariano Alejandro Ko-
stelec iz Gimnazije Novo mesto, ki so si zagotovili vstopnice za 
mednarodno olimpiado, ki bo letos julija, v okviru mednarodne-
ga geografskega kongresa, v avstralskem mestu Brisbane. 

Ekipa Gimnazije, foto: Uroš Škof

Ekipa OŠ Cerklje ob Krki na 
terenu, foto: OŠ Cerklje ob Krki

Planinski izlet na Trdinov vrh
V soboto, 22. 4. 2006, smo na Osnovni šoli Jurija Dalmatina orga-
nizirali planinski izlet na najvišji vrh Gorjancev, Trdinov vrh 
(1178m). Z avtobusom smo se odpeljali izpred šole proti Kosta-
njevici do Gabrja, od koder smo se začeli vzpenjati do Doma Vin-
ka Paderšiča na Gospodični. Pod domom je ena najbolj vablji-
vih znamenitosti Gorjancev – izvir Gospodična.  Znan je postal iz 
ljudskega izročila. O njeni bajeslovno zdravilni vodi s pomlajeval-
no močjo je pisal Janez Trdina v bajki Gospodična. Pri studencu 
smo se osvežili, pri planinski koči pa smo imeli malico. Po počitku 
smo pot nadaljevali na Trdinov vrh. Na najvišjem vrhu Gorjancev 
smo videli nekaj razvalin rimskokatoliške cerkve sv. Jere in grško-
katoliške cerkve sv. Elije, med katerimi poteka meja med Slove-
nijo in Hrvaško.

Po krožni poti smo se vrnili nazaj na Gospodično in po krajšem po-
čitku še do Gabrja.
Kljub temu, da se izleta ni udeležilo veliko učencev, nam je izlet 
zelo dobro uspel in navdušil poleg starejših planincev tudi nekaj 
prvošolcev, ki so bili na planinskem izletu prvič.
Upam, da se bo na naslednji izlet prijavilo več učencev, saj želim, 
da se ta dejavnost, ki je ena najbolj množičnih rekreativnih de-
javnosti v Sloveniji, tudi na naši šoli razširi. A.Z.

CKŽ 26, 8270 Krško

Praznik knjige 
v Valvasorjevi knjižnici

Po vsem svetu je 23. aprila v središču knjiga, saj je to dan, 
ki ga je organizacija UNESCO razglasila za svetovni dan 
knjige. Tudi v Valvasorjevi knjižnici se vsako leto potrudi-
mo, da je predzadnji aprilski teden slovesen in na druga-
čen način kot običajno povezan s knjigami.  

Pomladno prebujajoči se park ob knjižnici smo »okrasili« 
s poezijo. 

V petek, 21. aprila popoldne je bilo v parku še posebej 
živo. Skupaj z Mladinskim centrom iz Krškega in Centrom 
za razvoj podeželja Posavje smo pripravili prireditev Poda-
rimo knjigo in cvet. Postavili smo stojnice, kjer se je dalo 
po ugodni ceni kupiti knjige, s svojimi izdelki so se predsta-
vile rokodelke, ki delujejo pod okriljem CRP. 

Posebej polna in pisana je bila stojnica, ki je služila osnov-
ni ideji projekta. Veliko knjig je zamenjalo svoje lastnike. 
Mi smo vsakemu obiskovalcu dali cvet.

Tudi na pravljičnem druženju pri Muriju in Minki je bilo 
drugače kot običajno, saj so otroci na koncu dobili od Mu-
rija in Minke knjižna darila in seveda, cvet! 

Sončno petkovo popoldne pred knjižnico je prav lepo mini-
lo. In že sedaj vas vabimo, da se drugo leto prazniku knjig 
pridružite tudi vi!

Alenka Žugič Jakovina
Foto Milena Vodopivec in Eske Van Gils
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OB DNEVU KNJIGE - 23. april - svetovni dan knjige in avtorskih 
pravic ter slovenske dneve knjige so 21. in 22. aprila obeležili 
tudi v Valvasorjevi knjižnici Krško. V parku pred knjižnico so 
obiskovalci na stojnici lahko dobili ali podarili knjigo z domače 
knjižne police ter podpisali peticijo proti davku na knjigo, po 
ugodnejši ceni kupili nove knjige ene izmed domačih založb, 
hkrati pa so si lahko izbrali kakšnega izmed rokodelskih 
izdelkov Centra za razvoj podeželja Posavje. V popoldanskih 
urah so za najmlajše pripravili posebno pravljično urico, 
naslednji dan pa v sodelovanju s krškim mladinskim centrom še 
pravljično gledališko urico po nizozemsko.

Pesem Posavja 2006
Vsi trije posavski skladi za kulturne dejavnosti so tudi letos skup-
no pripravili območno revijo odraslih pevskih zborov. Od 21. do 23. 
aprila so se tako v Krškem, Sevnici in v Brežicah zvrstili trije kon-
certi, na katerih se je predstavilo trideset posavskih pevskih zbo-
rov, skupin in oktetov. Koncerte je strokovno spremljal Mitja Go-
bec, kateri od zborov se bodo uvrstili na medobmočno revijo pa bo 
znano še ta mesec.

Kar sedemnajst zborov, ki so se udeležili revije, prihaja iz občine 
Brežice, osem iz krške ter pet iz sevniške občine. Med njimi je šest 
ženskih, dvanajst moških in dvanajst mešanih pevskih sestavov. 
Posamezna zasedba je predstavila umetno skladbo slovenskega 
avtorja, ljudsko pesem v izvirni obliki ali priredbi in skladbo po 
lastnem izboru. Poleg že običajnih treh koncertov so organizator-
ji letošnji reviji dodali še koncert estonskega  moškega komorne-
ga zbora. L.P.

Ženski pevski zbor Orlica Pišece na koncertu v Krškem

Blagoslov konj na Slinovcah
Društvo Gorjanska konjenica Kostanjevica na Krki je 23. aprila že petič 
pripravila blagoslov konj, ki je potekal pri cerkvi Matere dobrega sveta 
na Slinovcah. Že pri prvem blagoslovu konj leta 2001 se je zbralo oko-
li 70 konjenikov, z leti pa prireditev postaja vse bolj obiskana, saj so 
v zadnjih letih našteli tudi do 100 konj. Vsekakor gre za eno največjih 
prireditev blagoslova konj v Sloveniji, ki se vsako leto prične s povor-
ko skozi Kostanjevico na Krki, nadaljuje pa z blagoslovom konj in mašo 
na Slinovcah. Kot ponavadi je bilo tudi tokrat po končanem blagoslovu 
poskrbljeno za pijačo in jedačo na prostoru ob cerkvi. 

Znani finalisti PosIPa
Znani so delni rezultati PosIPovega natečaja za najboljši poslov-
ni načrt, končni zmagovalec pa bo znan 11. maja, ko se bo pet 
najbolje ocenjenih nosilcev idej tudi javno predstavilo. Predsta-
vili se bodo: Andreja Mirt – Promocija grajske kleti, Sandra Zupan 
– Eko hiške na lokaciji Žlegarjev breg, Aleksandra Ivanšek – Mes-
nine krškopoljca, Jasmina Horvatič – Terapevtsko-jahalni center 
Poni in Miha Urbanč – Igralnica Rihi. Predstavitev bo potekala na 
Višji šoli Brežice. 

Velika nagrada Slovenije v spidveju 2006 
Krško je 22. aprila gostilo največji letošnji športni dogodek v Posavju in enega največjih v Sloveniji - Veli-
ko nagrado Slovenije v spidveju. Zmagovalci so znani, organizatorji iz AMD Krško delajo analize in obračune, 
ljubitelji spidveja pa se že ozirajo k novim tekmam iz serije za svetovno prvenstvo. Njim za spomin, drugim 
bralcem pa v informacijo o izjemni športni prireditvi objavljamo fotoreportažo naših sodelavcev. S.M.  

Šetkratni svetovni prvak 
Šved Tony Rickardsson 
opazuje vožnjo tekmecev.Vratolomne, a varne vožnje so navdušile publiko; na stezi v vodstvu Avstralca Adams in 

Crump tretji Poljak Protasiewicz in Matej Ferjan. 

Slovenska voznika pred dirko: štirikratni državni prvak 
Matej Žagar (levo) in petkratni Matej Ferjan (desno).

Prizor vožnje, v kateri je slovenski prvak Matej Žagar 
premagal svetovnega prvaka Rickardssona.

Prvi temnopolti voznik v 
seriji Speedway Grand prix 
Antonio Lindbäck.

Junaki ovalnih stez pred začetkom prireditve

Jabolko ne pade daleč od 
drevesa - sin Avstralca 
Jasona Crumpa »preizkuša« 
krški pesek ...

Na dirki za VN Slovenije 
2006 je v vlogi nove 
predsednice organizatorja 
debitirala Violetta Freeland 
(prva z desne).  

Mednarodna navijaška 
skupina Mateja Žagarja.

Del folklore na veliki športni prireditvi ...
Letos je bilo za spremljevalni 
program poskrbljeno bolje 
kot na prejšnjih dirkah.

Na koncu Velike nagrade Slovenije 2006 se je najbolj 
veselila zmagovalna trojica Avstralec Jasson Crump, 
Danec Nicki Pedersen in Poljak Tomasz Gollob.  

Zadovoljen v družbi posavskih deklet: minister za 
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je prvi čestital zmagovalcem.
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Največjo vzpodbudo 
s tribun je doživel 
Ljubljančan Matej Žagar.
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Jubilej prve videmske 
ambulantne bolničarke
Krški župan Franc Bogovič je 24. aprila s predstavniki leskovške-
ga Društva izgnancev in Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem 
na domu obiskali gospo Božo Bogataj, ki je 19. aprila dopolnila 
častitljivih 95 let. Še vedno prikupno in urejeno Bogatajevo sre-
čujemo vsa leta tudi na tako imenovanem Bogatajevem dnevu, 
prazniku zdravstvenih delavcev občine Krško, ki ga obeležujejo 
v spomin na dr. Jožeta Bogataja, ki je v Krškem ustanovil prvo 
zdravstveno ambulanto že pred drugo svetovno vojno, s tem pa 
postavil tudi temelje razvoja zdravstvene dejavnosti v občini. 
Ob tem pa vsekakor še zdaleč ni zanemarljiva vloga prav jubi-

lantke Bože Bogatajeve, ki je soprogu kot bolničarka ne le po-
magala pri ustanovitvi ambulante, temveč tudi delala v njej vse 
do njegove prezgodnje smrti, nakar se je zaposlila in nadaljeva-
la delo v obratni ambulanti tovarne Celuloza. Sicer pa je v letu 
1911 rojena Vrhničanka spoznala pokojnega zdravnika po rodu z 
Jesenic na Gorenjskem v Radovljici, leta 1937 pa sta preselila v 
Krško, natančneje, v tedanji Videm ob Savi, kjer se jima je leto 
kasneje rodila hči Janja Bogataj – Rošker, ki je šla po njunih sto-
pinjah in se posvetila medicini in kot prva specializirana pedia-
trinja delala v krškem Zdravstvenem domu vse do upokojitve. 
Gospa Boža Bogatajeva, ki sta ji danes poleg dveh vnukov, Jerne-
je in Boštjana, v veliko veselja tudi dva pravnuka, živi s hčerko 
Janjo in njeno družino na leskovški Gmajni, kamor so se preseli-
li v devetdesetih letih, in kakor pravi sama, se, razen nesrečne-
ga padca v zimskih mesecih, ki jo je  nekoliko upočasnil pri hoji, 
prav dobro počuti. 

Bojana Mavsar

Program Fakultete 
za energetiko čaka 
na potrditev
Skupina za pripravo elabora-
ta za ustanovitev Fakultete 
za energetiko, ki jo je imeno-
val rektor Univerze v Mariboru 
prof.dr. Ivan Rozman, uspešno 
nadaljuje svoje delo in se drži 
terminskega plana. Tako je že 
izdelan in recenzentom v pre-
sojo poslan osnutek projekta 
skupaj z učnimi načrti. V za-
četku maja naj bi ga obravna-
val Senat Univerze v Mariboru, 
ta pa ga bo predložil Svetu za 
visokošolstvo.  
V skladu s terminskim planom 
naj bi bil projekt še v poletnih 
mesecih, uvrščen  na odbor za 
znanost in visokošolstvo v Dr-
žavnem zboru RS, kar je pogoj 
za sprejem odloka o ustanovit-
vi fakultete na seji Državnega 
zbora. Podpisane so tudi po-
godbe o začetnem financira-
nju projekta, k čemur sta se 
zavezali tako občina Krško kot 
Mestna občina Velenje. Obči-
na Krško bo v poletnih mesecih 
tudi v celoti zagotovila materi-
alne pogoje za delovanje fakul-
tete za energetiko, ki bo svo-
je prostore našla v že delujoči 
Fakulteti za logistiko na Hoče-
varjevem trgu. Do naslednjega 
študijskega leta bo tako fakul-
teta dobila novo fasado, kuril-
nico, dvigalo za invalide, v ce-
loti pa bo urejeno tudi tretje 
nadstropje. Za omenjena dela 
bo Občina Krško letos zagotovi-
la 200 mio SIT.

Svetniki sprejeli zaključni 
račun Občine Krško

Na svoji 39. seji je občinski svet občine Krško sprejel 
predlog odloka o zaključenem računu proračuna Ob-
čine Krško za leto 2005. 

