
ŠPORTNO OBARVAN SEPTEMBER – Z današnjim dnem se zaključuje Evropski teden športa, pred tem pa 
je potekal Evropski teden mobilnosti, ki se je letos pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« navezoval 
tudi na šport. Obema projektoma so se znova pridružili tudi v posavskih občinah in ob tem pripravili 
številne dogodke. Eden bolj živahnih je potekal na igrišču pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, kjer so s 5. 
festivalom športa – Športofešto z Mini olimpijado zaključili predstavitve športnih programov v občini 
Krško. Otroci so se na njih lahko preizkusili v številnih športnih panogah, ki so jih predstavili športni 
klubi in društva, tudi z odbojko, ki je bila v septembru po zaslugi naše moške reprezentance znova zelo 
izpostavljena. Več o dogodku na str. 26.  Foto: Peter Pavlovič
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Vse stranke podpirajo  
pobudo za mestno občino

KRŠKO, LJUBLJANA – V zakonodajni postopek Državnega zbo-
ra je bil vložen predlog za podelitev statusa mestne občine 
občini Krško (podrobneje o tem na strani 2). Ob tem velja iz-
postaviti, da so prejšnji četrtek, 23. septembra, vse politične 
stranke, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Krško (SLS, 
SDS, SMC, SD, N.Si, DeSUS, Levica, ROK, SNS in Dobra država), 
podpisale izjavo, s katero izražajo enotno voljo in izrekajo jav-
no podporo pobudi, da se Občini Krško dodeli status mestne 
občine z imenom Mestna občina Krško, ki naj obsega obmo-
čje sedanje občine Krško. Izjavo so podpisali Goran Udovč 
(SLS), Jože Olovec (SDS), Dušan Dornik (SMC), mag. Nataša 
Šerbec (SD), Marjetka Nahali (N.Si), Vlado Bezjak (DeSUS), 
Aleš Suša (Levica), David Imperl (Stranka ROK), Dušan Šiš-
ko (SNS) in Mojca Vodopivc (Dobra država).  P. P.
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Mag. Mirko Cigler,  
upokojeni diplomat in publicist:

V času polresnic in 
laži je pisanje še 
bolj zahtevno
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Ključna za Rome  
je izobrazba

Potem ko sta se lani na Ponikvah v KS Velika Do-
lina naselili dve romski družini, se tamkajšnji pre-
bivalci – po lastnih navedbah – od takrat ne poču-
tijo več varne. Tudi to je bil med drugim povod za 
posvet o aktualnih vprašanjih v povezavi z romsko 
populacijo v občini Brežice, na katerem so poudari-
li, da je ključnega pomena za vključevanje Romov 
v družbo izobraževanje.

Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 14. oktobra.

40 let 'jedrske' elektrike
V soboto, 2. oktobra, bo minilo 40 let, odkar so po 
sinhronizaciji generatorja jedrske elektrarne Krško 
z elektroenergetskim omrežjem vanj stekle prve ki-
lovatne ure električne energije. Pomembnemu ju-
bileju posvečamo posebne tematske strani.

Strani 13–18

četrtek, 14..10.2021 ob 16:00 uri 
       POSAVC d.o.o.  07/49-90-485, 041/717-548

sreda, 06.10.2021

Tečaj CPP

TRG PODSREDA
9. - 10. OKTOBER 2021

www.kozjanski-park.si
40 LET

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €
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»Kot je navedeno v obrazloži-
tvi predloga, pa tudi sam kot 
državni poslanec in član ob-
činskega sveta občine Krško 
mislim, da si Krško ta status 
resnično zasluži,« je ob tem 
dejal poslanec Dušan Šiško 
(SNS). V prid Krškemu kot me-
stni občini navaja, da je Krško 
dejansko geografsko, pred-
vsem pa gospodarsko središče 
Posavja, v katerem je zaposle-
nih največ prebivalcev te regi-
je. Mesto je pomembno tudi v 
upravnem, kulturnem in dru-
gih pogledih. Krško je v prete-
klosti že bilo med najbolj razvi-
timi občinami v Sloveniji in se 
v zadnjem obdobju hitro vra-
ča na te pozicije. »Samo za pri-
mer naj spomnim, da v Slove-
niji in daleč naokoli ni občine, 
ki bi imela na svojem ozemlju 
tri tako pomembne objekte, 
kot so jedrska, termo in hidro-
elektrarna! Po pred kratkim 
sprejetih razvojnih dokumen-
tih Slovenije se v Krškem pred-
videva izgradnja JEK 2 in s tem 
pridobitev več tisoč novih de-
lovnih mest. Občina Krško ima 
danes prek 26.000 prebival-
cev in opazen je trend nadalj-
njega priseljevanja. Po površi-
ni je občina Krško na 9. mestu 
med vsemi slovenskimi obči-
nami. Zanimivo je, da ima samo 
Ljubljana daljše cestno omrež-

KRŠKO – Na seji občinskega sveta, sklicani na 23. september, 
ki je potekal v znamenju lani razglašenega dneva slovenske-
ga športa, so svetniki potrdili letni program športa za pri-
hodnje leto, po skrajšanem postopku pa tudi popravek od-
loka o sofinanciranju letnega programa športa za leto 2021.

Na občini pričakujejo, da se bo na javni razpis, ki bo objavljen 
v prihajajočem mesecu oktobru, odzvalo okvirno 60 zavodov, 
športnih klubov in društev s sedežem na območju občine, ki 
bodo na podlagi točkovne členitve upravičeni do sofinanciranja 
izvajanja njihove športne dejavnosti, proračunska postavka pa 
vključuje tudi financiranje uporabe športnih objektov, vzdrže-
vanje športne infrastrukture in izvedbo investicije v športne 
objekte v višini prek 437.000 evrov. Med slednjimi najvišjo po-
stavko v prihodnjem letu – 200.000 evrov – predstavlja izdelava 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projek-
tne dokumentacije za bazen v Krškem. Sicer je za sofinancira-
nje uporabe športnih objektov v občini predvidenih okvirno 
370.000 evrov, za dotacije športnih dejavnosti pa prav tako prek 
300.000 evrov.
Sicer pa so Jože Slivšek kot prvopodpisani (tudi predsednik 
NK Krško, op. p.), Vlado Bezjak (nekdanji član upravnega od-
bora NK, op. p.) in Silvo Krošelj vložili amandma na predlagani 
Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa, med 
drugim z obrazložitvijo, da so merila za izbiro in sofinanciranje 
programov pri točkovanju kategoriziranih športnikov previso-
ka, kar »postavlja v neenak položaj kolektivne športne proti in-
dividualnim športom«. Tako je bil amandma na njihov predlog 
izglasovan s 15 glasovi za in 13 proti, iz prve skupine športov, 
ki jih občina ’preferira’, so v drugo skupino športov prestavlje-
ni: balinanje, judo, kajak-kanu, konjeništvo-kasaštvo, moder-
ni tekmovalni plesi, šah, šport invalidov, tajski boks in triatlon. 
Eden izmed teh, ki so nasprotovali vloženemu amandmaju, je bil 
svetnik Aleš Zajc, rekoč: »Nogomet – vemo kje je, tava nekje na 
koncu 2. lige. Košarka in odbojka sta v 3. ligi, rokometaši nas še 
malo držijo gor. Če pa pogledamo individualne športe, imamo v 
šahu, plesu in tenisu državne prvake. Počasi se situacija v zvezi 
s športom spreminja in bilo bi prav, da damo več poudarka in-
dividualnim športom. Kar pa se tiče vloženega amandmaja – to 
poslušamo že sedem let. Veliko teh pravilnikov in sklepov smo 
sprejeli, da smo favorizirali NK Krško.« 
 B. Mavsar 

Krško še tretjič v bitko za status mestne občine
LJUBLJANA, KRŠKO – Državnozborski poslanec in krški občinski svetnik Dušan Šiško je 23. septembra v imenu župana Občine Krško mag. Mirana Stanka in kr-
škega občinskega sveta ter seveda v svojem imenu v nadaljnji zakonodajni postopek vložil predlog za podelitev statusa mestne občine občini Krško, ki sta ga so-
podpisala še poslanca Tomaž Lisec (SDS) in Matjaž Han (SD). Gre sicer že za tretji poskus Krškega za pridobitev statusa mestne občine.

je od občine Krško. Sicer pa Kr-
ško izpolnjuje večino kriterijev 
za status mestne občine, manj-
ka mu samo bolnišnica, ki pa jo 
je imela do druge svetovne voj-
ne. Imamo pa velik zdravstve-
ni dom in urgentni center, po-
leg tega pa tudi dober zasebni 
zdravstveni center,« nadaljuje 
krški poslanec. 

S predlaganimi spremembami 
zakona o lokalni samoupravi bi 
Krško postalo 12. mestna ob-
čina v Sloveniji, med obstoje-
čimi sta celo dve (Slovenj Gra-
dec in Murska Sobota), ki imata 
na primer manj prebivalcev od 
občine Krško. »Ne nazadnje v 

Sloveniji spet dokaj intenziv-
no potekajo priprave na usta-
novitev pokrajin, pri čemer si 
Posavje prizadeva za status sa-
mostojne pokrajine. Tudi v tem 
pogledu bi bila pridobitev sta-
tusa mestne občine Krškemu 
zelo pomembna,« nadaljuje Ši-
ško in poudarja, »da bomo ne 
glede na pridobitev tega statu-
sa v Posavju skrbeli, da se bo 
regija razvijala čim bolj enako-
merno in da bomo tako regio-
nalne inštitucije kot izpostave 
državnih služb še naprej imeli 
v vseh občinah, kakršen je bil 
tudi dogovor«. 

Podpora Lisca in Hana, Zorčič 
zadržan

Predlog za podelitev statu-
sa mestne občine občini Kr-
ško podpirata tudi posavska 
poslanca Tomaž Lisec (SDS) 
in Matjaž Han (SD), Šiško pa 
je izrazil razočaranje, ker pre-
dloga ni mogel izročiti osebno 
predsedniku DZ Igorju Zorči-
ču (NP), »kar bi mi bilo v po-
sebno zadovoljstvo, saj tudi 
on prihaja iz Posavja, ki si pri-
zadeva, da bi postalo ena iz-
med slovenskih pokrajin«. Kot 
je navedel Šiško, ga je Zorčič 
dan pred vložitvijo predloga 
obvestil, da mu urnik ne do-
pušča tega kratkega sprejema. 

»Kljub temu upam, da bo pos-
krbel za čim hitrejšo uvrstitev 
predloga na dnevni red DZ in 
pričakujem njegovo podpo-
ro predlogu,« je po vložitvi še 
sporočil Šiško. Kot je za naš ča-
sopis glede tega pojasnil Zor-
čič, ga zaradi udeležbe na do-
godku SAZU v tistem času ni 
bilo v Državnem zboru, »sicer 
pa so uslužbenci DZ Dušanu Ši-
šku pojasnili tudi poslovniška 
pravila, da se zakoni ne vlaga-
jo pri predsedniku DZ, ampak 
v glavni pisarni«. Na vprašanje, 
ali podpira Šiškov predlog oz. 
zakon, je odgovoril, da je »ne-
koliko neobičajno, da ga Šiško 
ni predstavil Klubu posavskih 
poslancev in ga je vložil sam. 
Kolikor mi je znano tudi v naši 
regiji predhodno o tem ni bilo 
nobenih pogovorov, zato z za-
nimanjem pričakujem odziv 
lokalnih skupnosti.« 

To je sicer že tretji poskus za 
pridobitev statusa mestne ob-
čine (prejšnja sta bila v letih 
2005 in 2009). Krški občinski 
svet je s tem namenom na ju-
lijski seji podprl začetek zdru-
ževanja obmestnih naselij Le-
skovec pri Krškem, Kremen, 
Trška Gora, Žadovinek, Loke 
in Veniše z mestom Krško ter 
pobudo za dodelitev statusa 
Mestne občine Krško, Občina 

Krško pa je že konec lanskega 
leta naslovila vlogo za združe-
vanje omenjenih naselij na Ge-
odetsko upravo RS, kjer jo bo 
obravnavala strokovna komi-
sija. V primeru (pričakovane-
ga) pozitivnega mnenja na ob-
čini načrtujejo še posvetovanja 
oz. pogovore tako z občani kot 
z vodstvoma leskovške in kr-
ške krajevne skupnosti. Kot 
pravi krški župan mag. Miran 
Stanko, je bil poslanec Šiško 
posrednik za vložitev predlo-
ga spremembe zakona oz. je to 
najlažja pot za njegovo vloži-
tev. »Zdaj je seveda odvisno od 
Državnega zbora in njegove-
ga predsednika, kdaj ga bodo 
dali na dnevni red in obravna-
vali v skladu s poslovnikom,« 
pravi Stanko. Glede usklajeva-
nja znotraj regije glede vloži-
tve predloga in njegovi podpo-
ri pravi, da se formalno o tem 
denimo na Svetu regije Posavje 
niso nikoli pogovarjali, a da so 
dolgoletna prizadevanja Kr-
škega za mestno občino vsem 
dobro znana. 

Močan adut je JEK2

Status mestne občine je v prvi 
vrsti prestižen, saj prinaša 
članstvo v klubu mestnih ob-
čin, poleg tega pa so nekateri 
državni razpisi namenjeni zgolj 

mestnim občinam, denimo raz-
pis za gradnjo bazenov. Doda-
ten impulz za tokratni poskus 
so dali načrti za gradnjo dru-
gega bloka jedrske elektrarne, 
kar bo s sabo pripeljalo vsaj 20 
tisoč ljudi, »v nadaljevanju pa 
pričakujemo podoben 'bum', 
kot se je zgodil konec 70. in v 
začetku 80. let prejšnjega sto-
letja«, ko se je mesto razširi-
lo na območje Spodnjega Gri-
ča in Vidma. »Krško bo s toliko 
novimi prebivalci in vsem, na 
kar računamo, da se bo v tem 
času naredilo, definitivno tako 
veliko mesto, da bomo krepko 
presegli marsikatero mestno 
občino,« meni Stanko. Tudi če 
predlog zaradi političnih kup-
čij (še) ne bo dobil zadostne 
podpore v parlamentu, žu-
pan meni, da ima Krško moč-
nega aduta ravno v načrtova-
ni gradnji JEK 2, kjer bo država 
potrebovala občinsko soglasje, 
a ga, kot zatrjuje, ne bo dobila 
brez odobritve statusa mestne 
občine. Glede morebitnih bo-
jazni ostalih posavskih občin, 
da bo to pomenilo centraliza-
cijo znotraj regije, pa pravi, da 
se bo Posavje v vsakem prime-
ru tudi v bodoče razvijalo kot 
somestje treh večjih občinskih 
središč in da jim to ne bo ško-
dovalo.
� Peter�Pavlovič

Poslanec Dušan Šiško ob vlo-
žitvi�predloga�v�zakonodajni�
postopek�(foto:�Alenka�Gab-
rovec)

Na dan športa polemika o športu – 
spet favoriziranje nogometa?

»Lastniki so na skupščini od-
ločali o predlaganih ukrepih 
uprave družbe, ki so nujno 
potrebni za finančno stabili-
zacijo družbe Vipap. Navede-
no je pogoj, da se zaključi ope-
rativno prestrukturiranje iz 
časopisnega na ovojno-emba-
lažni segment, ki je v zaključni 
fazi. Uprava obvešča zaposlene, 
poslovne partnerje in lokalno 
skupnost, da lastnik predlogov 
uprave ni podprl,« je v sporo-
čilu za javnost zapisal pred-
sednik uprave Petr Domin, 
hkrati pa dodal, da uprava že 
nekaj časa intenzivno išče no-
vega dolgoročnega lastnika: 
»Vse stike morebitnih investi-
torjev je uprava posredovala 
lastnikom oz. delničarjema VI-
PAP Holding s.r.o. in VIPAP CZ 
a.s. z namenom, da se zagoto-
vi nadaljnje poslovanje družbe 
Vipap.« Vse deležnike je pozval 
k strpnosti, »Občino Krško pa 
tudi, da dejavno podpira Vipap 
pri ohranitvi premoženja druž-
be in s tem tudi ohranitvi de-
lovnih mest tako v Vipapu kot 
v hčerinskem podjetju Levas 
d.o.o. – invalidsko podjetje«.

Kot je za naš časopis povedal 
župan mag. Miran Stanko, mu 
je predsednik uprave Petr Do-

Skupščina ni prinesla rešitve
KRŠKO – Kot smo poročali v zadnji številki Posavskega obzornika, je 16. septembra potekala skupščina 
družbe Vipap Videm. Iz uprave družbe so sporočili, da lastnik predlogov uprave za finančno stabilizacijo 
družbe ni podprl, uprava pa že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika. Občina Krško je 
medtem sprejela odlok, s katerim uveljavlja predkupno pravico za zemljišča, na katerih stoji tovarna.

min na nedavnem obisku na 
Občini Krško sicer dejal, da 
ima vodstvo pripravljene rešit-
ve za izhod iz nastale situacije: 
»Kljub temu pa ostaja dejstvo, 
da lastniki niso pristali na do-
kapitalizacijo, kar pomeni, da 
bodo iskali bodisi strateške-
ga partnerja, ki bi bil priprav-
ljen vložiti sredstva v to pod-
jetje, bodisi razglasili prisilno 
poravnavo ali stečaj.« V zvezi 
s pozivom občini, naj priskoči 
na pomoč pri reševanju situ-
acije s strani sindikata tovar-
ne in papirne industrije, pa 
je župan povedal, da so mož-
nosti občine pri tem zelo ome-
jene, saj tudi ni seznanjena o 
višini dolgov družbe oz. v ko-
likšni višini je ta podkapitali-
zirana: »Trenutno poslujejo po 
insolventni zakonodaji, kar po-
meni, da so njihovi neizterljivi 
dolgovi višji od polovice kapi-
tala podjetja. Situacija zagoto-
vo ni zavidljiva in brez velikega 
finančnega vložka ne bo mož-
no nadaljevanje poslovanja.« 
Po podatkih, s katerimi razpo-
laga vodstvo občine, naj bi se 
število zaposlenih v tovarni gi-
balo okoli 300.

Kot je še povedal župan, je bilo 
na navedenem sestanku govo-

ra predvsem o sklepu, ki ga je 
krški občinski svet sprejel na 
julijski seji, in sicer o ustano-
vitvi javnega dobra lokalne-
ga pomena na čistilni napravi 
Vipap, to je na nepremičnini 
parc. št. 957/2, k.o. Stara vas, 
ki je namenjena izvajanju ob-
činske gospodarske javne služ-
be odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne 
vode. Z ustanovitvijo javnega 
dobra na območju ČN »Vipap« 
je Občina Krško zavarovala 
pravico do zemljišča, objektov 
in naprav na tem območju, da 
lahko ti obratujejo neodvisno 
od obratovanja podjetja Vi-
pap, saj bi v primeru preneha-
nja obratovanja ostalo 22.856 
prebivalcev brez storitve go-
spodarske javne službe čišče-
nja 911.806 m3 odpadne vode/
grezničnih odplak oz. 24.263 
populacijskih enot. Kot je dejal 
župan Stanko, v zvezi s spreje-
tjem tega sklepa kakšnega po-
sebnega soglasja z vodstvom 
niso uspeli doseči, bodo pa v 
prihodnje potencialni pogo-
vori med vodstvom tovarne in 
občine šli v smeri višine nado-
mestila za stavbno zemljišče.