Skupni prihodki proračuna za minulo leto so bili realizirani v višini 
5,605 milijarde tolarjev. Ker je bil proračun sprejet v marcu 2004 
sta bila potrebna dva rebalansa proračuna. Prvi je bil namenjen za-
gotovitvi sredstev za delovanje Fakultete za logistiko, drugi pa po-
pravljen predvsem z namenom zagotovitve potrebnih sredstev za 
odpravo posledic neurja, ki je v avgustu prizadelo občino Krško. 
Med odhodki proračuna je Občina Krško v letu 2005 realizirala 
5,108 milijarde tolarjev. Precejšen delež le-teh je bil namenjen 
za odpravo škode po neurju. Med investicijami pa so najvidnejše: 
ureditev prostorov na Hočevarjevem trgu 1 za delovanje Fakulte-
te za logistiko, novi prostori Glasbene šole Krško, ureditev knjižni-
ce na Senovem, obnovljena zdravstvena postaja na Senovem, ob-
nova kurilnice, razvoda in instalacij ter dvigalo za gibalno ovirane 
osebe v OŠ Jurija Dalmatina Krško, za obnovo telovadnice je bila iz-
delana tudi projektna dokumentacija. V Osnovni šoli Adama Boho-
riča Brestanica so bile obnovljene sanitarije, zamenjan del oken v 
OŠ Leskovec, urejeni prostori za 9. letni pouk v OŠ Podbočje, delna 
sanacija strehe v OŠ Kostanjevica, izveden je bil nakup dela pros-
torov pod tribunami Stadiona Matije Gubca za potrebe nogometne-
ga kluba. Zaključena je bila tudi obnova igrišča pri OŠ Senovo, ter 
sofinancirana izgradnja igrišč pri Krajevnih skupnostih (Gora, Veli-
ki trn, Brege). Za bazen v Brestanici je bil narejen projekt obnove 
in izvedeno investicijsko vzdrževanje za zagotovitev kopalne sezo-
ne v letu 2005. 
Na področju komunale je bila zgrajena čistilna naprava Brestanica-
Senovo, zaključena izgradnja vodovoda Sremič, obnovljeno je bilo 
kanalizacijsko omrežje Senovo-Brestanica, Valvasorjevo nabrežje, 
ul. Anke Salmič v Krškem, Bračičeva ulica. Zgrajen je bil tudi objekt 
za sortiranje in skladiščenje odpadkov.  Pridobljeno je bilo uporab-
no dovoljenje za podhod Čulk in delno komunalno opremljeno na-
selje Kerinov grm.  Opravljenih je bilo tudi več postopkov za od-
kupe zemljišč za ureditev cest in pločnikov ter razvoj poslovnih in 
obrtnih con. 
Razlika med realiziranimi prihodki in odhodki je pozitivna – prora-
čunski presežek je znašal 496 mio SIT.  V letu 2005 je bil tako na 
osnovi teh sredstev dokončno realiziran odkup delnic Kostaka (34,8 
mio SIT) ter vložek v Cerod (462 tisoč SIT). Prav tako je bil vrnjeno 
za 176 mio več  kreditov kot je bilo najetih (vrnjen je bil kratkoroč-
ni kredit v višini 230 mio SIT ter odplačano za  106 mio dolgoročnih 
kreditov (Zdravstveni dom Krško, Izgradnja OŠ Senovo, Izgradnja 
vodovodov in kanalizacije v občini Krško, Glasbena šola Krško, Od-
kup zemljišč PC Vrbina, Podhod Čulk v Starem Gradu, Obnova vodo-
vodov v občini Krško, Izgradnja vodovodov in kanalizacije v občini 
Krško). Najet je bil tudi nov dologoročni kredit v višini 160 mio SIT, 
na računih pa je 31. 12. 2005 bilo 284 mio likvidnih sredstev. 

Občina Krško objavlja JAVNO DRAŽBO ZA ODPRODAJO NE-
PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KRŠKO. Javna dražba bo 
potekala, 22. maja 2006 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi 
»A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Ogled pred-
metov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Ob-
čine Krško in sicer pri Stanislavi  Preskar tel. 07 4981-279 
ali Karmen Cvelbar Kastelic tel. 07 4981-291. Predmeti pro-
daje, izklicne cene, plačilni in drugi pogoji so objavljeni na 
spletni strani: www.krsko.si.

26. tekmovanje slovenskih godb 
v koncertni težavnostni stopnji
Kot smo poročali v prejšnji številki Posavskega obzornika bo tekmo-
vanje slovenskih godb v najvišji, koncertni, stopnji potekalo v Kr-
škem, 13. maja. Udeležilo se ga bo 6 slovenskih godb, poleg doma-
če godbe, Pihalnega orkestra Videm Krško, še Pihalni orkester Krka, 
Godba slovenskih železnic, Pihalni orkester Slovenj Gradec, Pihalni 
orkester Logatec in Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Celje.
Zveza slovenskih godb, pod okriljem katere poteka tekmovanje, 
želi na ta način spodbuditi dejavnost slovenskih godb, jo program-
sko obogatiti in popestriti. Tekmovanja se lahko udeležijo le tiste 
godbe, ki so članice Zveze in so v preteklem tekmovalnem ciklusu v 
nižji težavnostni stopnji dosegle zlato odličje in godbe iz višje te-
žavnostne stopnje. Če godba doseže le priznanje, se v naslednjem 
tekmovalnem ciklusu lahko udeleži tekmovanja v nižji težavnostni 
stopnji, kar ne velja za tretjo težavnostno stopnjo. Godba lahko iz-
pusti en ciklus tekmovanja, s čemer ne izgubi pridobljeni status.
Elementi ocenjevanja so intonacija, zvok, ritem in doslednost 
v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za 
koncertni nastop. Letos strokovno žirijo tekmovanja sestavljajo 
priznani glasbeniki iz Slovenije in tujine: Jan van der Roost iz Bel-
gije, ki je izbral tudi odbor obveznih skladb in skladatelja, poleg 
njega pa so člani komisije tudi Gotfried Veit in Franz Cibulka iz 
Avstrije ter Alojz Zupan in Simon Robinson iz Slovenije. 
Orkestri se bodo predstavili v naslednjem redu tekmovanja:
dopoldne, ob 10. uri:
• Pihalni orkester Krka
• Godba slovenskih železnic
• Pihalni orkester Slovenj Gradec
popoldne ob 14. uri:
• Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Celje
• Pihalni orkester Logatec
• Pihalni orkester Videm Krško
Domačemu orkestru lahko pred tekmovanjem prisluhnete v nede-
ljo, 30. aprila na Trški gori ob kresovanju, 1. maja na že tradici-
onalni budnici po Krškem in bližnji okolici, svoj tekmovalni pro-
gram pa bo orkester predstavil v dvorani Kulturnega doma Krško, 
5. maja ob 19:30, skupaj z Godbo slovenskih železnic.
Za popestritev tekmovalnega dogajanja bosta letos Pihalni orke-
ster Videm Krško v sodelovanju z Občino Krško pripravila veselo 
dogajanje. V prireditveno vzdušje bo Krško vstopilo že v petek, 
12. maja, dan pred tekmovanjem, ko bodo zvečer na Trgu Mati-
je Gubca zaigrali stalni gostje festivala Guča – srbski trubači Or-
kestar Bakija. Obiskovalce bodo poleg njih zabavali tudi posavski 
pihalni orkestri. Zaključek bo v soboto, 13. maja, z razglasitvi-
jo rezultatov.
Kar dva vikenda v začetku maja imate priložnost zapolniti svoj 
urnik s kulturno dejavnostjo, domači orkester pa bo vesel vsake 
spodbude, ki jo lahko prejme od svojih krajanov!
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Lokalno partnerstvo v občini Krško

Začetne terenske raziskave na 
potencialni lokaciji ob NEK 
Na potencialni lokaciji Vrbina ob NEK so se začele prve terenske raziskave, ki naj bi dale odgo-
vor, ali je ta lokacija s tehničnega vidika primerna za izgradnjo odlagališča. Terenske raziskave 
so razdeljene v več sklopov, in sicer geološke, hidrogeološke, hidrološke, geomehanske, meteo-
rološke in biološke. Delo na terenu bo potekalo dva meseca, potem pa bodo še pet mesecev po-
tekale kabinetne raziskave.

Z geološkimi, hidrogeološkimi in geomehanskimi raziskavami bodo preučili hribine in kamnine, 
njihovo sestavo, lastnosti, preperelost, trdnost, razpokanost, prepustnost za vodo, njihove ke-
mične lastnosti in podobno. S hidrološkimi preiskavami bodo ugotavljali značilnosti površinskih 
voda na danem področju, možnost njihovega poplavljanja, nanosa materialov, erozije oz. spod-
jedanja. Za to so potrebni tudi meteorološki podatki, kot so podatki o količini padavin,  hitro-
sti in smeri vetra, zračnem tlaku, vlažnosti, sončnem obsevanju in temperaturi. Ob naštetem 
bodo potekale še biološke preiskave, ki bodo podale podatke o življenjskih združbah in krože-
nju snovi v okolju.

Največji posegi v prostor bodo vrtine in manjši razkopi

V začetni fazi raziskav posegi v prostor ne bodo preveč opazni. Opaziti bo mogoče strokovnjake, 
ki bodo na terenu vpisovali podatke na zemljevid, opazna bo tudi manjša mehanizacija, potreb-
na za izdelavo vrtin različnih globin ter manjših razkopov in vkopov.

Za potrebo geofizikalnih raziskav bodo strokovnjaki po terenu za nekaj ur razpeljali poseben ka-
bel, na katerega namestijo senzorje – geofone,  s katerimi zaznavajo odboj različnih valov od 
zemeljskih struktur. Te valove lahko povzročajo s posebnimi kladivi, seizmično puško ali drugi-
mi manjšimi poki. Na področju lokacije bo postavljena tudi meteorološka postaja in naprave za 
merjenje pretokov. 

Rezultati začetnih preiskav bodo pokazali, ali je potencialna lokacija primerna za odlagališče ter 
tudi katera od variant odlagališča - površinska ali podzemna - je najbolj primerna za to lokaci-
jo. Kasneje v fazi postopka bodo sledile še dodatne, podrobnejše raziskave. Vseskozi od začetka 
raziskav bo potekal monitoring ali opazovanje okolja in zbiranje podatkov.

Terenske raziskave omogočajo določitev značilnosti lokacije, ki so potrebne za odločitev, ali je 
lokacija primerna. V nadaljnji fazi pa pomagajo pri ugotavljanju morebitnih vplivov odlagališ-
ča na okolje.

Soglasja lastnikov zemljišč 

Agencija za radioaktivne odpadke je od lastnikov zemljišč, kjer bodo potekale začetne teren-
ske raziskave, pridobila dovoljenje zanje in se dogovorila tudi za povračila škode na zemljiščih 
in pridelkih. Raziskave ne bodo vplivale na kvaliteto zemljišč in tudi ne bodo močno ovirale nji-
hove uporabe. Na področjih, kjer bodo potekale raziskave, ne bo prišlo do velikih izsekov, ker 
ti niso potrebni. Možno je, da bo potrebno posekati posamezno drevo ali sčistiti podrast in tako 
pridobiti prostor za postavitev npr. vrtalne garniture.

Po zaključku začetnih raziskav bo na terenu ostalo nekaj vrtin, ki bodo spremenjene v opazoval-
ne objekte in vremenska hišica. Vse to so le manjši objekti, ki ne ovirajo uporabe zemljišča, in 
poskrbljeno bo, da tudi njihov videz ne bo moteč.

Za varnost najmlajših v prometu

Na  krški osnovni šoli Jurija Dalmatina so že drugo leto zapored 
pridobili sponzorje in na igrišču pred šolo izvedli projekt Preven-
tiva in vzgoja v cestnem prometu. Učenci, ki obiskujejo četrti 
razred, imajo v svojem rednem izobraževalnem programu pro-
metno vzgojo in opravljajo izpit za kolo. Predstavljena praktična 
aktivnost je tako samo še korak naprej, kajti promet se na ce-

sti odvija zelo hitro, zato so najmlajši udeleženci še posebej v 
nevarnosti, saj ponavadi še ne znajo pravilno ocenjevati nasta-
le situacije, ki se na cestišču odvija. Podjetje Jumicar, ki izva-
ja praktičen prikaz, postavi učenca v položaj voznika, saj le-ta 
vozi avtomobil tako, da na postavljenem cestišču spozna pro-
metne znake in doživi ves potek vožnje ter se na praktičnih pri-
merih  seznani s trki in silami, ki se ob tem sproščajo. Po bese-
dah Jožeta Bana, pomočnika ravnateljice na OŠ Krško, so učenci 
nad programom zelo navdušeni, saj doživijo promet v živo in na 
šoli so prepričani, da ga bodo izvajali tudi v bodoče, saj bo prav 
gotovo pripomogel k večji varnosti, ko se sami znajdejo v pro-
metu kot udeleženci.

Učenci se preizkušajo v vožnji.

Prodaja kmetijskih zemljišč v občini Krško
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, Občina Krško 
prodaja kmetijska zemljišča, gozdove in kmetije. Ponudbe 
za prodajo je upravna enota objavila na oglasni deski in na 
enotnem državnem portalu E-uprave, ter na pristojnem kra-
jevnem uradu. V pogled pa so tudi na spletni strani Občine 
Krško: www.krsko.si. Informacije o prodaji kmetijskih zem-
ljišč, ki so v lasti Občine Krško, dobite na 
tel. št. 49 81 363 (Arh Natalija).
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Revizijsko poročilo o poslovanju Občine Krško v letu 2004
Računsko sodišče RS je od oktobra 2005 do januarja 2006 revidiralo poslovanje Občine Krško v letu 2004. Računsko sodišče je opravilo dve reviziji - Revizijo izkazov proračuna Občine 
Krško in Revizijo pravilnosti poslovanja Občine Krško. Končno poročilo Računskega sodišča RS je bilo objavljeno 24. aprila 2006. Pri pregledu izkazov proračuna Občine Krško je sodišče 
podalo mnenje s pridržkom, pravilnost poslovanja Občine Krško pa ocenilo kot negativno.

Računsko sodišče RS je v sklopu revizije revidiralo številna področja, 
med katerimi jih večina ni zajeta v revizijskem poročilu in nanje ni 
imelo pripomb. Po sklopih notranjih organizacijskih enot so bila revi-
dirana naslednja področja:

Služba za pravne in splošne zadeve
Javna naročila
Pregledane so bile storitve čiščenja.
Osebni dohodki in drugi prejemki
Računsko sodišče je opravilo pregled splošnih aktov in pogodb o raz-
poreditvi delavcev na delovna mesta v občinski upravi ter izplačila 
plač in dodatkov.
Gospodarjenje
Računsko sodišče je pregledalo pogodbo o upravljanju in priloge k po-
godbi o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Poklicne 
gasilske enote Krško. 
Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Oddelek za gospodarske dejavnosti
Kmetijstvo
Preverjene so bile naslednje vsebine, izvedene v sklopu javnih razpi-
sov in javnih naročil:
1. Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proiz-

vodnje,   izobraževanje in dotacije, celostni razvoj podeželja in 
obnova vasi ter programi VTC.