Da bi zavarovala interese lokal-
ne skupnosti, je občinski svet 

na seji 23. septembra sprejel 
še Odlok o določitvi območja 
predkupne pravice Občine Kr-
ško za območje stavbnih ze-
mljišč v katastrski občini Sta-
ra vas. Kot je pojasnil župan, bi 
občina uveljavljala predkupno 
pravico v primeru, če bi Vipap 
Videm zašel v nepremostljive 
težave oziroma stečaj: »V tem 
primeru bi Občina Krško žele-
la sodelovati kot kupec s pred-
kupno pravico, da bi lahko s 
tem prostorom razpolagala in 
mu dala mestotvorno vsebino. 
To pomeni, da v primeru ste-
čaja družbe ne bi želeli imeti 
na tem prostoru, torej v centru 
mesta, težke industrije, tem-
več ga nameniti drugim vse-
binam.« Te sicer še niso pov-
sem dorečene, vendar gredo v 
smeri vzpostavitve poslovno-
-stanovanjske cone na vzhod-
nem delu obstoječega tovarni-
škega kompleksa, podobno, le 
z nižjimi objekti, je povedal žu-
pan, kot je zasnovan t. i. Kare 
12 na Vidmu (območje Ceste 
4. julija na severozahodu, do 
železnice na jugozahodu ter 
od nadvoza do Aškerčeve uli-
ce, med Videmčani uveljavlje-
no pod imenom Bronx; op. p.).

� P.�Pavlovič,�B.�Mavsar
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Uvodoma je brežiški župan 
Ivan Molan povedal, da je te-
matika, ki se nanaša na romsko 
populacijo, precej zapletena in 
kompleksna. Po njegovem se 
občine z vprašanji, povezani-
mi z Romi, počutijo precej ne-
močne, saj se jih večina nana-
ša na druga področja, ki so v 
pristojnosti države, od kršitev 
javnega reda in miru, ki je zelo 
pereč problem, do socialnega 
položaja Romov, področja iz-
obraževanja itd., ne nazadnje 
občina tudi ni tista, ki vodi pri-
jave prebivališč, je dejal Molan 
in ravno zato so na posvet po-
vabili različne strukture, ki se 
s tem ukvarjajo. »Namen da-
našnjega posveta je poiska-
ti konkretne predloge za sis-
temske spremembe, ki bodo 
pripomogle k reševanju zazna-
nih težav. Na podlagi teh spo-
znanj bomo potem obvestili 
določene institucije, tudi mi-
nistrstva,« je izjavil.

V občini Brežice po ocenah 
130 Romov

Ker je na občino prišlo veli-
ko različnih vprašanj, je v. d. 
direktorice občinske uprave 
Patricia Čular skušala poda-
ti oris položaja romske skup-
nosti v občini Brežice ter 
predstavila odprta vpraša-
nja, s katerimi se tako občina 
in institucije kot tudi krajan-
ke in krajani soočajo pri reše-
vanju. Kot je najprej omenila, 
je v občini Brežice kot nase-
lje romske skupnosti prepo-
znano naselje Krušče, ki se 
nahaja v KS Cerklje ob Krki. 
Število pripadnikov romske 
skupnosti v občini lahko zgolj 
ocenijo, je pojasnila in dodala, 
da je bilo leta 2002 pri popi-
su prebivalstva 42 pripadni-
kov romske skupnosti. Danes 
na podlagi izpisa iz Centralne-
ga registra prebivalstva ugo-
tavljajo, da je na naslovu Gazi-
ce 29 (naslov, ki je prepoznan 
za prebivalce naselja Krušče) 
evidentiranih 79 oseb. Nadalje 
so v komunikaciji s CSD in OŠ 
ugotovili, da so v občini nase-
ljene tudi posamezne družine 
romske skupnosti izven nase-
lja Krušče. Glede na kraj šola-
nja otrok so to v KS Bizeljsko, 
Brežice, Čatež ob Savi, Krška 
vas, Dobova, Šentlenart in Ve-
lika Dolina. V OŠ na območju 
občine Brežice se skupno šola 
okoli 50 romskih otrok, dob-
ra polovica jih prihaja iz na-
selja Krušče, ti se šolajo v OŠ 
Cerklje ob Krki, več kot deset 
jih hodi v OŠ Brežice, ki je tudi 
edina OŠ v občini, ki izvaja pri-
lagojen program in je večina 
od romskih učencev vpisana 
vanj, sledijo OŠ Velika Dolina s 
sedmimi, OŠ dr. Jožeta Topori-
šiča Dobova s štirimi in OŠ Bi-
zeljsko. »Na podlagi navede-
nega ocenjujemo, da v občini 
Brežice prebiva okoli 130 pre-
bivalcev romske skupnosti,« 
je povedala Čular in navedla, 
da je za urejanje vprašanj, po-

vezanih z romsko skupnostjo, 
Občinski svet občine Brežice v 
letu 2011 vzpostavil Komisijo 
za spremljanje položaja rom-
ske skupnosti v občini Brežice.

Čular je še omenila, da so ju-
lija letos prejeli sklic srečanja 
krajanov KS Velika Dolina za-
radi poslabšanja varnostnih 
razmer v KS ter povečanega 
števila vlomov, tatvin itd. Ci-
vilna iniciativa (CI) KS Velika 
Dolina in KS Jesenice na Do-
lenjskem je izpostavila naseli-
tev dveh romskih družin v letu 
2020 v naselje Ponikve ter na-
vedla vrsto težav, ki so se zara-

di tega v kraju pojavile, npr. po-
goste kršitve javnega reda in 
miru, povečanje števila kazni-
vih dejanj in drugih kršitev, te-
žave v šoli … V svojih domovih 
se prebivalci znotraj teh dveh 
KS, kot navaja CI, ne počutijo 
več varne. V iskanju rešitev se 
je sredi avgusta župan udeležil 
sestanka s predstavniki obeh 
KS, ki je potekal na Jesenicah 
na Dolenjskem in na katerem 
so dodatno izpostavili težave, 
ki jih zaznavajo v kraju v pove-
zavi s priseljenimi družinami 
(npr. poslušanje glasne glasbe, 
moteče zabave, hitre vožnje po 
naselju, streljanje, vstopanje 
na privatna posestva, manjše 
tatvine v trgovinah in po go-
spodinjstvih, nadlegovanje in 
ustrahovanje otrok v šoli in na 
poti iz šole itd.). Krajani ima-
jo občutek tihe tolerance in 
drugačne obravnave pred za-
konom za posamezne kršitve, 
pristojnim institucijam zato 
zastavljajo številna vpraša-
nja: zakaj postopki proti krši-
teljem zastanejo; zakaj se tole-
rirajo manjši prekrški, kot npr. 
manjše tatvine; ali kršitelji, ki 
so kaznovani, poravnajo svo-
jo kazen, če so prejemniki so-
cialnih transferjev; kako lahko 
prejemnik socialne denarne 
pomoči kupi nepremičnino; 
kako ukrepati, če se v nepre-
mičnini naseljuje večje število 
oseb, ki se ne prijavijo ...

Dirnbek: Romi so nevidni 
občani

Predsednik sveta KS Velika Do-
lina Fredi Žibert je spomnil, 
da sta se leta 2020 na naslo-

vih Ponikve 2 in Ponikve 4 na-
selili dve romski družini, »po 
tem se je normalno življenje, 
ki so ga bili vaščani vajeni, za-
čelo spreminjati. /.../ Dogaja-
ti so se začele stvari, ki jih kra-
jani niso bili vajeni in jih niso 
več mogli kontrolirati.« Dodal 
je, da je bilo na prvem sreča-
nju v juliju veliko zastavljenih 
vprašanj, a zelo malo odgovo-
rov nanje. Predsednik Komi-
sije za spremljanje položaja 
romske skupnosti v brežiški 
občini Peter Dirnbek je med 
drugim izpostavil slabo mate-
rialno podlago romske skup-
nosti – večina jih živi v nele-

galnem naselju brez elektrike, 
nizko izobraženost – nedokon-
čana OŠ (razen redkih izjem) 
in izjemno slabo vključenost 
v lokalno skupnost. »Romi so 
praktično nevidni občani, ki ne 
sodelujejo v družbenem, poli-
tičnem, kulturnem, športnem 
življenju,« je pristavil. Omenil 
je še, da sam živi v neposredni 
bližini Krušč, »kjer je večkrat 
glasno kot mirno, prevečkrat 
zgori plastika in se občasno sli-
šijo tudi streli z orožjem, kar 
je, milo rečeno, neprijetno«. 
Država bi po njegovem mora-

la za delo z romsko populaci-
jo nameniti najboljše kadre ter 
jim zagotoviti primerno in dol-
goročno financiranje za multi-
disciplinaren pristop.