2. Investicije v kmetijstvu.
3. Razvojni projekti.
Po zaključenem pregledu omenjenih vsebin, računsko sodišče ni ugo-
tovilo nepravilnosti.
Turizem in malo gospodarstvo
Preverjene so bile naslednje vsebine:
1. Avtorske pogodbe iz fotografskega natečaja.
2. Letna pogodba z Valvasorjevim raziskovalnim centrom Krško za 

leto 2004.
Računsko sodišče ni bilo ugotovilo nepravilnosti.
Stanovanja in poslovni prostori
Preverjeno je bilo javno naročilo investicijsko vzdrževalnega poseg 
»Sanacija meteorne kanalizacije poslovno stanovanjskega objekta 
Koprivnica 24, Koprivnica« JNMV 24/2004.
Po zaključenem pregledu vsebine s strani Računskega sodišča RS ni 
bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja
Premoženjsko pravna služba
Preverjene so bile naslednje vsebine:
1. Sklepanje avtorskih pogodb v letu 2004 in sicer v 37 premoženj-

sko pravnih zadevah.
V okviru te preverbe je bil preverjen celoten postopek za izbor av-
torja (pregled dodatnih ponudb), sklenitev pogodbe z izbranim avto-
rjem, izdelana cenitvena poročila in plačilo avtorju. V preverjenih 
postopkih Računsko sodišče ni ugotovilo nepravilnosti.
2. Preverba prodaje premoženja Občine Krško. 
V okviru te preverbe je bila preverjena vključenost predmetov proda-
je v program prodaje v okviru proračuna Občine Krško za leto 2004, 
postopek za izbor cenilca za določitev izhodiščne cene predmeta pro-
daje, izdelana cenitvena poročila, plačila storitev izbranim ocenje-
valcem za izdelana cenitvena poročila, postopek Komisije za proda-
jo premoženja, postopek objave javne dražbe za poslovna prostora, 
postopek objave javnega zbiranja ponudb za stanovanje, postopek 
javne dražbe, postopek odpiranja ponudb, postopek sklenitve po-
godbe z izbranimi dražitelji in ponudniki, plačilo kupnine za pred-
mete prodaje.
V postopkih Računsko sodišče ni ugotovilo nobenih nepravilnosti.
3. Preverba treh postopkov evidentiranja nepremičnin v okviru popi-

sa premoženja Občine Krško za leto 2004. 
V okviru te preverbe je bil preverjen postopek evidentiranja listin 

kot osnove za popis, postopek za izbor cenilca za določitev vredno-
sti novo evidentiranega premoženja in postopek vnosa premoženja v 
premoženjsko bilanco. V postopkih Računsko sodišče RS ni ugotovilo 
nobenih nepravilnosti.

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Računskemu sodišču so bili v pregled predloženi dokumenti za na-
slednje investicije in vzdrževanje:
1. rekonstrukcija in dozidava OŠ Senovo (526.379.000 SIT),
2. redno vzdrževanje občinskih cest (238.777.000 SIT),
3. izvajanje zimskega vzdrževanja na občinskih cestah (428.507.000 

SIT),
4. dobava opreme in učil za OŠ Senovo (57.543.000 SIT),
5. dobava in montaža kuhinje za OŠ Senovo (16.582.000 SIT),
6. dobava računalniške opreme za OŠ Senovo (16.606.000 SIT),
7. izgradnja vodovoda Sremič (70.795.000 SIT),
8. izgradnja vodovoda Krško polje - 2. faza (32.399.000 SIT),
9.  izgradnja objekta za sortiranje odpadkov (87.709.000 SIT),
10. rekonstrukcija ceste Mladje - Brlog (7.988.000 SIT),
11. rekonstrukcija ceste Brezje - Vrhe (4.847.000 SIT),
12. rekonstrukcija ceste Leskovce - Kadivnik (3.000.000 SIT).
Poleg zgoraj navedenih področij je bilo revidirano tudi področje tak-
se za obremenjevanje vode ter takse za obremenjevanje okolja za-
radi odlaganja odpadkov. Pri revidiranju vseh navedenih investicij ra-
čunsko sodišče ni ugotovilo nepravilnosti, ki bi izhajale iz nepravilne 
uporabe zakonodaje, ki ureja javna naročila.

Oddelek za družbene dejavnosti
Izobraževanje
Računskemu sodišču so bili v pregled predloženi dokumenti, ki se na-
našajo na javna naročila, odločanje v upravnih postopkih, sklepanje 
pogodb z javnimi zavodi in izvajanje le-teh, investicijski in tekoči 
transferi ter javni razpisi.
1. Prevozi šolskih otrok
2. Pogodbe o financiranju javnih zavodov (šol in Ljudske univerze) v 
letu 2004.
3. Plače javnih zavodov.
4. Izvedena je bila kontrola izračuna materialnih stroškov.
5. Realizacija programa rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrže-
vanj ter nabave opreme za javne zavode.
6. Javno naročilo velike vrednosti: rekonstrukcija strehe nad osred-
njim delom OŠ Leskovec.
Kultura
1. Financiranje Kulturnega doma Krško v letu 2004.
2. Prvi del postopka (do točkovanja) javnega razpisa na področju kul-

ture.
3. Sredstva za financiranje določenih kulturnih projektov.
Šport
Javni razpis šport 2004.
Investicije na področju športa
Javno naročilo male vrednosti: izgradnja garderob za potrebe NK Kr-
ško.
Pri revidiranju vseh navedenih vsebin s področja družbenih dejavno-
sti, računsko sodišče ni ugotovilo nepravilnosti.

Oddelek za javne finance in proračun
Pregledan je bil zaključni račun in bilanca stanja. Za preizkus pravil-
nosti izkazov zaključnega računa proračuna občine in preizkus pravil-
nosti obrazložitve podatkov iz bilance stanja na dan 31. 12. 2004 je 
Računsko sodišče RS preverilo ustrezno velik vzorec vplačil in izpla-
čil (na primer: pregled plačil po fakturah in zahtevkih, prejetih v ja-
nuarju in februarju tekočega leta za predhodno leto, itd.). Prav tako 
je bila za vse vsebine oziroma poslovne dogodke, ki so bili revidirani 
iz delovnega področja posameznega oddelka, pregledana tudi pravil-
nost, pravočasnost in ustreznost knjiženja ter načini in roki plačil.

Obseg revizije Računskega sodišča je bil zelo obsežen in prepričan sem, 
da je dokazal strokovnost in gospodarnost občinske uprave občine Krško. 
V niti eni od ugotovitev ni bilo očitka o negospodarnem ravnanju z občin-
skimi sredstvi. Večino nepravilnosti, ki so bile ugotovljene, smo odpravi-
li tekom revizije, tako da za odzivno poročilo ostajata zgolj dva akta, ki 
ju mora sprejeti občinski svet. 
Žal ima računsko sodišče zelo ostra merila pri svojih ocenah in vse obči-
ne in tudi ministrstva dobivamo brez izjeme negativna mnenja pri oceni 
pravilnosti poslovanja. Tudi tiskovne konference računskega sodišča iz-
venijo precej bombastične in se kaj kmalu dobi občutek velikih nepra-
vilnosti. Komu to koristi ne vem, zagotavljam pa, da občinska uprava 
skupaj z županom dela strokovno, gospodarno in pošteno v korist vseh 
občanov.
V nadaljevanju v celoti predstavljamo ugotovljene nepravilnosti in obra-
zložitve občinske uprave glede ugotovljenih nepravilnosti.

Izhajajoč iz povzetka poročila so bile k izkazom proračuna Občine Krško 
ugotovljene naslednje nepravilnosti:
- v računu financiranja je Občina Krško prejemke in izdatke izkazala za 
200.000 tisoč tolarjev prenizko.
V letu v 2004 je občina Krško odplačala tudi 200.000 tisoč tolarjev krat-
koročnega likvidnostnega kredita, ki ga je najela konec leta 2003 in naj-
ela nov kratkoročni kredit v višini 230.000 tisoč tolarjev. Glede na to, da 
drugi odstavek 90. člena Zakona o javnih financah določa, da se pri lik-
vidnostnem zadolževanju v računu financiranja na koncu leta izkaže le 
razlika med prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja 
v tekočem letu, je občina v računu financiranja izkazala le razliko v viši-
ni 30.000 tisoč tolarjev. Stališče računskega sodišča pa je, da se v teko-
čem letu lahko pobota le kredit, ki je najet in vrnjen v istem letu.
- investicijski odhodki so bili podcenjeni v znesku 263.423 tisoč tolar-
jev.
Pri oddaji javnih naročil za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Se-
novo ter nabavo kuhinje, učil in učnih pripomočkov ter računalniške 
opreme za OŠ Senovo je bila občina naročnik in investitor. Izbranim po-
nudnikom je za izvedena dela in dobavljeno blago plačevala situacije, 
izplačila pa evidentirala med investicijske transfere, namesto na inve-
sticijske odhodke (torej na konte skupine 43, namesto na konte skupi-
ne 42). Posledično so bili investicijski transferi v letu 2004 precenjeni za 
263.423 tisoč tolarjev ter za enak znesek podcenjeni investicijski odhod-
ki. Tudi računsko sodišče ugotavlja, da napačno razvrščanje ne vpliva na 
skupni obseg odhodkov tako, da gre zgolj za knjigovodsko napako.
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje, so bile podcenjene najmanj 
v znesku 1.000 tisoč tolarjev.
Občina mora vsako leto uskladiti stanje terjatev za sredstva dana v 
upravljanje z upravljalci teh sredstev. Usklajevanje je bilo opravljeno, 
do napake je prišlo pri vnosu podatka za OŠ Leskovec. Napaka je bila v 
letu 2005 odpravljena.
- kratkoročne obveznosti so bile podcenjene najmanj v znesku 60.206 
tisoč tolarjev.
V bilanci stanja niso bile izkazane obveznosti za plače in druge oseb-
ne prejemke za december 2004, izplačane v januarju 2005 za zaposle-
ne v občinski upravi, Valvasorjevi knjižnici Krško, Mladinskem centru Kr-
ško, OŠ Jurija Dalmatina Krško in materialni stroški za december 2004, 
izplačani v januarju 2005 za osnovne šole v občini Krško. Tudi v tem pri-
meru gre zgolj za knjigovodsko napako, ki nima nobenega vpliva na po-
slovanje občine.

Na področju pravilnosti poslovanja občine Krško za leto 2004 pa so bile 
ugotovljene naslednje nepravilnosti:
- Občina Krško je prevzela obveznosti, ki so za 76.290 tisoč tolarjev pre-
segle  s proračunom odobrena sredstva.
Gre za zapadle neplačane obveznosti za leto 2004, ki so bile planirane 
v proračunu Občine Krško v letu 2004. Ker ni bilo razpoložljivih sredstev 
na računu proračuna Občine Krško, je prišlo do zamika plačila. Obvez-
nosti so bile planirane v proračunu Občine Krško za leto 2005 in v začet-
ku leta 2005 plačane.
- ni pripravila posameznih programov prodaje.
Občina Krško je v letu 2004 sprejela program prodaje finančnega in 
stvarnega premoženja, ki je bil tudi sestavni del proračuna. S sprejet-
jem proračuna je bil potrjen tudi program prodaje premoženja. Občin-
ski svet pri vsaki prodaji premoženja sprejema sklep za prodajo. S tem 
je Občina Krško menila, da je pogojem, ki jih določa zakon zadoščeno.
- plačilo za opravljanje funkcije podžupanje je obračunala od plače žu-
pana z njegovim dodatkom za delovno dobo in s tem povzročila previ-
soke izdatke občine v ocenjenem znesku 181 tisoč tolarjev, sejnine čla-
nom občinskega sveta je obračunala od bruto plače župana z njegovim 
dodatkom za delovno dobo in s tem povzročila previsoke izdatke občine 
v ocenjenem znesku 1.610 tisoč tolarjev.
Pri obračunu je bila storjena napaka, saj bi bilo potrebno upoštevati pla-
čo župana brez dodatka za delovno dobo. Z izplačilom pa ni bil prekora-
čen zakonsko določen obseg sredstev. Omenjena nepravilnost je že od-
pravljena.
- izplačala je avtorski honorar v znesku 1.587 tisoč tolarjev za svetova-
nje pri izgradnji HE na spodnji Savi in izdelavo elaborata, ki vsebuje le 
kopije vabil in zapisnikov, čeprav tovrstno svetovanje in izdelan elabo-
rat nista avtorski stvaritvi.
Občina bi morala namesto avtorske pogodbe s pripravljalcem omenje-
nega gradiva skleniti podjemno pogodbo. Avtorska pogodba je bila skle-
njena iz razloga, ker je Občina Krško naročeno delo smatrala kot pre-
nos znanja (know-howa), ki je ena od osnovnih karakteristik avtorske 
pogodbe.
- ni spoštovala zakonskih rokov za plačilo pogodbenih obveznosti v skup-
nem znesku 263.604 tisoč tolarjev.
Gre za primer rekonstrukcije in dozidave prizidka k Osnovni šoli Seno-
vo. Zakon o osnovni šoli je določil, da se začne izvajati program deve-
tletne šole s 1.9.2003, občine pa so tiste, ki morajo zagotoviti materi-
alne pogoje za delo osnovnih šol. OŠ Senovo ni izpolnjevala prostorskih 
pogojev za izvajanje devetletne šole. Manjko potrebnih površin je zna-
šal cca 2000 m2, zato je občina dozidavo in rekonstrukcijo prijavila na 
razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Investicija se je začela izvajati je-
seni 2001 in naj bi bila zaključena v letu 2003. Zaradi nujne zagotovitve 
nemotenega izvajanja devetletnega osnovnošolskega programa z začet-
kom v šolskem letu 2003/04 je Občina Krško, v dogovoru z izvajalci del, 
investicijo zaključila konec avgusta 2003 in na ta način tudi pocenila in-
vesticijo, saj jo je zaključila brez prekinitve del. Z izvajalci del je bilo 
dogovorjeno, da lahko del stroškov Občina Krško poravna v prvi polovici 