V vrtcu deset romskih otrok

Ravnateljica OŠ Cerklje ob 
Krki, kjer je največ romskih 
učencev, dr. Maja Matrić je 
izpostavila dve najpogostejši 
težavi, ki sta skupni vsem šo-

lam z romskimi učenci – ob 
vključitvi v OŠ Romi zelo sla-
bo govorijo slovenski jezik ter 
da v drugi oz. tretji triadi začne 
prihajati do slabšega obiska in 
pogosto takrat učenci tudi že 
zaključijo s šolo. Omenila je, da 
je v naselju Krušče zaznati, da 
je precej moških zaposlenih, 
kar je zelo spodbuden poda-
tek, veliko jih tudi izraža željo 
po zaposlitvi, a pojavi se teža-
va, da nimajo izobrazbe, kar 
pomeni, da so težko zaposlji-
vi oz. se lahko zaposlijo sezon-
sko ali na slabše plačanih de-
lovnih mestih. »Kot eno najbolj 
pomembnih rešitev vidimo, da 
se začnejo romski otroci vklju-
čevati v program predšolske 
vzgoje. S tem bi jim ob vstopu 
v OŠ zagotovili poznavanje slo-
venskega jezika in vcepili ide-
jo o tem, da je treba vsak dan 
nekam iti, se družiti z drugimi, 
se vključevati in imeti neko ob-
veznost. Tu imamo zelo dobro 
priložnost v obliki krajšega 
programa za predšolske otro-
ke, ki je za vse brezplačen, tako 
da smo se na naši šoli angaži-
rali, odšli v romsko naselje in 
pridobili tiste starše, ki želi-
jo otroke vključiti v vrtec. Na 
ta način imamo v rednem vrt-
cu vključene tri otroke, kar je 
več kot kadar koli prej, v skraj-
šanem programu pa imamo z 
januarjem vključenih sedem 
otrok,« je pojasnila Matrić in 
dodala, da je bila težava, za-
kaj ti otroci niso prihajali v vr-
tec, nezaupanje in nepoznava-
nje tega, kar se v vrtcu dogaja. 
»Pridobili smo njihovo zaupa-
nje, kar vidimo kot velik korak 
v pravo smer,« je še dejala.

Iz CSD Posavje sta se posve-
ta udeležili direktorica Ma-
rina Novak Rabzelj in vodja 
brežiške enote CSD Andre-
ja Osredkar. Poudarili sta, da 
CSD v okviru svojih zmožnos-

ti spremlja namensko porabo 
socialnih pomoči, v primeru 
zaznane nenamenske porabe 
ima tudi možnost, da del po-
moči izplača v funkcionalni 
obliki (npr. boni za živila, pla-
čilo položnic …), kar tudi izva-
ja. Sprememba zakonodaje po 
novem tudi pogojuje prejema-
nje socialne pomoči z izobra-
ževanjem oz. udeležbo na de-
lavnicah. Načelnica Upravne 
enote Brežice Alison Teodo-

rovič je povedala, da od 27. 6. 
2021 dalje velja, da je za prija-
vo stalnega in začasnega prebi-
vališča ter za določitev naslova 
za vročanje pristojna upravna 
enota, na območju katere po-
sameznik prijavlja stalno ali 
začasno prebivališče. Koman-
dir PP Brežice Srečko Medic 
je priznal, da imajo opravka z 
Romi tako rekoč vsak dan. Za-
vrnil je očitke, da imajo Romi 
pri policijski obravnavi dolo-
čene privilegije oz. se nekate-
re zadeve sploh ne obravnava-
jo, »so pa zakonske omejitve, 
ki se jih policija mora držati«. 
Zagotovil je, da se odzivajo na 
vse prijave tako kaznivih de-
janj kot kršenja javnega reda 
in miru. Izpostavil je, da so v 
letu 2021 zabeležili manj po-
sredovanj v teh primerih kot v 
letu 2020.

Ključnega pomena je 
izobraževanje

Notranji minister Aleš Hojs je 
dejal, da sta ministrstvo za šol-
stvo in ministrstvo za delo dva 
ključna resorja v državi, ki mo-

rata narediti največ na podro-
čju romske problematike. Na 
državni ravni je izpostavil delo 
Komisije za obravnavo romske 
problematike, ki jo je ustanovi-
la aktualna vlada ob nastopu in 
v kateri sodelujejo tudi župa-
ni. Poročilo komisije naj bi še 
septembra obravnavali na vla-
di, tako da pričakuje konkret-
ne zadolžitve za pristojna mi-
nistrstva in tudi sistemske 
rešitve. Omenil je, da s spre-
membo zakona o financiranju 
tiste občine, ki imajo romskega 
svetnika oz. na svojem obmo-

čju živečo romsko skupnost, 
po novem dobijo na leto pet do 
šest milijonov evrov. Po bese-
dah ministra je ključnega po-
mena za vključevanje Romov 
v družbo izobraževanje. »Bi-
stveno je, da otroci redno obi-
skujejo osnovno šolo in jo tudi 
uspešno zaključijo. Sem velik 

zagovornik tega, da ko otrok 
več ne obiskuje osnovne šole, 
ki je obvezna, taka družina ne 
more več imeti socialne pomo-
či.« Med drugim je tudi izjavil, 
da kdor nima narejene OŠ, po 
njegovem ne bi smel opravlja-
ti vozniškega izpita, ter da bi 
bilo treba tam, kjer prihaja do 
pogostih kaznivih dejanj, še 
bolj okrepiti prisotnost polici-
je, tudi kdaj s specialnimi eno-
tami, če bi bilo treba. 

Po besedah okrožne državne 
tožilke svetnice z Okrožnega 
državnega tožilstva v Krškem 
Mateje Roguljič je obravna-
va enaka za vse storilce, zato 
so prijave smiselne, vendar 
pa imajo tožilci pogosto teža-
ve z dokazovanjem oz. podla-
go za obtožbo za kaznivo deja-
nje. Priznala je, da včasih pride 
tudi do zavržene ovadbe, po-
gosto je to v primerih, kadar 
gre za manjše vrednosti. Ven-
dar ta dejanja zabeležijo in ob 
ponovitvi dejanja obravnava-
jo »v paketu«. Zgodi se tudi, 
da odstopijo od pregona, saj se 
npr. podjetje ali trgovina, kjer 

je bila prijavljena kraja, ne želi 
ukvarjati s tem. Vodja sektorja 
za razvoj in izobraževanje na 
Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport Aleš Ojster-
šek je omenil program večna-
menskih romskih centrov, ki 
so zamišljeni kot enotne točke 
in prostor, namenjen izvajanju 
različnih aktivnosti (izobraže-
vanje, usposabljanje in sveto-
vanje ter druženje), za pripa-
dnike romske skupnosti v RS 
ter naj bi prispevali k aktivaci-
ji in vključevanju Romov. Pri-
ložnost, da spregovori v ime-

nu CI Velika Dolina in Jesenice 
na Dolenjskem, je dobila tudi 
Zdenka Žrlič Bahčič, ki je de-
jala, da proti Romom nima-
jo nič, ampak samo želijo na-
zaj kvaliteto življenja, ki so jo 
enkrat že imeli.

� Rok�Retelj

Posvet o Romih v Brežicah

Bistveno je, da otroci zaključijo osnovno šolo
BREŽICE – 16. septembra je v večnamenski dvorani MC Brežice potekal posvet o aktualnih vprašanjih v povezavi z romsko populacijo v občini Brežice, predvsem 
na območju KS Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem. Med številnimi vabljenimi se ga je udeležil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Predsednik� Komisije� za� spremljanje� položaja� romske�
skupnosti�v�brežiški�občini�Peter�Dirnbek,�levo�član�komisije�
Rom�Zmago�Brajdič

Predstavnice�CSD�Posavje�in�UE�Brežice�v�ospredju

Minister�za�notranje�zadeve�Aleš�Hojs�in�župan�Ivan�Molan

Hojs: Bistveno je, da otroci redno obiskujejo 
osnovno šolo in jo tudi uspešno zaključijo. Sem 
velik zagovornik tega, da ko otrok več ne obiskuje 
osnovne šole, ki je obvezna, taka družina ne more 
več imeti socialne pomoči.
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»SAMOPOŠKODBE« VOZNIKOV – 24. 9. popoldan so brežiški 
policisti obravnavali prometno nesrečo v Župelevcu. Z ogle-
dom so ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega avtomobi-
la zapeljal na nasprotni vozni pas, izgubil oblast nad vozilom 
in trčil v drog javne razsvetljave, nakar se je vozilo prevrni-
lo. 25. 9. zvečer je 46-letni voznik pri Cerkljah ob Krki zara-
di pretežke noge na ’gasu’ in vsebnosti alkohola, saj so mu iz-
merili kar 2,3 promila, izgubil oblast nad vozilom in s ceste 
zapeljal v jarek.
Med naseljema Zgornja Pohanca in Križe je 22. 9. popoldan 
39-letna voznica zaradi neprilagojene vožnje z osebnim vozi-
lom zapeljala s ceste, trčila v drevo, od katerega je vozilo odbi-
lo nazaj na cestišče. Voznica, ki je imela v litru izdihanega zraka 
1,16 mg alkohola (2,4 promila), se je v nesreči huje poškodova-
la. 17. 9. so policisti pozno popoldan obravnavali prometno ne-
srečo pri Stari vasi na Bizeljskem, kjer 73-letni voznik kombija 
zaradi prehitre vožnje ni speljal ovinka, temveč zapeljal s ceste 
in se prevrnil. Istega dne, domala istočasno, je zaradi neprila-
gojene hitrosti pri naselju Jelovec zapeljal s ceste in trčil v od-
bojno ograjo 21-letni voznik, ki se je, za razliko od vseh vozni-
kov in voznice v prej navedenih nesrečah, le lažje poškodoval.