leta 2004. Tak odlog plačila pomeni kršitev zakonodaje, saj zakon o izvr-
ševanju proračuna dopušča najdaljši plačilni rok 60 dni. Tudi ministrstvo 
za šolstvo in šport je sofinanciralo projekt dozidave in rekonstrukcije OŠ 
Senovo v treh letih, zato je tudi Občina projekt financirala v časovnem 
obdobju treh let. V tem primeru lahko z vso odgovornostjo trdim, da 
smo dali prednost pravilu gospodarnosti pred pravilom zakonitosti.
Občinski proračun je prihranil določena sredstva, osnovnošolci OŠ Seno-
vo so lahko nemoteno nadaljevali pouk v posodobljeni in dozidani šoli. 
Če smo hoteli vse to doseči, smo morali v enem delu kršiti zakonodajo, 
kar so revizorke računskega sodišča ugotovile in tudi zapisale.
- javno naročilo male vrednosti v znesku 949 tisoč tolarjev je oddala v 
nasprotju z internim predpisom o naročilih male vrednosti.
Javno naročilo je bilo oddano brez predhodno zbiranih ponudb, ker so 
bila naročena dodatna dela, ki jih je bilo potrebno nujno izvesti. Dodat-
na dela je opravil isti izvajalec, po istih cenah kot za prvotno naročilo, 
ki je bilo oddano v skladu z internim predpisom.
- tri javne razpise za dodelitev tekočih transferov je izvedla v neskladju 
s predpisi, in sicer za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
v znesku 23.163 tisoč tolarjev in za sofinanciranje ptogramov s podro-
čja tehnične kulture v znesku 3.419 tisoč tolarjev ter  za sofinanciranje 
športnih programov v znesku 48.874 tisoč tolarjev.
Vse komisije so bile sestavljene na podlagi veljavne zakonodaje. Gre za 
strokovne komisije, ki jo sestavljajo strokovnjaki z obravnavanih podro-
čij. Ker se pri sestavi tovrstnih komisij pojavlja problem omejenega šte-
vila strokovnjakov na določenih področjih, so bili v posamezne komisije 
imenovani tudi člani v skladu z zakonsko izjemo, ki jo določa 174. člen 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, ki pravi, da interesna 
povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni mož-
no sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določe-
nem področju. Računsko sodišče je nasprotnega mnenja in ne dopušča 
izjem, da bi lahko bili izjemoma člani komisij tudi potencialni prejem-
niki sredstev na razpisih. V bodoče bo potrebno to upoštevati in sestavi-
ti takšne komisije za oceno programov.
- nepovratna denarna sredstva ministrstva v znesku 41.686 tisoč tolar-
jev ni porabila namensko za investicijo.
Občina Krško je v letu 2004 pridobila namenska sredstva na razpisu od 
Ministrstva za okolje in prostor za gradnjo objekta za sortiranje odpad-
kov v višini 101.052 tisoč tolarjev. Del teh sredstev v višini 43.855 ti-

soč tolarjev je občina prejela na svoj račun  zadnji teden v letu, točne-
je 27.12. 2004. Občina Krško je svoje obveznosti do Kostaka za objekt 
za sortiranje odpadkov plačala 14. februarja 2005, kar je računsko so-
dišče ovrenotilo kot nenamensko rabo, glede na to, da račun ni bil pla-
čan v letu 2004. Po mnenju računskega sodišča bi morali namenska sred-
stva porabiti za isti namen, kot so bila pridobljena v istem koledarskem 
letu.
Po mnenju ministrstva, od katerega smo sredstva pridobili, so bila sred-
stva porabljena namensko.
- odplačilo glavnice in obresti za 69.060 tisoč tolarjev presega ome-
jitve, določene z zakonom, stanje dologoročne zadolženosti na dan 
31.12.2004 pa presega dovoljeno višino za 191.132 tisoč tolarjev.
Po stanju na dan 31.12.2004 je imela Občina Krško 230.000 tisoč to-
larjev kratkoročnega kredita, ki ga je najela 1.4.2004 z rokom vrači-
la  31.3.2005. Občinska uprava je smatrala, da so kratkoročni krediti ti-
sti, ki imajo rok vračila do enega leta. Po mnenju Računskega sodišča, 
pa bi morali biti vsi kratkoročni krediti vrnjeni do 31.12. istega leta, si-
cer jih prekategorizira v dolgoročne kredite. Po takrat veljavnih določilh 
17. člen Zakona o fonanciranju občin je občina lahko najela dolgoročni 
kredit v višini 10% realiziranih prihodkov in kratkoročni kredit v višini 5% 
realiziranih prihodkov. Ker je računsko sodišče spremenilo kratkoročne 
kredite v dolgoročne, je bil skupen seštevek kreditov 14,3% realizacije 
proračuna, kar je predstavljalo prevelik obseg ̈ dolgoročnih¨ kreditov. V 
letu 2005 so bili vsi kratkoročni krediti konec leta vrnjeni.
Občina Krško je izkazovala v bilanci stanja obveznost za kratkoročno po-
sojilo in ga posledično ni izkazovala med dolgoročnimi obveznostmi. Iz 
istega razloga, ker je računsko sodišče štelo vračilo kratkoročnega kre-
dita kot vračilo dolgoročnega, je bila po mnenju računskega sodišča pre-
koračena višina odplačila glavnice in obresti .

Občina Krško mora v roku 60 dni računskemu sodišču predložiti odzivno 
poročilo, v katerem je potrebno navesti popravljalne ukrepe, ki se na-
našajo na aktivnosti za pripravo in sprejem plana razvoja in vzdrževanja 
razvoja cest za štiriletno obdobje ter aktivnosti za pripravo in sprejem 
lokalnega programa za kulturo.

Franc Bogovič,
župan občine Krško
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28. Redna seja Občinskega sveta 
Občine Sevnica
Na svoji 28. redni seji se je sestal Občinski svet občine Sevnica. 
Svetniki so se seznanili s poslovnim in finančnim poročilom Regi-
onalne razvojne agencije Posavja, s programom in planom dela 
Nadzornega odbora občine in s poslovnim in finančnim poroči-
lom Javnega podjetja Plinovod. Občina, KS Boštanj in podjetje 
bodo skupaj pripravili idejno študijo za morebitno ureditev oskr-
be s plinom še za naselje Boštanj. Obravnavali so tudi letni plan 
JP Komunala in se zavzeli za ukrepe, ki bodo izboljšali poslovne 
rezultate. Ker v zadnjem času ni bilo podražitev komunalnih sto-
ritev, so potrdili povišanje cen vodarine za 5 % takoj in 5 % s 01. 
12. 2006, povišanje cen odvoza odpadkov s 01. 05. 2006 za  6 % in 
5,7 % s 01. 10. 2006 ter povišanje cen pogrebnih storitev za 5,4 % 
s 01. 05. 2006 in 5,4 % s 01. 10. 2006. Potrdili so tudi zaključni ra-
čun proračuna Občine Sevnica za leto 2005. Občinski svet Občine 
Sevnica je imenoval direktorja Javnega zavoda Zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in sicer Sevni-
čanko Petro Pozderec. Takšen predlog je podal svet zavoda KŠTM 
Sevnica, po predstavitvi vseh kandidatov, ki so se prijavili na raz-
pis in izpolnjevali razpisne pogoje. Pravno formalno bo sedaj za-
vod lahko pričel s svojim delovanjem. Nova direktorica bo v skla-
du z odlokom in statutom pričela pripravljati vse potrebne akte 
za delovanje zavoda KŠTM Sevnica. Občinski svet je sejo z 29 toč-
kami dnevnega reda zaključil po štirih in pol urah dela.

He Boštanj
V prostorih podjetja Infre d.o.o. je bil organiziran sestanek z na-
menom obrazložitve izvedbe ceste R3 proti Orehovem in nadvo-
za. Sestanka so se poleg predstavnikov Infre, Občine Sevnica in 
Krajevne skupnosti Sevnica udeležili tudi odgovorna projektanta 
in nadzorni. V javnosti je veliko pomislekov glede izvedbe nadvo-
za in širine pločnikov na njem. Projektanta in nadzorni sta zago-
tovila, da so pločniki narejeni skladno s predpisi, kakor tudi kri-
vine. Osnova za izvedbo nadvoza je državni lokacijski načrt za HE 
Boštanj. Pločniki ob cesti R3 gorvodno od nadvoza so bili zgraje-
ni za zagotovitev varnega dostopa od priključkov lokalnih cest do 
avtobusnih postajališč, zato so predvideni le do nadvoza, kjer se 
bo pešca ob primerni osvetljenosti usmerilo na nasprotno stran. 
Dodatna je zahteva Občine Sevnice, da se predvidi pločnik od 
savskega mostu do priključka na jezovno zgradbo z usmeritvijo 
na pešpot po kroni nasipa akumulacijskega bazena. 

Prostorsko načrtovanje v Sevnici
Za občinski lokacijski načrt Poslovna cona Boštanj – TC Mercator 
je 15.4.2006 potekel tridesetdnevni rok javne razgrnitve, na ka-
teri je bil predstavljen predlog OLN s povzetkom za javnost. V 
času javne razgrnitve je bila v Boštanju organizirana tudi javna 
obravnava predloga OLN. Javne obravnave so se udeležili pred-
stavniki projektantov in izdelovalca OLN, Krajevne skupnosti Bo-
štanj, predstavniki pripravljavca OLN Občina Sevnica in ostala 
zainteresirana javnost ter krajani. Na javni obravnavi so bila iz-
postavljena številna vprašanja in predlogi oziroma pobude kraja-
nov v zvezi urejanja območja z občinskim lokacijskim načrtom. 
Krajani so ob tem našteli tudi vrsto težav, ki se v tem prostoru po-
javljajo zaradi posegov v prostor ter podali nekaj predlogov, na 
kakšen način pristopiti k reševanju problematike urejanja prosto-
ra. Po končanju javne razgrnitve predloga OLN bo Občina Sevni-
ca kot pripravljavec občinskega lokacijskega načrta zavzela sta-
lišča do vseh pripomb in predlogov, kateri so bili s strani javnosti 
zapisani v knjigi pripomb in predlogov ter pobud z javne obravna-
ve, ter jih posredovala v sprejem Občinskemu svetu Občine Sev-
nica. Na podlagi sprejetih stališč bo izdelovalec OLN, t.j. projek-
tantsko podjetje K.A.B. d.o.o. iz Novega mesta, predlog OLN tudi 
ustrezno dopolnil v skladu s stališči do pripomb in predlogov. Ob-
čina Sevnica bo pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da 
dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta.

Do srede 10.5.2006 poteka javna razgrnitev predloga Občinske-
ga lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš 
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici. Predlog OLN 
Drožanjska cesta si je možno ogledati v prostorih oddelka za oko-
lje in prostor Občine Sevnica in na sedežu Krajevne skupnosti 
Sevnica v času uradnih ur. Z OLN je predvidena izgradnja 26 in-
dividualnih stanovanjskih hiš, ureditev prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture, tako da bo Občina Sevnica po spre-
jetju odloka OLN predvidoma jeseni 2006 prodajala komunalno 
opremljena stavbna zemljišča. Gradbene parcele bodo velikosti 
od 750 m2 pa do 1.000 m2 . Občina Sevnica želi s pridobitvijo no-
vih stavbnih zemljišč v samem mestu Sevnica ponuditi možnost 
gradnje tudi mlajšim družinam. Javna obravnava predloga OLN je 
bila v četrtek, 20. aprila 2006, ob 18.00 uri v kulturni dvorani ga-
silskega doma Sevnica. V času javne razgrnitve in na javni obra-
vnavi lahko podajo svoje pripombe in predloge vsi zainteresirani 
posamezniki, organi ali organizacije v knjigo pripomb in predlo-
gov ali ustno na zapisnik.

Socialno varstvena storitev 
pomoč na domu
Socialno-varstvena storitev pomoč na domu je javna služba, ki jo 
v naši občini že od leta 1998 izvaja Center za socialno delo Sevni-
ca s štirimi oskrbovalkami. Namenjena je upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bival-
nem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne more-
jo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne 
zmorejo. Na ta način se vsaj za določen čas nadomesti potreba 
po institucionalnem varstvu. Pomoč se nudi povprečno 35 upo-
rabnikom v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju 
osebne higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov. Občinski 
svet Občine Sevnica se je na zadnji seji seznanil s poročilom o iz-
vajanju te službe, sprejel pa je tudi novo ceno, ki bo za uporabni-
ke znašala 1.073,50 SIT na efektivno uro. Dejanska višina plačila 
za uporabnika pa se določi na osnovi uredbe o merilih za določa-
nje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Izgradnja novega športnega doma
V mesecu septembru 2005 je bila podpisana pogodba s CGP, Cest-
nim in gradbenim podjetjem d.d. Novo mesto za izvedbo gradbe-
nih del na objektu novega športnega doma TVD Partizan Sevnica 
v športno-rekreacijskem kompleksu ob sevniškem letnem kopa-
lišču. Dela na objektu potekajo v skladu z dogovorjenim termin-
skim planom, zaključila pa se bodo konec naslednjega meseca. 
Zato se že pripravlja dokumentacija, potrebna za izvedbo teh-
ničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt 
doma. Izveden je bil tudi javni razpis za dobavo in montažo opre-
me športnega doma. Javno odpiranje ponudb je potekalo v sre-
do, izbrani izvajalec pa bo moral svoje delo opraviti do konca av-
gusta 2006. V tem tednu smo tudi pridobili najemnika za prostore 
fitnesa v športnem domu. Na javno ponudbo za oddajo prostorov 
v najem sta prispeli dve ponudbi, izbran pa je bil ponudnik Fit-
nes studio fit, Drago Mirt s.p., ki je po merilih dosegel višje šte-
vilo točk. 

Tekmovanje turistične zveze 
Slovenije
Na Brdu pri Kranju sta se župan Občine Sevnica Kristijan  Janc in 
predstavnica Turističnega društva Šentjanž Kristina Starina ude-
ležila sprejema pri predsedniku države Janezu Drnovšku, ki je 
pripravil sprejem za predstavnike krajev in šol iz vse Sloveni-
je, kateri so prejeli najvišja priznanja v projektu Turistične zve-
ze Slovenije  Moja dežela lepa in  gostoljubna. Na  tekmovanje v 
tem projektu je Turistična zveza občine Sevnica predlagala kraj 
Leskovec nad Šentjanžem, ki je prejel prvo mesto v kategori-
ji med hribovskimi kraji v Sloveniji. To je lepo priznanje za sam 
kraj, tamkajšnje turistično društvo, kot tudi za občino Sevnica. 
Obenem pa je to dobra  spodbuda  za ostale kraje v naši občini, 
da bi se kvalitetno pripravili na občinsko ocenjevanje.  Izvedla ga 
bo  Turistična zveza občine Sevnica, na osnovi teh rezultatov pa 
bo nato predlagala kraje in šole na regijsko tekmovanje projekta 
Moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Sofinanciranje mladinskih 
programov
V Uradnem listu RS št. 43 z dne 21. 04. 2006 in na spletnih stra-
neh Občine Sevnica je objavljen javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih programov in projektov v naši občini za letošnje leto. 
Rok za dostavo vlog je 15. maj 2006, ocenjevanje vlog pa se bo 
izvedlo v skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju 
mladinskih programov in projektov, v katerem so določeni pogoji, 
merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za nave-
dene programe. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so na 
voljo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica.

Podoknica v Šentjanžu  
Prireditev  se je odvijala pred cerkvijo sv. Janeza 
Krstnika in dvorišču gostišča Repovž  v  Šentjanžu. 

Podokničar Franc Pestotnik  se je na kraj prireditve pripeljal s 
konji Boštjana Krmelja, Društva rejcev konj iz Šentjanža v druž-
bi najstarejše članice Kulturnega društva Tonice Repovž ter  har-
monikašice Jožice Vidmar.  Po lestvi je nato plezal k slavljen-
ki Sandri Dermelj. Da jo je  kar takoj dobil? Kje pa!  Ob prihodu 
na prizorišče ga je sprejel  predsednik Turističnega društva Šent-
janž in TZOS Zdravko Remar. Člani Društva vinogradnikov so mu 
ob vinskem hramu ponudili kozarček cvička za korajžo. 
»Plezati brez domače pesmi se res ne spodobi,«  so rekli člani 
pevske skupine Lira  iz Krmelja in mu s pesmijo dajali spodbu-
do. Na tradicionalno  okrašenem balkonu pa ga ni pričakala go-
spa Sandra, pač pa lažna nevesta Tonika Revinšek , članica Kul-
turnega društva Šentjanž. Jo je sprejel? Še razumel jo je komaj, 
saj je govorila pravo dolenjščino, kot so jo v teh krajih govorili 
stari ljudje. Naposled je le prišel do slavljenke Sandre Dermelj 

in z njo zaplesal. S plesišča pa so mu jo urno speljali  člani dru-
štva upokojencev Šentjanž nazaj v pušelj’c Dolenjske. Podokni-
čar pa je ob vinskem hramu nazdravil s »šentjanževcem« kot vi-
nom slovesa za srečno pot.
Na prireditvi so se  poleg že omenjenih nastopajočih predstavile 
tudi Solzice. Za prijetno vzdušje je skrbel ansambel Pogum, za 
hrano in pijačo pa gostišče Repovž. Aktiv kmečkih žena iz Budne 
vasi in Društvo vinogradnikov sta se  v hramu predstavila s svoji-
mi domačimi dobrotami in darovi narave.
Za brezskrbno parkiranje in  namestitev so poskrbeli  gasilci s 
Cirnika in Šentjanža v sodelovanju z Mladinskim društvom Šent-
janž.
Na prireditvi je zbrane pozdravil  tudi poslanec in župan občine 
Sevnica Kristjan Janc in zaželel, da  bi bilo v bodoče  še več ob-
iskovalcev v Šentjanžu puš´lcu Dolenjske. 

Tajnica TDŠ
Sabina Hočevarna
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Petnajstič tekli na Lisco
Prvi maj je na Lisci popestrila tudi Topolovška konjenica iz Bošta-
nja, srečelov Planinskega društva Lisca Sevnica ter gorski tek na 
Lisco, ki j bil organiziran v okviru »Tekov Dolenjske za pokal Do-
lenjskega lista 2006«. Za izvedbo gorskega teka na Lisco, ki je le-
tos potekal že petnajstič, je poskrbel Pavle Drobne. 149 udele-
žencev iz petih držav je startalo na Orehovem in teklo do Lisce 
po 8,3 km dolgi gorski poti. Med ženskami je bila absolutna zma-
govalka Mateja Šušteršič iz Novega mesta, drugo mesto je osvo-
jila Sabina Planinc iz Brežic, tretje pa Andrea Wimmer iz Avstri-
je. Med moškimi je bil najboljši Igor Šalamun iz Maribora, drugo 
in tretje mesto pa sta osvojila Sevničana Stojan Švigelj in Ro-
bert Lendaro. Na Lisci pa so v teku tekmovali tudi otroci, in si-
cer so cicibani in pionirji tekli na 500 metrov, 1 km in 2 km.  T. 
Grabrijan

Sevničan Robert Lendaro 
je bil najboljši v svoji 
kategoriji, sicer pa je 
dosegel absolutno tretje 
mesto na 8,3 km dolgem 
gorskem teku na Lisco. 

Kresovanje v Boštanju
Športno kulturno društvo Mladi Boštanj je tudi letos, že peto leto 
zapored, pripravilo kresovanje. Na polju v Dolenjem Boštanju so 
s kresovanjem pričeli leta 2002 in postavili kres, ki je v višino me-
ril 5,6 m, nadaljevali so naslednje leto z 9,3 metrskim kresom, v 
letu 2004, pred vstopom Slovenije v EU, pa je zagorel kres, viši-
ne 13,4 m. Lansko leto je na predvečer praznika dela pred števil-
no publiko v Boštanju zagorel najvišji kres v zgodovini samostojne 
Slovenije, višine 25,86 m. Mladi Boštanjčani so tudi letos posta-

vili edinstven kres, ki je bil sestavljen iz večih piramid, cel teden 
pa ga je postavljalo okrog 30 ljudi. Tako se je kljub deževnemu 
vremenu kresovanja udeležilo kar nekaj radovednežev, ki so lah-
ko tudi zaplesali ob glasbi ansambla Roberta Zupana. T.G.

Otroci so na Lisci 
občudovali konje 
Topolovške konjenice.

V svoji kategoriji otroškega 
teka je 1,5 km najhitreje 
premagala Nina Kranjec.

Najmlajša udeleženka 
otroškega teka na Lisci 
je bila sedemletna Hana 
Kranjec z Blance.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Hrvati iz Klanjca na obisku pri Molanu

Župan Občine Brežice Ivan Molan je sprejel predstavnike Grada 
Klanjca iz sosednje Hrvaške, prisotna pa je bila tudi v.d. direktori-
ce Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice mag. Nataša Šerbec. 
Na sestanku so se dogovorili o področjih sodelovanja, opredelili so 
skupne razvojne vsebine na področjih komunalne infrastrukture, 
poslovnih con, vinskih cest ter turizma. Na podlagi tega bosta obe 
strani pristopili k podpisu pisma o sodelovanju, kar bo predstavljalo 
osnovo sodelovanja razvojnih inštitucij. Sestanek je znova pokazal 
na uspešno sodelovanje z obmejnimi občinami sosednje Hrvaške, 
kar je ključno za nadaljnji razvoj na obeh straneh državne meje.

Predstavitev razvoja letališča 
Cerklje ob Krki
Člani projektne skupine za razvoj izgradnje Letališča Cerklje ob Krki so dne 20. aprila 2006 v prostorih 
Občine Brežice predstavili celoten razvoj letališča. Župan Občine Brežice Ivan Molan je opozoril na mož-
nost razvoja civilnega dela letališča ter možnost širitve v industrijsko cono in v gospodarsko platformo.

Celoten projekt razvoja letališča je predstavil član projektne 
skupine Gabrijel Možina, ki je najprej na kratko povzel celotno 
zgodovino razvoja letališča Cerklje ob Krki, kjer trenutno pote-
ka obnova zaradi potreb Slovenske vojske in zavezništva. Po letu 
1995 so bila vsa letala prestavljena z Brnika na letališče Cerklje 
ob Krki. Namen letališča in njegove obnove je podpora delovanju 
enot Slovenske vojske in podpora delovanju enot Zavezništva. 
Možina je znotraj celotne predstavitve povzel:
- predvideno število osebja na letališču in MTS,
- predviden nalet na letališču,
- predviden nalet Slovenske vojske, 
- predviden nalet NATO,
- operativne cilje za leta 2006 – končan idejni projekt, določene 

uporabniške zahteve za vse objekte, začetek gradnje objektov 
ter opcija pospešene izvedbe navigacijsko-nadzornih sistemov,

- operativne cilje za leto 2007 – nadaljevanje gradnje objektov, 
pravno-formalna ureditev lastništva zemljišč, sprejem državno 
lokacijskega načrta,

- operativne cilje 2008 – letališče usposobljeno za dnevno in noč-
no letenje,

- operativne cilje 2009,
- operativne cilje 2010-2011,
- idejno zasnovo letališča – podaljšana steza za 580 m, varova-

ni stebri, povečana platforma za Lovce, 37 letaliških objektov 
ter povezovanje skupnih načrtov z občino (kanalizacija, čistil-
na naprava),

- ureditev zračnega prostora,
- prikaz razrešitve letališke steze in varnostna območja letališča, 
- razvojne načrte Slovenske vojske – letališki kontrolni stolp, na-

vigacijski sistemi in oprema, hangarji in ploščati za vzdrževanje 
zrakoplovov, operativni in upravni objekti, delavnice, sistem za 
razledenitev, skladišča goriva, maziv in tehničnih plinov, kar pa 
ne predvideva obremenitev okolja, helikopterska steza, 

- NATO investicije na letališču, 
- razvojne načrte zavezništva – vključevanje izgradnje določe-

nih objektov. 
Letališče Cerklje ob Krki in Ministrstvo za obrambo sta se priprav-
ljena pogovarjati o širitvi letališča v civilni del ter nato nadalje-
vanje le-tega v gospodarsko cono. 

Zunanji sodelavec Uprave za civilno letalstvo Janez Lapajne je 
predstavil civilno letalstvo, ki lahko prinaša velik prihodek ter so-
časno odpira veliko možnosti za turizem in gospodarstvo. 

Predstavniki projektne skupine so povedali, da se bo tempo na-
raščanja zaposlitev povečal z naraščanjem številnosti in širitvijo 
letališča. Prav tako so opozorili na dejstvo, da odkar je Slovenija 
članica NATA, le-ta financira večino naših predvidenih investicij, 
kar pa ne pomeni, da je tudi dejansko prisoten v našem okolju, 
temveč mu je le omogočena postajalna baza. S tem je bil podan 
tudi odgovor na vprašanje župana Občine Brežice Ivana Molana na 
temo financiranja obnove letališča.

Na predstavitvi je bil prisoten tudi Darko Udovič iz Krajevne 
skupnosti Cerklje ob Krki, ki je izpostavil problem mobikroga ter 
dostopnosti na letališče. Predstavniki projektne skupine so pove-
dali, da je Ministrstvo za obrambo odpovedalo podnajemno po-
godbo za območje mobikroga. Na vprašanje glede dostopnosti na 
letališče pa bo potrebno počakati do ureditve idejne zasnove, ki 
naj bi bila nared do jeseni. 

Pomočnica vodje oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine 
Brežice Mateja Sušin-Brence je izpostavila možnost omejitve s stra-
ni NATO glede prepovedi pristajanja civilnih letal. S strani predstav-
nikov projektne skupine je bilo podano mnenje, da možnost omejitve 
pristankov civilnih letal obstaja, kadar bi bilo predvideno pristajanje 
NATO letal. Ob tem bi bil civilni del preusmerjen na druga letališča. 
Sušinova je izpostavila tudi vprašanje priključka na avtocesto, s čimer 
bi se razbremenil tudi promet skozi Cerklje ob Krki, na kar je opozoril 
tudi predstavnik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki.                       

Zunanji sodelavec Uprave za civilno letalstva Janez Lapajne je 
povzel, da je v teku več dogovorov z občino o tem, kako in v ka-
tero smer naj gredo smernice razvoja civilnega dela letališča, 
ob upoštevanju že obstoječih infrastrukturnih objektov letališča. 
Sama širitev letališča Cerklje ob Krki v civilni del, ki je prostor-
sko umeščena severno od letališča, je po njegovem mnenju aktu-
alna že zaradi bližine meje s Hrvaško ter turizma, kjer naj bi bil 
poudarek na razvoju strukture letalskega prometa nizko cenov-
nih prevoznikov, za kar pa je potrebna uporaba infrastrukture, ki 
omogoča tudi kasnejšo amortizacijo obstoječe opreme. 

Ob zaključku je vodja projektne skupine Jože Lacko poudaril po-
membnost strategije ter opredelitev in vzpostavitev osnovnega 
objekta, ki bo dal potrebne pogoje za nadaljnji strateški razvoj. 

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice

Priložnosti v turizmu je dovolj
Pod okriljem Občinske turistične zveze Brežice de-
luje devetnajst občinskih turističnih društev. Njihovi 
predstavniki so se udeležili občnega zbora Zveze, na 
katerem so pregledali izvedene aktivnosti preteklega 
obdobja in si postavili smernice za tekoče leto. 

Predsednik OTZ Brežice Tone 
Jesenko je že v uvodnem na-
govoru poudaril, da je turizem 
zelo pomembna panoga in da 
so mu ljudje na brežiškem ob-

močju zelo naklonjeni ter v 
njem vidijo priložnosti za na-
daljnji razvoj krajev in tudi za 
dodaten zaslužek. Župan obči-
ne Ivan Molan pa je prisotne 
spodbudil z besedami, da ob-
čina sicer ne spada med boga-
tejše, vendar pa ima posluh za 
sofinanciranje društvenih ak-
tivnosti in pomaga tudi z na-
sveti in spodbudami, da se pri-
javljajo na razne razpise, kar 
je že obrodilo lepe sadove. Ve-
sel je, da je tako pestro dru-
štveno življenje, da so vodilni 
v društvu tiste gonilne sile, da 
udejanjijo začrtane poti, akci-
je in najrazličnejše prireditve, 
ki se jih tudi sam zelo rad ude-
ležuje.
Na Zvezi so si za letošnje leto 
v program začrtali več projek-
tov, kot so Moja dežela lepa 
in gostoljubna, Turistični eko-
loški drobnogled, Turizmu po-
maga lastna glava ter Vrtec in 
turizem. Opravili bodo pomla-

dansko čiščenje okolja, obe-
ležili štirideset let delovanja 
OTZ in sto let delovanja Turi-
stične zveze Slovenije, spod-
bujali turistična društva in 

posameznike za izdelavo pre-
poznavnih turističnih spomin-
kov ter se vključili še v različ-
ne turistične prireditve, ki jih 
bodo organizirala posamez-
na društva. Zavzeli se bodo za 
izpeljavo projekta Vodnjak na 
področju Sromelj ter Od izvira 
do morja na območju Kapel, 
sodelovali bodo pri oblikova-
nju turističnih gozdnih in dru-
gih poti, se zavzemali za uve-
ljavljanje vinsko turističnih 
cest, spodbujali zbiranje po-
datkov o domači kulinariki in 
skrbeli tudi za strokovno uspo-
sabljanje turističnih delavcev. 
Med načrte, ki jih namerava-
jo uresničiti, spada tudi pro-
jekt Krušno pleteno srce, prav 
tako se bodo vključili v zaščito 
slovenskega klopotca kot avto-
htone in specifične naprave v 
vinogradih ob VTC ter spodbu-
jali razvoj ekoturizma. 