DELO Z VALJARJEM BREZ ZAŠČITE – 23. 9. se je okoli poldne-
va na gradbišču na Cesti krških žrtev v Krškem pri manevri-
ranju z delovnim strojem hudo poškodoval 59-letni delavec. 
Slednji naj bi med vožnjo valjarja navzdol po strmi brežini iz-
gubil nadzor nad delovnim strojem, z njim prebil panelno og-
rajo in obstal na parkirnem prostoru. Delavec, ki se je med 
padcem z valjarja hudo poškodoval, med delom ni uporabljal 
zaščitne opreme.

VLOMILCI IZ PRODAJALNE ODPELJALI SEF – V noči na 24. 
9. je neznani storilec vlomil v počitniško prikolico v naselju 
Brvi, iz katere je odnesel ribiško opremo, ki naj bi bila po oce-
nah lastnika vredna okoli 4.500 €. Istega dne je v Leskovcu v 
Podborštu nepridiprav skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo 
in odtujil zlat nakit v vrednosti okoli 3.000 €. V noči na 23. 9. 
so štirje neznanci vlomili skozi vrata v Mercatorjevo franši-
zo v Kostanjevici na Krki in iz nje odpeljali sef. Na delovišču v 
Podbočju je med 16. in 17. 9. nekdo iz delovnega stroja iztočil 
okoli 300 litrov goriva in hidravlično olje.
� Zbrala:�B.�M.

Franc Gros, Radeče: Pregovor pravi, da je 
zdrav um v zdravem telesu in redne športne 
aktivnosti vplivajo tako na telesno kot dušev-
no zdravje. Ko sem bil mlajši, sem se ukvarjal z 
jogo, z izvajanjem posebnih telesnih položajev, 
in tehniko dihanja. Zadnjih nekaj let redno de-
lam vsako jutro vaje za hrbtenico, ker sem imel 

kar hude zdravstvene težave, a z vajami sem jih zmanjšal. 

Estera Žibert, Leskovec pri Krškem: Domala 
ne mine dan v letu, ko ne bi opravila sprehoda  
po okolici kraja ali se povzpela na višje obronke 
nad Krškim, največkrat na Grmado. Med vikendi, 
predvsem pa dopustom, opravim tudi večdnev-
ne pohodniške ture, poleg hoje tudi zelo rada 
kolesarim. Četudi je gibanje moj način življenja, 

pa se zaradi zgodnje jutranje ure v službo vozim z avtomobilom.

David Škrbina, Drnovo: Vesel sem za takšne 
projekte, ki ljudi spodbujajo k telesni dejavno-
sti, ki je ključnega pomena za zdravje in dobro 
počutje. Tudi sam zelo rad kolesarim in tečem, 
še bolj všeč so mi enodnevni pohodi s prijatelji. 
Aktiven sem tri do štirikrat na teden, seveda bi 
želel še več, je pa ob današnjem tempu življenja 

potrebna močna volja in organiziranost, da si vzamemo čas zase.

Karmen Polovič, Veliki Obrež: Enkrat na te-
den se ljubiteljsko ukvarjam z jogo, ne manj-
ka niti kak sprehod, kolesarjenje, naj omenim, 
da smo se pred kratkim z otroki udeležili kole-
sarjenja ob Savi od Radeč do Brežic. Res je, da 
mi družinske in službene obveznosti ne dopuš-
čajo, da bi se še pogosteje posvečala aktivnej-

šemu življenjskemu slogu, bi bilo pa zaželeno, tega se zavedam.

Kako redno ste telesno aktivni?
Z današnjim dnem se zaključuje evropski teden športa, 
namenjen spodbujanju redne telesne dejavnosti. Tokra-
tne anketirance smo vprašali, ali se ukvarjajo s kakršno 
koli obliko redne vadbe in kako pogosto se ji posvečajo, 
bi si želeli biti bolj aktivni in kaj jih pri tem ovira.

anketa

Naj uvodoma iz pogovora v 
Dvorani v parku povzamemo 
Ciglerjevo pripoved o njego-
vem otroštvu na Senovem, ki 
je bil po njegovem spominu 
takrat »pravi knapovski kraj«, 
a sta v njem »vladala poseb-
na pozitivna energija ali sen-
timent«, kot se je izrazil. Kot 
otrok iz Stare kolonije, najbolj 
knapovskega dela naselja, je 
delil življenje drugih otrok, le 
da njemu mama ni pustila ho-
diti v šolo bos, pač pa je mo-
ral nositi sandale. Posebej po-
nosen je na svoje učitelje in 
na samo stavbo, ki je bila med 
najboljšimi in najlepšimi »že 
v stari Jugoslaviji«, zato si po 
njegovem mnenju zasluži zaš-
čito kot kulturni spomenik.

Zanimiva je bila tudi avtorjeva 
pripoved o odločitvi, da po bre-
žiški gimnaziji nadaljuje šola-
nje za poklicnega vojaka na 
vojaški akademiji. Še posebno 
zato, ker je že kot srednješo-
lec tako po svojem zanimanju 
za umetnost kot po zunanjem 
izgledu (dolgi lasje) kazal že-
ljo po svobodnem izražanju, 
kar je bila tudi sicer značilnost 
mladih v tedanjih 60. letih. Po-
tem ko je zaradi želje po več-
ji samostojnosti kot srednješo-
lec sprejel vojaško štipendijo, 
mu je namreč ostala le izbira 
med Zagrebom in Beogradom, 
odločil se je za slednjega: »So-
šolci iz gimnazije mi niso verje-
li, da bom tam ostal in če ne bi 
bili tako prepričani, da se bom 
hitro vrnil, bi dejansko prišel 
nazaj. Tako pa sem vztrajal in 
skupaj s sošolcem Brankom 
(Petanom, op. p.) sva previha-
rila beograjska leta. Na akade-
miji nisva imela problemov z 
izpiti, sva si pa pridobila do-
ber status, tako da sva si uredi-
la celo za današnje pojme kra-
sen atelje, v katerem je Branko 
kiparil, jaz pa sem dokaj res-

no slikal.« Treba je vedeti, da 
je bil Beograd v 70. letih glo-
balna metropola, v kateri so se 
vrstile številne kulturne prire-
ditve, med katerimi sta sošolca 
najbolj uživala v glasbeni sceni.

Obdobje po upokojitvi mu je 
zaznamovalo pisanje člankov 
za Dnevnikovo prilogo Objek-
tiv in rezultat tega »sedem-
letnega teka na dolge proge« 
je tudi knjiga, ki je te dni izšla 
pri Založbi Neviodunum. V 
zvezi s tem je avtor med dru-
gim povedal: »Pisanje zahte-
va dobro kondicijo in koncen-
tracijo, v današnjih pogojih, ko 
imamo sicer na voljo zelo ve-
liko oziroma nikoli v zgodovi-
ni človeštva še toliko različnih 
virov, pa obstaja nevarnost, 
da bomo izbrali napačnega. V 
času polresnic in celo laži je pi-
sanje še bolj zahtevno, saj ter-
ja veliko časa, branja, brska-
nja, pogovorov, razmišljanja 
– in potem veliko sedenja za 
računalnikom …«

V knjigi Sedem let na prepihu 
je objavljenih prek 130 član-
kov, ki odslikavajo aktualne 
razmere v Sloveniji, še bolj pa 
dogajanje v svetu skozi oči iz-
kušenega vojaškega in geopo-
litičnega analitika. Že pogled 

na imensko kazalo govori o 
razgledanosti in širini avtor-
ja, saj je tako ali drugače na-
vedenih prek 550 osebnosti z 
vseh strokovnih in tematskih 
področij, ki prihajajo s celega 

sveta – od kitajskih vojskovo-
dij izpred stoletij do največ-
jih voditeljev sodobnega sve-
ta, od starogrških filozofov do 
jazz glasbenikov 20. stoletja.

Za pričujočo številko časopisa 
smo avtorju zastavili še nekaj 
vprašanj.

Med najbolj pogostimi v 
knjigi obravnavami temami 
je seveda zveza NATO, v zad-
njih dveh letih pa ste veliko 
pisali tudi o pandemiji covi-
da-19.
 
Že ko sem na začetku pande-
mije covida pisal o geopoli-
tičnih razsežnostih pandemi-
je, sem opozarjal, da ne gre 
zgolj za zdravstveno grožnjo, 

temveč za fenomen, kakršni 
so skozi zgodovino človeštva 
predstavljali ključne mejnike 
v njegovem razvoju. Gre za t. 
im. game changer, ki v druž-
bi in individualno, v znano-
sti, umetnosti, produkcijskih 
odnosih ter načinu življenja, 
sproža temeljne spremembe v 
času pandemije, še zlasti pa po 
njenem koncu.

Od naših politikov so v knjigi 
največkrat omenjeni: pred-
sednik Borut Pahor (70-
krat) predsednika vlade Ce-
rar in Janša, vsak po 50-krat, 
od svetovnih Vladimir Putin 
okoli 100-krat, brez konku-
rence pa je največkrat ome-
njen in najpogosteje obrav-
navan zdaj že bivši ameriški 
predsednik Donald Trump, 
ki ima več kot 500 omemb. 
Njegov način vladanja in 
predvsem način komunici-
ranja je imel in še ima ve-
lik vpliv tako v samih ZDA 
kot predvsem v svetu. Kako 
gledate na posledice nekaj-
letnega razsajanja tega, kar 
bi lahko poimenovali »virus 
Trump« – tako v svetu kot v 
Sloveniji?