Marija Kalčič Mirtič

Stari, novi in bodoči Vogrinov hram
Svetniki – Društvo prijateljev 
podeželja z Gaja 1 pri Jese-
nicah na Dolenjskem, ki ga 
tvorijo predvsem mladi raz-
ličnih profilov, so na prvomaj-

ski dan okoli sebe zbrali mno-
žico obiskovalcev, in sicer ob 
svečani otvoritvi etnološko – 
vinogradniške zbirke v »Vo-
grinovem hramu« v Vršku na 
Brezju pri Veliki Dolini. Mla-
di, ki so pred nekaj več kot le-
tom začeli oblikovati kultur-
no podobo svojega kraja, ga 
želijo na ta način narediti še 
privlačnejšega zase in tudi za 
vse ostale, ki v kraju živijo, pa 
tudi za vse, ki se bodo v kraju 
ustavili kot turisti. Zavedajoč 
se svoje drugačnosti in značil-
nosti življenja na podeželju so 
uresničili idejni projekt Vogri-
novega hrama z lastno etno-
loško – vinogradniško zbirko. 
V obnovitev hrama z obliko-
vanjem zbirke pa so vključi-
li vsako družino, ki je hranila 
del slovenske kulturne dediš-
čine z njihovega razgibane-
ga naravnega področja. S tem 
so si postavili temelj za svoje 
delo v prihodnje – dopolnjeva-
nje zbirke, hram kot kraj etno 
koncertov, ogledov zbirke tu-
ristov, delavnic z osnovnošolci 
in srednješolci, pogovori o na-

vadah in običajih in drugo.
Da je zadovoljstvo biti priso-
ten na takšnem dogodku in ob 
mladini, ki je začela z zbira-
njem etnološkega materiala 

in s tem z negovanjem spo-
mina na to, kar so spoštova-
li dedje, so poudarili: govorni-
ka predsednik Sveta KS velika 
Dolina Marjan Žibert, podžu-
pan Občine Brežice Davor Ra-
čič in župnik Marko Burger, ki 
je blagoslovil hram, vidno za-
dovoljna pa je bila tudi ne-

kdanja lastnica hrama Marija 
Vogrin, ki je slavnostno prere-
zala trak 
Dogodku primeren je bil tudi 
bogat spremljevalni kultur-
ni program, ki so ga na veli-
ko zadovoljstvo množice obli-

kovali: godbeniki KD Godba na 
pihala Loče, KUD Slavček Veli-
ka Dolina, recitatorke osnov-
ne šole z recitacijo Hvalnice 
cvičku Toneta Pavčka, mla-
di harmonikarji Danijel Škof-
ljanc, Matevž Sodič in Andrej 
Franko ter Nadica Lončarič in 
Jernej Rostohar, ki sta v zna-
čilnem domačem narečju na 
lastno avtorsko besedilo mi-
kavno povezovala program, 
rekoč o prvih 4000 prostovolj-
nih delovnih urah, da niso bile 
delo iz lego kock, temveč ure 
podiranja in zidanja projek-
ta vrednega 5 milijonov SIT, 
financiranega s strani Evrop-
ske komisije. Izdana slikovita 
publikacija,  delo predsedni-
ka Svetnikov Matjaža Črpiča, 
pa je kamenček več v moza-
iku zanimivega in nenazadnje 
gostoljubnega  medgeneracij-
skega dogodka.

Natja Jenko Sunčič
Foto: Marija Kalčič Mirtič
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V programu ob otvoritvi so sodelovali člani Pihalnega 
orkestra iz Loč.

Zbirka orodij, ki so jih nekoč uporabljali vinogradniki, 
kletarji in sodarji, je še posebej poučna za najmlajše. 

PETICIJA TELOVADCEV - Mladi člani Telovadnega 
društva Sokol Brežice so prejšnji mesec županu Ivanu 
Molanu predstavili projekt in peticijo za izgradnjo nove 
gimnastične telovadnice v Brežicah. Društvo Sokol je eno 
najstarejših društev v občini, katerega prihodnost pa 
je sedaj vprašljiva, saj je telovadnica v kateri društvo 
deluje, razpada. Kot pravijo mladi telovadci in njihovi 
simpatizerji obstajajo v srcih telovadcev in članov že dolgo 
sanje o novi telovadnici, kjer bi trenirali v boljših pogojih. 
Župan Molan je dejal, da se zaveda problema in da bo 
občina našla ustrezno rešitev za nemoteno delo telovadcev.

Vabilo na prireditev “Ohranjamo spomine”

Osvoboditev Brežic je pomenila izgon okupatorja, konec svetovne 
vojne, vračanje izgnancev in zapornikov iz koncentracijskih taborišč v 
domovino ter konec fašističnega in nacističnega nasilja, so zapisali v 
povabilu na prireditev Ohranjamo spomine, ki bo pri spomeniku upo-
ra “Kose” na Bizeljski cesti v Brežicah, v soboto, 4. maja s pričetkom 
ob 11. uri. Soorganizatorji proslave Združenje borcev in udeležencev 
NOB Brežice, Veterani vojne za Slovenijo 91, policijsko veteransko 
društvo Sever in krajevna organizacija Društva izgnancev Brežice ter 
pod pokroviteljstvom Občine Brežice so povabili kot glavnega govorni-
ka dr. Ivana Kristana, v programu pa bodo sodelovali Godba na pihala, 
mažoretke, folklorna skupina, pevski zbori, solisti in recitatorji.
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Krčani na plesnem festivalu zabeležili 
najboljši rezultat

Na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem že nekaj let sodeluje-
mo s Plesno šolo Bolero, ki organizira tečaje v hip–hopu,  popu 
in latinu s predpisano koreografijo in predpisano glasbo za posa-
mezno in ekipno tekmovanje ter    cha-cha in swing kot tekmo-
vanje plesnih parov.
Tečaji potekajo enkrat tedensko v prostorih šole in so namenje-
ni učencem od    1. do 9. razreda. Letos je bilo prijavljenih 70 
učencev, ki so vadili v treh skupina: učenci 1. razreda, učenci 2. 
in 3. razreda, učenci 4. in 5. razreda. Zaradi premajhnega šte-
vila prijavljenih vadba ni bila organizirana za učence 7., 8. in 
9. razreda. 11. 4. so se plesalci predstavili na šolskem tekmova-
nju, ki so si ga  ogledali tudi številni sošolci in starši.
Za učence 1. razreda je bila predstavitev netekmovalnega zna-
čaja. Vsi udeleženci so prejeli diplome. V kategoriji 2. in 3. raz-
reda je prvo mesto osvojila Lara Žibert, druga je bila Vita Mo-
čivnik, tretje mesto pa je osvojila Mirjam Kerin. V kategoriji 4. 
in 5. razreda je prvo mesto osvojila Tjaša Štrasner, druga je bila 
Kaja Cizelj, tretja mesto pa je osvojila Tjaša Mesinger. V tek-
movanju plesnih parov sta bili najboljši Tjaša Štrasner in Kaja 
Cizelj. 
Najboljših šest posameznikov in trije plesni pari v tej kategoriji 
so se uvrstili na področno tekmovanje, ki je bilo 18. 4. v Ribni-
ci. Tu so tekmovali najboljši plesalci iz Dolenjske, Posavja in Za-
savja. V kategoriji 4. in 5. razreda so se odlično odrezali tekmo-
valci iz Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, ki so v posameznih 
plesih osvojili: 1. mesto Kaja Cizelj, 3. mesto Tjaša Štrasner, 15. 
mesto Tjaša Mesinger, 16. mesto Karmen Krejan, 20 mesto Ana 
Vodeb, 28. mesto Sara Brcar. Ekipno so osvojile 1. mesto.
V skupinskih plesih sta 1. mesto osvojili Kaja Cizelj in Tjaša 
Štrasner, 2. mesto Sara Brcar in Karmen Krejan, 3. mesto Este-
ra Kostanjšek in Anže Vene. To je bil najboljši rezultat do sedaj 
na tovrstnih tekmovanjih. Plesalci bodo z vadbo nadaljevali in 
upam, da se bodo predstavili še na kakšni prireditvi. Upam, da 
bodo odlični rezultati vzpodbudili učence za vadbo tudi prihod-
nje leto. A.Z.

Na Prilipah najboljši Italijani
Na Prilipah so mladinci iz 18 evropskih držav zbirali točke na prvi 
dirki za evropsko prvenstvo do 125 ccm v motokrosu. V kvalifika-
cijah se je na 1350-metrski stezi pomerilo 70 voznikov, 40 naj-
boljših pa se je uvrstilo v finale. Slovenske barve sta dobro zasto-
pala Klemen Gerčar na yamahi, ki je bil v prvi vožnji celo četrti, 

skupno pa deseti, in Rok Bekanovič na hondi, ki je skupno zase-
del enajsto mesto, medtem ko Jernej Irt, aktualni državni prvak 
do 85 ccm in skupno tretji v kategoriji do 80 ccm v evropskem pr-
venstvu v lanski sezoni, zaradi poškodbe ni nastopil. V finalu so 
popolno premoč pokazali vozniki iz Italije, saj so zasedli prva šti-
ri mesta, prvi dve na hondi, drugi dve pa na KTM-ih.

Državna rekorda Križnikove in Špilerjeve
Brežice so gostile dvodnevno atletsko ekipno prvenstvo Sloveni-
je, na katerem so bili doseženi številni dobri rezultati. Damjan 
Zlatnar (Mass) je v teku na 110 m ovire s časom 13,84 presegel 
normo za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo avgusta v Goe-
teborgu. V metu kladiva je domačinka Lucija Križnik s 56,93 m 

izboljšala slovenski rekord za starejše mladinke in ponovno po-
trdila normo za nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu v Pe-
kingu. V skoku s palico je pri moških zmagal Jurij Rovan (523 cm), 
v suvanju krogle Marko Špiler (13,92 m), v metu kladiva pri pio-
nirkah Barbara Špiler (57,51 m - nov državni rekord za pionirke), 
v metu kladiva pri moških Tomaž Bogovič (55,50 m), v skoku s pa-
lico pa Mateja Drobnič (390 cm). Atletski klub Fit Brežice je pri 
moških zasedel ekipno peto mesto, medtem ko je slavil ljubljan-
ski Mass, ženski del brežiške ekipe pa je zasedel četrto mesto, 
slavile pa so članice Kladivarja. 

Posavski strelci krojili strelski vrh
Največ odličij iz 15. državnega prvenstva v streljanju z zračno pi-
štolo za mlajše mladince je iz prestolnice odšlo v Posavje. Ekip-
no so bili mladi Brežičani v postavi Tadej Sečen, Marko Pšenič-
nik, Martin Pešec in Vladimir Šelest drugi, s tretjim mestom pa 
so prijetno presenetili Sevničani v postavi Klemen Juvan, Simon 
Kolman in Boštjan Kunšek, ki v letošnji mladinski ligi sploh niso 

sodelovali in so bili slovenski strelski javnosti povsem neznani. 
Tudi drugo mesto njihovega najboljšega posameznika 14-letne-
ga Klemna Juvana je prava mala senzacija, Sečen pa je bil četrti. 
Tudi Posavke so bile zelo uspešne v konkurenci mlajših mladink. 
Brežičanka Gabrijela Pešec je morala priznati premoč le držav-
ni rekorderki Mojci Pörš iz Velenja, Sevničanka Mojca Kolman je 

bila tretja, druga Brežičanka Simona Kolman pa sedma. S puško 
sta nastopila še Brežičana Jernej Jurkas in Peter Kršlin, ki sta pri-
stala v drugi polovici tekmovalcev. Leskovčani pa so se iz Ljublja-
ne vrnili z dvema prvima mestoma v pionirski konkurenci. Zma-
gala je Barbara Mavsar, pa tudi ekipa leskovških pionirk v postavi 
Barbara Mavsar, Saša Pacek in Sanja Spirič.

Trije naslovi za Katano
Tekmovalci DBV Katana iz Globokega so se udeležili državnega pr-
venstva v ju-jitsu borbah za dečke in deklice ter člane in člani-
ce v  Mariboru. Katana je med 11 klubi in 90 tekmovalci ponov-
no dosegla odlične rezultate. Med dečki do 50 kg  je Gašper Krulc 
zmagal, drugi mesti pa sta osvojila Matej Knezič v kategoriji deč-
kov do 44 kg in Sandi Hotko med člani do 77 kg. Zelo uspešen je 
bil tudi ženski del ekipe, saj je sta zmagali Maja Ferenčak med 
članicami do 70 kg in Valerija Bogovič med članicami nad 70 kg. 
Ekipno je bila Katana med dečki četrta, med člani pa tretja. Si-
cer pa na kadetsko in mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo pote-
kalo na Poljskem, potujejo mešani kadetski par Matic Derenda in 
Andrejka Ferenčak, moški kadetski par Matej Žerjav in Marko Ko-
vačič, ter borca Peter Pšeničnik (kadeti do 73 kg) in Sandi Hotko 
(mladinci do 77 kg).

Kerin odličen v Dubaju
Plavalec krškega Celulozarja Rok Kerin se je udeležil dveh tekem za 
svetovni pokal v daljinskem plavanju. Slovenske barve je najprej za-
stopal na 10-kilometrski razdalji v egiptovskem Ein El Soknahu, kjer 
je nastop zaradi zdravstvenih težav končal predčasno, zato pa je to-
liko bolje nastopil v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, kjer si je 
priplaval 16. mesto oziroma svojo drugo najboljšo uvrstitev na tek-
mah svetovnega pokala.

Ambrož drugi v državi
Z odličnim plezanjem na tekmah osnovnošolcev vzhodne Slove-
nije, kjer je bil član Posavskega alpinističnega kluba Ambrož No-
vak letos nepremagljiv in zmagal na vseh petih tekmah, se je uvr-
stil v veliko finale. Najboljši iz področnih tekem so se pomerili v 
Šenčurju pri Kranju. Ambrož je plezal zelo suvereno, tik pod vr-
hom pa mu je zmanjkalo mu je moči, a je osvojil še vedno odlič-
no drugo mesto. 

Uspešen začetek triatloncev
Z duatlonom za slovenski pokal v Kočevski reki se je začela tria-
tlonska sezona v Sloveniji. Med 129 udeleženci sta bila tudi tek-
movalca Multisport kluba iz Krškega, ki sta se odlično odrezala. 
Nina Mandl je zmagala med mlajšimi mladinkami, Blaž Žmavčič 
pa je bil med kadeti četrti. 

Osem zmag sevniških tekačev
V Gabrovki je potekal že 27. tek  na Petelinjek, ki so se ga uspeš-
no udeležili tudi atleti Atletskega kluba Sevnica in učenci OŠ  
Blance, saj so osvojili kar osem prvih mest. V svojih kategorijah 
so zmagali Lucijan Sinkovič, Miha Povšič, Martina Kralj, Klemen 
Lendaro, Darja Požun, Sara Karlovšek, Maja Teraž (absolutno dru-
ga) in Robert Lendaro (absolutno tretji).

Krški radioamaterji trikrat prvi
Na tekmovanju v amaterskem  radiogoniometriranju, popularno 
imenovanem ‘’lov na lisico“ v Domžalah so sodelovale tudi tek-
movalke in tekmovalci  Radiokluba Krško in sevniškega Amaterja. 
Krški radioamaterji so osvojili kar tri prva mesta, in sicer je med 
pionirji zmagal Matej Hafner, med ženskami Maja Marušič, med 
juniorji pa Nejc Deržič. Tretji mesti sta osvojila Cvetka Mavsar in 
Jaka Bernardič, četrti Adrijana Moškon (vsi Radioklub Krško) in 
Davor Možic, peto pa Nina Radi (oba Amater Sevnica).   

Prva zmaga med starejšimi mladinci 
Luka Vodlan in Amadeja Plevel (PGC Lukec) sta v Križevcih na 
Hrvaškem prvič zmagala v standardnih plesih med starejšimi 
mladinci. Zelo uspešna sta bila tudi v latinskoameriških ple-
sih, kjer sta za las izgubila prvo mesto, saj se je pred njiju uvr-
stil le par iz Hrvaške, ki sta ga premagala na tekmovanju na 
Reki. Luka in Amadeja bosta ta vikend na tekmovanju Sloveni-
ja Open poskušala potrditi status kategoriziranega športnika. 

Sevniški strelci s trenerjem Danilom Petrinom

Tomaž Bogovič

Srebrno medaljo sta na tekmovanju v Križevcih osvojila tudi 
Edi Rostohar in Dolores Padovski med mladinci B v standardnih 
plesih ter bila peta v latinsko ameriških plesih.

Plavalci ponovno trenirajo “doma”
Plavalci Plavalnega kluba Celulozar Krško ponovno trenirajo na 
odprtem videmskem bazenu pri tovarni Vipap, saj se je vodstvu 
kluba uspelo dogovoriti z lastnikom o najemu. Na skupščini Pla-
valne zveze Slovenije na Ravnah na  Koroškem pa je Boštjan Bajc, 
vodja trenerjev pri PK Celulozar, za delo s plavalci prejel plaketo 
Plavalne zveze Slovenije.

Krški kadeti srebrni v Splitu

Kadetska ekipa Nogometnega kluba Krška (letnik 1989/90) se je 
udeležila osmega mednarodnega turnirja Mitteleuropa Adriatic 
Cup v Splitu in osvojila drugo mesto. Mladi Krčani so s 3:0 prema-
gali ekipo Baranja (strelca Berič dvakrat in Slivšek), z 1:0 ekipo 
Sloga (Zupančič), z 0:0 remizirali s Honvedom iz Budimpešte, v fi-
nalu pa z 0:1 izgubili z domačim Splitom. Davor Butara in Robert 

Berič sta bila razglašena za naj vratarja in naj igralca turnirja. 
Ekipo je vodil Rok Zorko, vodja potovanja pa je bil Rajko Berič.

Kadetska ekipa NK Krško
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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 11. maja. Za točnost po-
datkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo nji-
hovi uredniki. 
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide 
v četrtek, 18. maja 2006.

KAM V POSAVJU?

POSAVSKIObzorniK

Prireditve med 4. in 18. majem 
Petek, 5.5. 
- ob 19. uri, otvoritev razstave akademskega slikarja Franca Novinca 

Barvna žarenja, Lamutov likovni salon v Kostanjevici na Krki
- ob 19.30, koncert Pihalnega orkestra Videm Krško z gosti Želežničar-

sko godbo Zidani most, Kulturni dom Krško

Sobota, 6.5. 
- ob 11.00, proslava ob obletnici osvoboditve Brežic in širše okolice 

“Ohranjajmo spomine”, govornik dr. Ivan Kristan, pri spomeniku upo-
ra na Bizeljski cesti v Brežicah

- ob 19.30, premiera gledališke igre - musicala Planet veselja v izvedbi 
leskovške otroške gledališke skupine, OŠ Leskovec pri Krškem

- ob 20. uri, koncert Prepevajmo pomladi: MePZ Viva Brežice, Dravo-
grajski oktet Kograd IGEM in MePZ Primož Trubar iz Loke pri Zidanem 
Mostu, cerkev sv. Roka v Brežicah

Sobota, 13.5. 
- od 10. do 17. ure, 26. tekmovanje slovenskih pihalnih orkestrov, tek-

muje 6 pihalnih orkestrov, med njimi tudi Pihalni orkester Videm Kr-
ško, na Trgu Matije Gubca

Program sofinancira 
Ministrstvo za šolstvo in šport

Program sofinancira 
Evropska unija

Koordinator:
Vabljeni, da nas obiščete na disloka-
cijah Svetovalnega središča Posavje. 
Pokličete nas lahko na številko: 
051 306 113. 

Svetovanje in informiranje 
o možnostih izobraževanja in učenja
Večkrat smo že v člankih omenili širjenje dejavnosti Sveto-
valnega središča Posavje; sedaj vse to postaja resničnost! Z 
aprilom smo pričeli delovati na vseh 6 dislokacijah, in sicer 
po naslednjem razporedu:

KRAJ PROSTOR ČAS

Sevnica OŠ Sevnica prvi torek v mesecu; 
15.00 - 17.00

Brežice Ekonomska in 
trgovska šola 
Brežice

prvi četrtek v mesecu; 
14.00 - 16.00

Bizeljsko Prodajno-razstav-
ni prostor Centra 
za razvoj podeže-
lja Posavje

drugi torek v mesecu; 
18.00 - 20.00

Kostanjevica I zposo jeva l i š če 
Valvasorjeve knjiž-
nice Krško

drugi četrtek v mesecu; 
15.00 - 17.00

Šentjanž OŠ Šentjanž zadnji torek v mesecu; 
14.30 - 16.30

Veliki 
Kamen

Prostor MC Krško v 
GD Veliki Kamen

zadnji petek v mesecu; 
16.00 - 18.00

Zlata poroka zakoncev Pajk
Matičarka Upravne enote krško Mojca Železnik in krški župan 
Franc Bogovič sta 29.aprila v poročni dvorani na Občini Krško 
sklenila zlato poroko zakoncev Ane in Pavla Pajka iz Brestani-
ce. Na skupno življenjsko pot sta zlatoporočenca stopila 27.apri-

la 1956, ko sta si prvi dom ustvarila na Pavlovi domačiji na Mrzli 
Planini, kamor se je Ana priženila iz rodnega Stranja, kasneje pa 
sta se preselila v Brestanico, kjer prebivata še danes. V zakonu 
sta se jima rodile hčerke Ana, Milka, Marjana, Martina in Ana, da-
nes pa sta  Ana in Pavel tudi stara starša sedmim vnukom. In ka-
kor je dejal na poročni slovesnosti ženin, namerava svojo sopro-
go ljubiti še naslednjih petdeset let. B.M.

V GIBANJU – 
Z GIBANJEM
Ekipa Zdravstvenega doma 
Krško bo 5. maja 2006 ob 
15.30 izvedla test hoje na 
dva kilometra. Če želite 
izvedeti, kakšna je vaša 
telesna pripravljenost,  
vas organizator vabi na 
parkirišče ZD Krško, kjer 
boste dobili rezultate te-
sta še isti dan, z njimi pa 
ugotovili, v kakšni fizični 
kondiciji ste, koliko bi se 
morali gibati, da bi to ko-
ristilo vašemu zdravju.

Raški grad kot senca preteklosti
Gradove so na slovenskih tleh začeli graditi pred približno osmimi stoletji. Njiho-
vo nastajanje je bilo vpeto med fevdalne bitke, vpade Turkov ter kmečke upore, 
zato so graditelji premišljeno izbirali, kam jih bodo postavili, da bodo služili za 
obrambne namene. Danes večina gradov sameva ter propada in neuspešno klju-
buje zobu časa. V Sloveniji imamo nekaj več kot sto gradov in dvorcev, ki so v dr-
žavni lasti ali v lasti Občine, nekaj pa jih je tudi v zasebnih rokah.

Na Raki stoji veličasten osame-
lec, ki naj bi bil zgrajen okrog 
leta 1248. Sam kraj pa izha-
ja iz leta 1120, kakor so uspe-
li proučiti v KS Raka in kar s po-
nosom pove predsednik Alojz 
Kerin, saj, kakor navaja, je do 
sedaj veljalo, da je letnica na-
stanka Rake 1178. Veliko ugi-
banj je, od kod ji ime, ki naj 
bi po nekaterih virih izviralo iz 
latinske besede arx, ki pome-
ni trdnjavo ali utrdbo, zato po-
skušajo Račani izbrskati iz zgo-
dovine tudi ta morebitni zapis, 
ki bi beležil njihove imenske 
korenine.

Še v času 2. svetovne vojne je 
bil grad na Raki v lasti družine 

Drnovšek. Po vojni je bil nacio-
naliziran in družina je v zame-
no dobila na trgu stanovanjsko 
hišo, država pa je dala grad v 
upravljanje in vzdrževanje se-
stram usmiljenkam, ki so se v 
njem naselile. Živeča popu-
lacija v gradu se je starala in 
postaral se je tudi grad, kajti 
sestre usmiljenke niso imele 
dovolj sredstev, 
da bi vlagale v 
obnovo, zato 
je začel propa-
dati.

Za državo grad 
ni imel vredno-
sti, zato ga je 
dala Občini, ki 
pa tudi ni ve-
dela, kaj naj z 
njim počne. Se-
stre usmiljenke 
so se izselile, grad so zakleni-
li in pričeli so se pogovori. Ka-
kor je povedal Kerin, ga name-
rava občinska uprava prodati 

ali pa dati v najem pod dolo-
čenimi pogoji. Nekaj odmevnih 
interesentov je sicer bilo. Med 
njimi poslovnež, ki je v okoli-
ci Rake kupil tudi kmetijo in je 
nameraval zgraditi diagnostič-
ni center in rehabilitacijski sa-
natorij, vendar s pristojnimi na 
koncu niso našli skupnega jezi-
ka. Račani upajo, da bo osam-

ljeni dvorec vendarle našel 
primerno rešitev, in si močno 
prizadevajo, da bi se to zgodi-
lo v čim krajšem času. M.K.M.
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Križev pot interniranke 82373

Začetki klene Notranjke
Aktivistka NOB je bila že od 14. 
septembra 1941, ko je zavedna 
družina doživela napad na svo-
jo hišo na Bezuljaku. Bila je ob-
veščevalka Notranjskega odre-
da. Ko so jo zajeli, so hoteli 
štab iz Starega trga premestiti 
v drugo vas, vendar je Stanko 
Semič-Daki, 1. slovenski narod-
no heroj, odločil: »Ne, punca je 
naše gore list, punca je sigur-
na in ne bo nobenemu ničesar 
izdala!«

Kot bi bilo včeraj

»Leta 1944 so nas belogardisti 
izdali, Nemci pa so nas na za-
slišanje najprej odpeljali v Po-
stojno in potem v Trst. Tu so 
nas čuvale usmiljene sestre v 
uniformah, leta 1944 so tudi 
one prišle v Auschwitz in takoj 
v krematorij. Po enem mese-
cu večkratnih zaslišanj v Trstu 
so me z drugimi odpeljali v ta-
borišče v Auschwitz. Potovali 
smo od ponedeljka do sobote, 
ko smo prišli tja, smo zagleda-
li velikanske »lagerje« z dim-
niki krematorijev. Teh so proti 
koncu 1944 zgradili še več, ko 
je prišlo še več internirancev 
in Židov, ker je vse potekalo 
po sistemu, da je treba uničiti 
vse, kar ni njihovo, kar ni nji-
hove rase. 

Ob prihodu so nas takoj slekli, 
ostrigli do golega in nas oble-
kli v halje. Ker sem bila ostri-
žena, sem svojo dolgo haljo 
spodaj odtrgala in si s cunjo 
zaščitila glavo, ker je bil ju-
lij in je sonce močno pripeka-
lo. Vsako jutro smo vstajali ob 
četrti uri in na apelu stali tudi 
po pet ur, da so nas prešteli in 
to po vsakem vremenu. Za zaj-
trk smo dobili nekaj, kar ni bilo 
niti čaj niti kava, brez sladkorja 
in brez kruha, ki ga nismo nikoli 
niti videle, kaj šele okusile. Po-
tem smo šle na delo. Določena 
sem bila za cestno delavko, tol-
kla sem kamenje in sem z dru-
gimi jetnicami polagala in tla-
kovala ceste. Še sedaj so tisti 
tlaki. Delale smo do tretje po-
poldan.