Izraz trumpizem je večpomen-
ski. V najširšem političnem 
kontekstu gre za družbeni po-
jav, ki zaznamuje Združene 
države Amerike v času pred-
sednikovanja Donalda Trum-
pa, po katerem je dobil ime. 
Na individualni ravni gre, po 
vsej verjetnosti, za osebno-
stno motnjo ali anomalijo, 
ki jo bodo psihologi in psihi-
atri šele morali natančneje 
opredeliti. Na strateški rav-
ni trump izem označuje prev-
ladujoči način delovanja ZDA 
v mednarodnih odnosih. Nje-
gov dramatični epilog so nam 
prve dni letošnjega januarja 

Mag. Mirko Cigler, upokojeni diplomat in publicist:

Mirko�Cigler

V času polresnic in laži
je pisanje še bolj zahtevno
KRŠKO – V začetku meseca (2. 9.) smo v Krškem predstavili novo knjigo z naslovom Sedem let na prepihu 
posavskega rojaka mag. Mirka Ciglerja, ki je mladost preživljal na Senovem. O dogodku smo poročali že v 
prejšnji številki Posavskega obzornika, tokrat pa objavljamo nekaj avtorjevih pogledov na najbolj aktualna 
vprašanja s področja mednarodnih odnosov.

O SLOVENIJI

Sloveniji ni niti v 30 letih 
njene državnosti uspelo 
opredeliti tega, kar imenu-
jemo geopolitični položaj. 
Mi smo – pa nismo: sre-
dozemska, balkanska, sre-
dnjeevropska, alpska in še 
kakšna … država. Zaradi t. 
im. postonjskih vrat, ki so 
prostor burne zgodovine 
ob presečišču geostrate-
ških smeri vzhod-zahod in 
sever-jug, živimo na enem 
najpomembnejših kopen-
skih vozlišč v Evropi. To je 
prepih, na katerem so živele 
vse generacije pred nami in 
bodo za nami. Čas bi že bil, 
da končno sami s sabo raz-
čistimo in rečemo, kaj smo.

O KITAJSKI

Nič, nikjer v svetu se ni tako 
fundamentalno spremeni-
lo v materialnem smislu kot 
Kitajska, noben družbeni 
sistem ni uspel narediti niti 
stotinko spremembe, kot jo 
je Kitajska naredila v teh 50 
letih.

O AFGANISTANU

V Afganistan smo tako kot 
druge članice Nata šli, da 
bi se tam borili proti tero-
rizmu. Boj smo nadaljevali 
tako, da bi Afganistan spre-
menili v demokratično dr-
žavo, ki bi se sama znala in 
zmogla boriti proti teroriz-
mu. A to se ni zgodilo niti po 
20 letih, ponesrečilo se je iz 
mnogih vzrokov. Kakorkoli, 
dejstvo je, da smo prišli do-
mov kot poraženci in zdaj 
smo na žalost država, ki je 
dala zatočišče enemu same-
mu Afganistancu …

O AVTORJU

Urednik časopisa Dnevnik 
Miran Lesjak je v sprem-
ni besedi z naslovom Kaj se 
blešči v temi? zapisal: »Mir-
ko Cigler je kritik posebne-
ga kova: on je idealistični 
realist, on se nad Republi-
ko Slovenijo jezi zato, ker 
vanjo kot v državo verjame 
in jo ima rad. V tej potezi se 
razlikujeva: on je optimist, 
jaz sem pesimist, on, sicer 
nekaj starejši od mene, še 
verjame, da bo eden od »de-
ležnikov«, ki bodo s svojimi 
profesionalnimi znanji in iz-
kušnjami, argumenti in pre-
pričljivostjo našo Republiko 
Slovenijo vendarle izšolali v 
državo, jaz, mlajši, sem nad 
tem obupal.«
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prikazali Trumpovi razjarjeni 
pristaši z nasilnim zavzetjem 
ameriškega kongresa. Novejše 
preiskave kažejo, da je Zdru-
ženim državam morda zares 
grozil nasilni politični prevrat. 
Kar je resno opozorilo vsem 
demokratičnim silam sveta, da 
tudi demokracija ni imuna na 
avtokratska ogrožanja. Za raz-
liko od covida-19 je bilo Tru-
mpov »virus« lažje zaustaviti. 
Z blokiranjem njegovega po-
javljanja na družbenih omrež-
jih je »okuženost« s Trumpom 
v ZDA in globalno čez noč sko-
raj izginila. Ali je bil res zgolj 
kratkotrajna politična anoma-
lija v ZDA ali pa gre za trend, 
ki mu je Trump dal svoje ime, 
bodo pokazale že vmesne 
kongresne volitve naslednje 
leto v ZDA, končni odgovor pa 
bomo dobili šele na nasled-
njih predsedniških volitvah. 
Da njegov virus še zdaleč ni 
premagan, kažejo meritve, da 
velika večina (80 %) republi-
kancev meni, da Biden ni zma-
gal pošteno. V času njegovega 
predsedovanja je trumpizem 
predstavljal spodbudo in po-
litično gorivo za vse močnej-
še in glasnejše evrosuverenis-
te, iliberalce in avtokrate vseh 
političnih barv širom sveta. Ti 
še naprej vztrajno verjamejo 
v Trumpa ter upajo na njego-
vo politično vrnitev in s tem 
na svojo lastno pot na vrh po-
litične moči doma in v svetu. 
Ne preseneča, da ima tudi pri 
nas zelo vnete sledilce in čas-
tilce, ki ne jenjajo verjeti v nje-
gov prav ter stavijo na njego-
vo vrnitev.

V sedanji vladi imamo med 
ministri nekaj izkušenih 
starih mačkov, kot je na 
primer naš rojak mag. An-
drej Vizjak, imamo pa tudi 
vrsto mladeničev, ki vodijo 
pomembne resorje, čeprav 
praktično niso imeli nobe-
nih izkušenj na teh pod-
ročjih. Tudi resor obrambe 
in zunanje politike vodita 
mlada človeka, ki jima naj-
brž ne gre očitati nedelav-
nosti, a vseeno, kako bi oce-
nili njuno delo? Koliko je pri 
tem pomembna določena ki-
lometrina?

Tako je naneslo, da sem bil na 
svojem prvem diplomatskem 
mestu v Pekingu zelo mlad. 
Moji kolegi so imeli sinove in 
hčere mojih let, zato sem se 
moral zelo potruditi, da so me 
vzeli za sebi enakega. Dolgo 
časa sem bil najmlajši v kolek-
tivu starejših. Potem sem nena-
doma postal najstarejši v zelo 
mladem kolektivu. Niti mla-
dost ter z njo energija in zagon 
niti starost ter z njo modrost in 
previdnost same po sebi niso 
ne prednost ne slabost. Krea-
tivno medgeneracijsko sode-
lovanje in timski duh verje-
tno predstavljata zmagovalno 
kombinacijo. Ministri so po-
litične osebnosti. Če se poleg 
tega tudi osebno strokovno 
spoznajo na resor, ki ga vodijo, 
toliko bolje. Vendar pa to ni po-
goj. Za strokovno pomoč imajo 
na voljo številne vrhunske iz-
vedence znotraj svojih resor-
jev. Skrivnost uspešnega mini-
strovanja je v tem, ali oziroma 

kako jih znajo »izkoriščati«. 
Konkretna dva ministra kra-
si hiperaktivizem, ki naj bi za-
gotavljal mednarodno vidnost 
Slovenije. Ta je danes zares iz-
razita, pa vendar veliko drža-
vljanov spet ni zadovoljnih, saj 
ni takšna, kot so si jo predstav-
ljali ali želeli. Več pa bodo pove-
dali njuni sodelavci, ko ne bos-
ta več ministra.

Zanima me vaš pogled na vo-
jaško osamosvajanje Evrop-
ske unije. Se vam to zdi smi-
selno in predvsem, ali je 
uresničljivo ob tako razde-
ljeni Evropi? Ali bo morda 
najnovejše povezovanje Av-
stralije, ZDA in Velike Brita-
nije pospešilo prizadevanja 
v tej smeri?

Prezgodaj je za oceno, ali bi ve-
liko preurejanje sveta, ki smo 
mu priča na raznih področjih 
življenja in dela, po vsebini in 
dinamiki potekalo enako brez 
virusa. Že kar nekaj časa pa so 
geopolitični analitiki dokaj so-
glasni, da stoletjema Evrope 
(XIX) in Amerike (XX) sledi sto-
letje Azije (XXI). Zato geopoli-
tični tokovi, tako kot El Niño, 
ki določa globalno vreme, že 
nekaj časa tečejo od Evrope in 
tudi ZDA proti Aziji in širšemu 
indopacifiškemu bazenu ter s 
tem določajo splošno geopoli-
tično in geostrateško klimo člo-
veštva. Premik ameriškega tež-
išča iz Evrope na Indopacifik se 
bo nadaljeval, ne glede na všeč-
no retoriko ameriškega pred-
sednika Bidna glede odnosov 
z Evropo ter pomena severno-

atlantskega zavezništva. Ker 
so tam pač njihovi glavni stra-
teški interesi in najbolj neva-
ren nasprotnik – Kitajska. Pre-
mikanje teh tektonskih plošč 
sprošča veliko politične ener-
gije, kot pravkar doživljamo pri 
formiranju novega trojnega za-
vezništva ZDA, Velike Britani-
je in Avstralije ter besnih reak-
cij Francije in Evropske unije. 
V tem kontekstu je evropsko 
zavzemanje za večjo strateško 
avtonomijo od ZDA razumlji-
vo. Vendar pa med političnim 
zavzemanjem ter dejansko 
operacionalizacijo evropske 
obrambne unije obstajajo tri-
je ogromni prepadi. Dokler čla-
nice Unije ne vzpostavijo nove 
skupne politične platforme, kaj 
dejansko pomeni demokraci-
ja, napredka ne gre pričakova-
ti. Tudi če oziroma ko bo strt ta 
politični oreh, še vedno ostane 
skoraj enako nerešljivo vpra-
šanje zagotavljanja potrebnih 
finančnih sredstev. Za ilustra-
cijo: 22 evropskih članic Nata 
zagotavlja v skupnem zavezni-
škem proračunu zgolj 20 %, 
sredstev, ostalo zagotavljajo 
ZDA (70 %) ter V. Britanija in 
Turčija (10 %). Kako zgradi-
ti verodostojne skupne obo-
rožene sile s temi sredstvi? In 
končno, ZDA se morajo strinja-
ti, da Evropo v glavnem pre-
pustijo Evropejcem. Vplivu pa 
se v politiki nihče prostovoljno 
ne odreka.