Ko smo prišle ob četrti uri v ta-
borišče, smo dobile neko poli-
tev v nizkih emajliranih skledi-
cah, brez žlic. Te porcije so bile 
poleti sestavljene iz odpadkov 
kolerabe in zelja, ki je plava-
lo v vodi s polži, glistami in de-
ževniki. To juhico si nekako po-
pil, ostalo pa polovil še s prsti. 
Druge jetnice so nas opozarja-
le: če dobiš v usta glisto, moraš 
biti tiho in kar pogoltnit, ker en 
delček enega vitamina le dobiš. 
Če pa si tisto potegnil iz ust, si 
izbruhal še tisto, kar si pojedel 
zjutraj. Za kakršenkoli dodatek 
iz kuhinje ni bilo nobenih mož-
nosti, pa tudi nikjer niso rasle 
travice ali regrat. Pri tej hra-
ni so vsak dan odvažali mrtve 
iz vseh barak v krematorije, ki 
so goreli noč in dan. Ves ta čas 
so nas neprestano pregledovali; 
tudi ko so pregledovali zobov-
je, si se moral sleči do golega. 
Komisija, pred katero smo sta-
li, pa nas je odbirala za »links« 
in »rechts«, kar je pomenilo, da 
si šel, ker nisi mogel več dela-
ti, z ene strani v krematorij. Ob 
enem takih pregledov sem mo-
rala v drugo vrsto. Najbrž sem 
bila zanje posebnost zato, ker 
nisem dobila nobene srbečice, 
kajti vsi ostali so bili tako izpra-

Mariji Srpčič (roj. Istenič 22.12. 1925 v Cerknici na Notranjskem), od 1954 z Jesenic na Dolenjskem, so 
številko na podlaht leve roke vtisnili v Auschwitzu kot interniranki v taborišču smrti in je danes najmlaj-
ša še živa interniranka v Sloveniji. Preživela je medicinske poskuse zloglasnega dr. Mengeleja in njegovih 
zdravnikov, preživela je 900-kilometrsko pot smrti iz Auschwitza do Ravensbrucka, še vedno je aktivna v 
Komisiji Republiškega odbora ZB za internirance in deportirance, na Občino Brežice je med letoma 91/92 
prva prišla s formularji o rentah in se po lastnih taboriščnih kalvarijah ne more strinjati s tezo – da je ta-
borišče – taborišče, z besedami:« Taborišče se s taboriščem ne more enačiti!«

skani in od praskanja čisto neraz-
poznavni.« 

Vivo eksperimenti

»Po tem pregledu so me dali v 
poseben lager, ki je bil lager v la-
gru, kjer sem bila tako imenova-
ni »vivo eksperiment«, kjer so na 
nas preizkušali zelo različne in-

jekcije, zelo raznovrstne in bo-
leče stvari. Tu sem spoznala na 
moč urejenega dr. Mengeleja, ki 
nas sicer ni pregledoval, je pa 
prihajal v inšpekcijo in po na-
svetu drugih zdravnikov tudi sam 
včasih odbiral jetnike za v kre-
matorij. Moj primer: zjutraj ob 
peti uri sem, vsaj tako mislim, 
dobila serum angine in so mi po-
tem ob osmih dali popiti vodo, ki 
pa ni šla po grlu, temveč nazaj 
skozi nos. Potem so me položili 
na nekakšno pozidano ploščad, 
kjer sta me dve držali za roke 
in noge, in brez narkoze operi-
rali mandlje. Zelo sem krvave-
la in hudo je bolelo. Zdravnik, ki 
jih je odščipnil s kleščami, me je 
prijel za glavo in za tiste majh-
ne laske, me stresel, da je šla kri 
ven, in že sem morala na delo. 
Dobivale smo tudi injekcije, po 
katerih smo postale vse zabuhle, 
čisto nenormalne, potem pa smo 
verjetno dobile kakšen protise-
rum, da je ta oteklina izginila. 
Najhuje pa je bilo takrat, ko je 
ves revir stal zunaj in so nam da-
jali izpod srca nekakšno injekci-
jo. Takrat je vsak tretji padel na 
tla in umrl. Tudi jaz sem padla, 
bila sem v nezavesti in sem k sre-
či prišla k sebi. Nisem se dala.«

Na čuvanju SS-ovk; 
udarila in preživela
»Po izgledu so bile zelo lepe in 
urejene, preštevale so nas v be-
lih rokavicah. V apelu nas je v 
vrsti stalo po pet in ko je moja 
SS-ovka prišla do mene, me je 
lopnila po glavi. To se je nekaj-
krat ponovilo, ko mi je bilo tega 
dovolj, sem se ji uprla in jo s co-
klo udarila nazaj. Ko sem jo lop-
nila, me je premerila in preve-
rila moj »Ju« znak. Takrat sem 
mislila, da je z menoj konec, 
moje sojetnice pa so jokale, ko 
sem jim naročala, naj pozdravi-
jo vse moje in naj povedo, kaj se 
je zgodilo. Mislila sem, da mi je 
že določeno mesto na »apel pla-
cu«, kjer so jetnice streljali in 
obešali. Te obešanke so tako dol-
go visele, da so od njih kapljali 
črvi. Ves teden sem pričakovala, 
da bodo poklicali mojo številko. 

Po tednu dni je SS-ovka poklica-
la mojo številko, šla sem s pogra-
da, kjer nas je namesto deset le-
žalo dvajset, še enkrat me je 
premerila in mi je izpod pelerine 
dala štiri, pet piškotov, se obrni-
la in odšla, jaz pa sem osupnila 
in od takrat me ni nikoli več uda-
rila. Na teden nas je dvajset do-
bilo vedro vode in nismo vede-

le, ali bi jo pile ali bi se umivale. 
Bile smo tako umazane, da smo 
se komaj prepoznale, in še ko 
sem prišla domov, sem bila vsa 
skorjasta.«

Iz taborišča smrti  po 
cesti smrti
»Konec novembra se nam je za-
čela približevati fronta. Pokalo je 
in bliskalo, vedele smo, da to ne-
kaj pomeni. Vsakih štrinajst dni 
so nas evakuirali iz Auschwitza 
v Ravensbruck. Na 900-kilome-
trsko pot smo v decembrskem, 
januarskem in februarskem mra-
zu in ledenem vetru šli peš v ha-
ljah, pod katerimi nismo nosi-
li ničesar, in holandskih lesenih 
coklah. V taborišče Ravensbruck 
smo prišli na pol mrtvi in s krva-
vimi nogami. Ti transporti so bili 
opremljeni z SS-ovci in psi. Za na 
pot smo dobili pakete, mislim, 
UNRE, v njih je bil prepečenec, 
čokolada, konzerve, rdeč sir, ne-
kaj podobnega kavi ali kakavu in 
cigarete. Opozarjali so nas, naj 
nikar ne pojemo vsega naenkrat, 
preglajeni in na mah prezasiteni 
so seveda umrli. Na tej cesti jih 
je veliko umrlo, saj smo že ho-
dili po truplih, če je še kdo ka-
zal znake življenja, so ga pokon-
čali. Na poti smo jedli zakopane 
poljščine, kupe poljščin smo kar 
napadli. Ko smo prišli v koncen-
tracijsko taborišče Ravensbruck, 
smo dobili redko zeljno juho 
brez zabele, mokri in prezebli 
smo šli spat, umiti se ni bilo kje, 
stranišča so bila zbita iz desk in 
z luknjo, čuvale pa so nas krute 
Poljakinje, Štubove, so jim rekli. 
Teh se je bilo bati. Eno njih sem 
prijela za vrat in ji tiščala glavo 
v straniščno luknjo, ker je s pen-
drekom po ubogem hrbtu tepla 
neko staro gospo. Iznajdljivost 
me je rešila, da sem ubežala 
najhujšemu, ko me je hudobni-
ca iskala.« 

Po vrnitvi

»Veste, interniranci smo mora-
li biti do leta 1948 tiho, ker smo 
bili pod rusko komando, ki je 
dala ultimat - ti se ne smeš pu-

stiti zajeti od sovražnika, am-
pak se moraš sam ustreliti -, 
izgnanci tega niso imeli. Ledi-
no za povračila prestanega trp-
ljenja je zanje v Sloveniji oral 
Vlado Deržič, sicer pa rentno 
odplačevanje najprej in prvi 
Židje v Ameriki, za interniran-
ce pa je zelo veliko naredil Mi-
loš Poljanšek, predsednik Od-
bora internirancev Slovenije. 
Morda pa sem dobila tudi kakš-
no injekcijo, da sem se utrdila 
in preživela«, se še pošali pri-
jetna in iskriva sogovornica, ko 
se mi ves čas pogovora na nje-
nem prijaznem obrazu zrcali 
trpki odtenek prestanega.

Posledice so prinesle svojo tr-
novo zmago: v nogah so ji osta-
le ozebline, vsako zimo ji je iz 
nog tekla sokrvica, po prejet-
ju strašnih injekcij je ogrožen 
srčni bolnik, ki ima stalno vi-
sok krvni pritisk 220/150, za-
radi česar je preživela rizično 
nosečnost z rizičnim porodom 
v Gornji Radgoni, kjer sta ji ob 
tri dni trajajočem porodu po-
magala kadriolog dr. Klinej iz 
Radenc in dr. Toplak iz Apač. 
Mož Tone (s Planine pri Pod-
bočju) je brez dvoma prvi Slo-
venec, ki je bil prisoten ob po-
rodu sina Dušana, bedeli sta 
tudi obe mami: »14. februar-
ja sem po porodu odhajala, 
zdravnik je nemočno odkimal, 
saj ni bilo nikakršnega utripa - 
jaz pa sem v tistem videla naš 
zelen travnik z ogromno zeleno 
lipo, kjer sta pred njo na klop-
ci sedela pokojna babica in de-
dek in me vabila: pridi, pridi -
ko me je zgrabila mama in me 
je potresala z vso močjo, naj 
se vendar ne dam. Ni razlo-
ga, da te izkušnje ne bi po-
vedala, kot tudi ne, da imam 
strahotno slabo izkušnjo z do-
mačim župnikom, ki mi je na 
Notranjskem grozil v imenu 
boga, kakšna da bi morala biti. 
Zdravnik mi je potem dajal tri 
mesece po porodu vsak dan in-
jekcije, tudi opolnoči, ter nam 
zabičal, če še enkrat zanosim, 
naj ga ne kličemo več.«

Moževo domotožje je družini-
co pripeljalo na jugovzhod Slo-
venije, kjer sta si po zmožno-
stih naredila topel in nadvse 
ličen dom, in Marija je imela 
zelo rada tudi Tonetovo Plani-
no z vsemi njegovimi. Po direk-
torovanju v jeseniškem Metal-
gradu  se je upokojila in se 
pred leti soočila z izgubo živ-
ljenjskega sopotnika. Z raven-
bruškimi internirankami iz 26 
držav so sklenile, da bodo ak-
tivno živele do 100. leta, po-
tem pa bodo sklicale sestanek 
in se dogovorile, kako naprej, 
se pošali v živi notranjščini. 
Do takrat pa bodo Miko, tako 
jo kliče pravnukinja Amanda, 
v njeni Dolini miru na Jeseni-
cah na Dolenjskem – Žagi – pod 
mokriškim gradom, spremlja-
li sin z ženo ter vnuka Jernej 
in Tamara. 

Svoj pričujoč in poseben mir 
imata tam daleč na severu, v 
stekleni vitrini auschwitskega 
taborišča smrti, še njeni dve 
shranjeni močni spleteni kiti. 
Ko ju je ob obisku taborišča 
ugledala s podpisom svojega 
imena, od navala spominov kar 
ni mogla verjeti …

Natja Jenko Sunčič    

»Veliko nas je, ki smo in 
bomo na NOB ponosni!«
V počastitev dneva boja proti okupatorju je bila na 
Malkovcu v Krajevni skupnosti Tržišče ob tamkajš-
njem spomeniku padlim v NOB in žrtvam fašistične-
ga nasilja tradicionalna proslava, na kateri je bil slav-
nostni govornik poslanec in vodja poslanske skupine 
LDS v Državnem zboru RS mag. Anton Rop. V progra-
mu so sodelovali Pihalna godba Sevnica, učenci OŠ 
Tržišče, Vaške pevke s Telč in ljubitelji starih voja-
ških avtomobilov v partizanskih uniformah. Po prire-
ditvi pa so gostitelji povabili vse udeležence na dru-
žabno srečanje v idiličnem okolju malkovških gričev.

Sevniški župan in poslanec v DZ 
RS Kristijan Janc je v pozdrav-
nem nagovoru dejal, da spo-
štuje vrednote NOB: »Spoštu-
jem to, kar ste naredili, četudi 
je bilo vmes kaj narobe. Tudi 
danes ni vse v redu, tudi da-
nes je kaj narobe, bodimo poš-
teni. In tisti narod, ki ne spo-
štuje lastne zgodovine, tudi 

prihodnosti nima. In če mi ne 
bomo svojih otrok tako vzgoji-
li, da nas bodo spoštovali, ko 
bomo starejši, se tudi nam sla-

bo piše.«
Slavnostni govornik mag. An-
ton Rop pa je med drugim de-
jal, da se ob spominu na boje 
za svobodo spominjamo pre-
lomnega zgodovinskega ob-
dobja, v katerem se je tlako-
vala slovenska država, njena 

samostojnost in prihodnost. 
»Slovenski partizani so brez 
dvoma dali velik zgodovinski 
prispevek naši svobodi, sa-
mozavesti kot tudi prihodno-
sti. In ni je politične stranke, 
koalicije, partnerstva, vlade 
ali predsednika vlade, ki bi 
lahko spremenil ta zgodovin-
ska dejstva,« je zatrdil vodja 
trenutno največje opozicijske 

stranke in nekdanji predsed-
nik vlade.

V nadaljevanju je povedal, da 
zgodovina sicer skozi različ-
na pričevanja in dokaze lahko 
spreminja svojo podobo, tudi 
politika in aktualna oblast lah-
ko poskušata zaradi političnih 
interesov zgodovino reinter-

pretirati, dejstev pa vendarle 
ne moreta. Rop je opozoril, da 
ni mogoče pristati na ocene, ki 
skušajo vse, kar se je dogajalo, 

ponovno postaviti pod vprašaj. 
»Veliko nas je in bo, ki smo in 
bomo na NOB ponosni, saj gre 
za veliko moralno dejanje, za 
obstoj in prihodnost slovenske-

ga naroda. Udeleženci NOB so 
takrat v sebi nosili ponos ter 
nacionalno samospoštovanje, 
izžarevali so  prepričanje, da 
se je proti zlu potrebno bori-
ti in da je takšen boj etično 
utemeljen, tako kot je spri-
jaznjenje z zlom neetično in 
nesprejemljivo,« je še dejal 
mag. Rop. 

Bojana Mavsar