In za konec še nekaj besed o 
vašem delu. Pravite, da ste v 
resnici pisec kratkih zgodb. 
In res, knjiga vas na nekate-

rih delih razkriva kot dobre-
ga potencialnega literarnega 
ustvarjalca. Ste kdaj razmiš-
ljali o tem? Ali imate morda 
kje v predalu kakšen literar-
ni rokopis, ki bi ga lahko ob-
javili?

Literarni rokopis v predalu se 
sliši zelo romantično. Ne, nič 
takega nimam. Sploh pa ne ro-
kopisov. V računalniku imam 
razmetane različne osnutke, 
nedokončane zgodbe. Začet-
ke, ki niso našli nadaljevanja, 
in konce, ki ne vedo, kako bi se 
začeli. Seveda je veliko zgodb, 
ki bi si zaslužile biti zapisane, 
preden za vedno izginejo v pra-
hu pozabe. Na primer o padcu 
ameriškega bombnika na Se-
novem v drugi svetovni vojni. 
Biti kronist, kritik, ocenjeva-
lec, celo napovedovalec nekega 
konkretnega časa je zahtevna 
naloga, ki človeka izčrpa. Ven-
dar, ko imaš pred seboj lastno 
knjigo, se občutki mešajo. Malo 

si paničen, malo ponosen, malo 
pa postaneš tudi bolj ambicio-
zen. Torej – kdo bi vedel.

Čeprav vas t. im. sloven-
ska premiera vaše knjige 
še čaka predvidoma v ok-
tobru, pa nas vseeno zani-
ma, kakšni so bili prvi odzi-
vi pri tistih, ki so vašo knjigo 
že dobili?

V sedmih letih se nabere be-
sed za debelo knjigo, ki jih je 
treba urediti, literarno in gra-
fično, da so čimbolj berljive. 
Prijetno me je presenetila oce-
na med mladimi, da je knjiga 
»sveža« in da jim je všeč likov-
na oprema. Knjiga je šele pred 
kratkim prišla v knjigarne. Do 
sedaj je bila v glavnem v rokah 
prijateljev in znancev. Kakšni 
prijatelji pa naj bi to bili, če je 
ne bi hvalili …

� Polona�Brenčič,�
� foto:�P.�Pavlovič

Mirko Cigler: 
Sedem let na prepihu
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Rdeča nit letošnjega svetovne-
ga dneva turizma je Turizem 
za vključujočo rast. Po podat-
kih iz zadnjega leta pred pan-
demijo, se pravi 2019, je bilo v 
občini Brežice 9,5 % ljudi zapo-
slenih v turizmu oz. skoraj vsak 
deseti občan, zaposlenost v tu-
ristični panogi pa je posredno 
v občini še višja. Turizem je to-
rej paradni konj brežiškega go-
spodarstva, je uvodoma dejala 
Alja Kovačič iz ZPTM Brežice. 
Po besedah župana Ivana Mo-
lana so v preteklosti na pobu-
do občanov pristopili k spre-
membi prostorskega plana in 
tako omogočili razvoj Termam 
Paradiso v Dobovi, ki so po nje-
govem ena bolj uspešnih zgodb 
razvoja turizma v občini. Po-
dobno je tudi s Termami Ča-
tež, ki jim nenehno omogočajo 
spremembe prostorskih pla-
nov, da lahko širijo svoje dejav-
nosti. Župana pri tem še pose-
bej veseli, da s spremembami 
prostorskih aktov omogočajo 
nemoteno delovanje tudi os-
talim sobodajalcem in turistič-
nim ponudnikom, ki jih je v ob-
čini že prek sto. Kot je še dejal, 
je v lanskem letu prišlo do veli-
ke neznanke, kako naprej, zato 
se je Občina Brežice vključila v 
aktivnosti z možnostmi doda-
tne ponudbe, da si domači go-
stje, ki so med drugim koristili 

Poletna sezona nad pričakovanji
BREŽICE – Na svetovni dan turizma (27. september) je v Mestni hiši Brežice potekala novinarska konferen-
ca, na kateri so sodelujoči predstavili uspešno izpeljano poletno sezono 2021 v številkah, dodatni ponudbi 
in prilagoditvah ponudnikov ter načrte za prihodnost v destinaciji Čatež in Brežice.

tudi turistične bone, ogledajo 
še druge brežiške znamenito-
sti. »Mislim, da je to zelo pripo-
moglo k temu, da je turistična 
sezona v lanskem in letošnjem 
letu celo boljša od pričako-
vanj,« je poudaril in naštel na-
črtovane projekte, ki bodo po 
njegovem naredili občino še 
bolj prepoznavno in privabili 
turiste – obnova vodovodne-
ga stolpa v razgledno točko, 
ureditev razgledne ploščadi 
na Šentvidu, ureditev vodnega 
centra pri HE Brežice itd.

Obrnjeno razmerje domačih  
in tujih gostov

V destinaciji Čatež in Brežice so 
z letošnjo poletno sezono zelo 
zadovoljni, saj so v primerjavi 

z 2020 število nočitev presegli 
za 15 % (v tem letu je bilo že 
skoraj 250 tisoč nočitev), v pri-
merjavi z 2019 pa za 5 %. Si-
cer je epidemija več kot obrnila 
razmerje domačih in tujih go-
stov. Pred njo je bilo v destina-
ciji približno 65 % tujih gostov, 
v letošnji sezoni zgolj 28 %. Di-
rektorica ZPTM Brežice Matej-
ka Gerjevič pravi, da so veseli, 
ker so se turistični pa tudi go-
stinski ponudniki uspeli prila-
goditi na zelo zahtevno situa-
cijo po epidemiji. »V letošnjem 
letu imamo zavidljive rezultate. 
Verjamem, da jih je nekaj na ra-
čun turističnih bonov, nekaj pa 
tudi kot rezultat uspešne naci-
onalne promocije zavoda na 
več nivojih,« je izpostavila in 
še omenila, da so si letos trije 

ponudniki uspeli pridobiti traj-
nostni znak – Ošterija Debeluh, 
MC Hostel Brežice in Gostil-
na Les. Želijo še naprej delati 
v smeri zelene trajnostne de-
stinacije, butične ponudbe, ra-
zvoja petzvezdičnega turizma. 
Matija Vimpolšek s Turistič-
ne kmetije Vimpolšek je pou-
daril, da jim je zelo pomembno, 
da gostje vso hrano dobijo čim 
hitreje. »Res se trudimo, da de-
lamo z našo domačo tradicio-
nalno hrano, ki so jo pridelova-
li že naši stari starši. No, se pa 
naša tradicija tudi malo spre-
minja v koraku s časom, tako 
da dobiva novejšo obliko,« je 
poudaril. Predstavnica podje-
tja Reset pivovarna d.o.o. Mar-
tina Zlobko je orisala sezono 
2021, ki je bila za novoustano-
vljeno podjetje v času covida še 
posebej težka. Za njimi je kljub 
vsemu zelo dobro leto, k temu 
so definitivno pripomogli turi-
sti. »Kljub temu da se nahaja-
mo v zelo vinorodnem okoli-
šu, so naši lastniki prepoznali 
možnost, da ponudimo tudi ne-
kaj drugačnega, in nadaljevali 
zgodbo craft pivovarstva v Po-
savju. Naša vizija je, da to samo 
še nadgrajujemo ter strankam 
prikažemo kulturo pitja piva in 
vsega, kar je s tem povezano,« 
je zaključila.
� Rok�Retelj

Matija�Vimpolšek�in�Martina�Zlobko

BREŽICE – 20. septembra zjutraj si je Hidroelektrarno Breži-
ce v družbi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca ogle-
dala evropska komisarka za energijo Kadri Simson. Beseda 
je tekla predvsem o pomenu obnovljive energije in o siner-
giji med različnimi viri obnovljive energije.

Minister Jernej Vrtovec je v izjavi za medije dejal, da je HE Bre-
žice »primer dobre prakse, kako izkoristiti vodni potencial in to, 
kar nam daje narava, hkrati pa poskrbeti tudi za okolico, nara-
vo, živali, rastline. Želimo si, da bi tudi v bodoče Slovenija, tudi s 
pomočjo EU, še več vlagala v obnovljive vire energije in da bi se 
ta energetski steber še naprej povečeval.« Evropska komisarka 
Kadri Simson, po rodu iz Estonije, je povedala, da je sploh prvič 
na obisku katere od držav članic EU po izbruhu covida-19. Pou-
darila je, da si v vseh državah članicah želijo še več vlagati v ob-
novljive vire energije, kar bo omogočil nov finančni okvir, tako 
da bodo po njenih besedah lahko zagotovili sofinanciranje raz-
ličnih ukrepov na področju energetike. Minister Vrtovec je na no-
vinarsko vprašanje o vseh peripetijah okrog gradnje HE Mokrice 
odvrnil, da pri tovrstnih situacijah prihaja do nagajanja nevlad-
nih organizacij dobrim investicijam, »ki so potrebne, če želimo 
zagotoviti podnebno neodvisnost in doseči naše zastavljene ci-
lje. Zato še enkrat pozivam, naj si ogledajo, kako je tukaj pri HE 
Brežice urejena vsa potrebna infrastruktura, tudi za ribe in ra-
stlinje. Prepričan sem, da nihče nima namena ogrožati narave, 
še najmanj pa jaz, a bodimo pri tem spoštljivi do našega okolja, 
podnebja. Več kot bomo imeli hidroelektrarn, manj bo onesna-
ženega okolja.«  R. R.

Še več vlaganj v zeleno energijo

Z�leve:�vodja�tehničnega�sektorja�HESS�Silvester�Jeršič,�direktor�
HESS�Bogdan�Barbič,�komisarka�Kadri�Simson,�minister�Jer-
nej�Vrtovec�in�generalni�direktor�GEN�energije�Martin�Novšak
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V prvem delu občinske seje 
so svetnice in svetniki po 
predstavitvi in obravnavi treh 
prostorskih sprememb na po-
budo zasebnih investitorjev 
za povečanje obsega stavbne-
ga zemljišča oziroma za spre-
membo namembnosti na ob-
močju poslovne cone Ines 
Sevnica, naselja Loka - vzhod 
in razpršene poselitve zasel-
ka Križ v krajevni skupnosti 
Boštanj vse soglasno spreje-
li. Po predstavitvi in razpravi 
o želeni večstanovanjski grad-
nji na območju nepozidanih 
stavbnih zemljišč med Koz-
jansko in Krulejevo ulico ter 
Planinsko cesto v Sevnici, kjer 
želi zasebni investitor zgradi-
ti tri večstanovanjske objek-
te (po lanskem prvem javnem 
posvetu je število načrtovanih 
objektov in etaž zmanjšanih s 
petih blokov na tri in z eno eta-
žo manj), je občinski svet skle-
nil (s 15 glasovi »za« in štiri-
mi »proti«), da bodo o OPPN 
za omenjeno območje odloča-
li na oktobrski seji, ko bo prip-
ravljavec prostorskega načrta 
dodatno pojasnil ter predsta-
vil geološko stanje in varno-
stne vidike izgradnje. V raz-
pravi je Vinko Knez (SLS) 
izpostavil na javnih posvetih 
izražene pomisleke stanovalk 

O Sončnem gaju še naslednjič
SEVNICA – V tukajšnji kulturni dvorani je 22. septembra potekala 25. redna seja sevniškega občinskega 
sveta. Prisotni so največ časa namenili obravnavi prostorskih aktov in OPPN za stanovanjsko sosesko Sonč-
ni gaj, potrdili so sistematizacijo delovnih mest in nove cene v vrtcih.

in stanovalcev, ki imajo hiše na 
tem območju, o nestabilnosti 
terena ter predlagal ponovno 
raziskavo terena. Franc Pov-
še (LMŠ) je menil, da zasebni 
investitor ne bi gradil objek-
tov na nestabilnem območju. 
Rok Petančič (LMŠ) je dejal, 
da podpira gradnjo kvalite-
tnih stanovanj, a »ne za vsako 
ceno«. Tanja Novšak (SDS) in 
Stanka Žičkar (SD) sta bili po-
dobnega mnenja. Miran Gru-
benšek (DeSUS) je omenil, da 
mladi potrebujejo stanovanja. 
Božidar Beci (SLS) je predla-
gal dogovor, ki bo ustrezal tako 
investitorju kot Civilni inicia-
tivi Šmarje, ki podpira grad-

njo največ dveh blokov manj-
še velikosti.

Članice in člani sevniškega ob-
činskega sveta so v nadaljeva-
nju občinske seje, ki je imela 
21 točk dnevnega reda, poda-
li soglasje k sistemizaciji de-
lovnih mest v vrtcih ter so-
glasje k predlaganim novim in 
nekoliko višjim cenam vzgoj-
no-varstvenih programov v 
vrtcih na območju občine. Kaj 
vse vpliva na ceno bivanja v 
vrtcu, je pojasnila vodja od-
delka za družbene dejavnosti 
Mojca Sešlar in poudarila, da 
je vedno več spremljevalcev 
otrok s posebnimi potrebami, 

izražena pa je bila tudi potre-
ba po daljšem delovanju vrtca 
(več kot 9 ur na dan). Z letoš-
njim 1. septembrom je začela 
veljati še sprememba za star-
še, ki imajo dva ali več otrok:   
starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka, so pla-
čila za drugega otroka opro-
ščeni in prav tako za tretjega 
in vsakega naslednjega otroka 
iz iste družine (ne glede na to, 
ali je v vrtec vključen hkrati s 
svojim sorojencem). Sredstva 
za sofinanciranje plačila star-
šev se zagotavljajo iz držav-
nega proračuna. Trenutno je 
v sevniške vrtce v 473 oddel-
kov vključenih 751 otrok (24 
otrok več kot v lanskem letu), 
na vpliv cene v posameznem 
vrtcu pa ima število oddelkov, 
število in starost otrok v od-
delkih ter izobrazbena in sta-
rostna struktura kadra. Višina 
plačila vrtca se ugotavlja gle-
de na povprečni mesečni do-
hodek na osebo in se določi v 
odstotku od cene programa za 
vrtec in na podlagi uvrstitve v 
dohodkovni razred. 27 % cene 
vrtčevskega programa plačajo 
starši predšolskih otrok, osta-
li del se poravnava iz občinske-
ga proračuna. 

 Smilja�Radi

Balkon�kulturne�dvorane� je�zasedla�CI�Šmarje�ter�pozorno�
spremljala�predstavitev�in�razpravo�o�načrtih�za�gradnjo�nove�
stanovanjske�soseske�Sončni�gaj.

Še pred potrditvijo občinskih 
nagrajencev so s spremem-
bo odloka o priznanjih Občine 
Brežice omogočili, da bo ob-
čina lahko še pred letošnjim 
občinskim praznikom padle-
ga borca v vojni za Sloveni-
jo Jerneja Molana imenovala 
za častnega občana, je omenil 
župan Ivan Molan. Kot je po-
vedala predsedujoča Komisi-
ji za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja (KVIAZ) 
Katja Čanžar, so prejeli 11 
predlogov, od tega pet različ-
nih za oktobrsko nagrado Ob-
čine Brežice, štirje za prizna-
nje Občine Brežice, en predlog 
za častnega občana in enega 
za podelitev domicila v občini 
Brežice. Na predlog KVIAZ se 
za častno občanko za leto 2021 
proglasi dr. Metka Gorišek, si-
cer državna sekretarka na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor, 
v priznanje in zahvalo za izje-
men prispevek pri uresničitvi 
okoljskih projektov, pomemb-
nih za razvoj občine Brežice. 
Oktobrsko nagrado prejmejo 
Ivica Sotelšek, Marjana Der-
žič in župnik na Čatežu ob Savi 
Jožef Edvard Pacek, prizna-
nje prejmejo OŠ Brežice, Dru-
štvo kmetic Brežice in Radio-
klub Elektron Brežice, domicil 
v občini Brežice za leto 2021 

ZD Brežice bo dobil prizidek
BREŽICE – Občinski svet občine Brežice se je 20. septembra po več kot treh mesecih spet sestal. Na 19. re-
dni seji je potrdil dobitnike občinskih priznanj za leto 2021, med drugim je bilo govora tudi o Zdravstve-
nem domu Brežice in investiciji, ki se obeta v povezavi z njim, njegovemu direktorju pa so prižgali zeleno 
luč za še en mandat.

pa se podeli zmagovitim eno-
tam 25. Območnega štaba Te-
ritorialne obrambe. Dobitniki 
oktobrske nagrade bodo na-
grajeni s 1000 evri. V razpra-
vi sta Bogdan Palovšnik (SD) 
in dr. Stanka Preskar (Ne-
odvisni), ob koncu seje je pri 
svetniških pobudah podobno 
izrazil tudi Stane Tomše (Ne-
odvisni), izpostavila, da manj-
kajo obrazložitve nagrajencev, 
saj da nekaterih med njimi 
sploh ne poznata. Prav tako je 
bila izražena želja, da se v pri-
hodnje glasuje po sklopih in ne 
za vse nagrajence naenkrat.

Levojević še naprej direktor

Svetniki so podali predhodno 
soglasje k imenovanju Dra-
žena Levojevića za direktor-
ja ZD Brežice za mandatno 
obdobje 2021–2025. Ob tem 
je izjavil, da ima v teh časih ZD 
Brežice posebno vlogo na po-
dročju izvajanja zdravstvene-
ga varstva na primarni ravni. 
Omenil je, da so za petkrat po-
večali število linij na centrali, 
zjutraj beležijo tudi po skoraj 
500 klicev v pol ure. Dodal je 
še, da so predvsem uslužbenke 
»na prvi črti« deležne napadov, 
enako tudi sestre v različnih 
ambulantah in dispanzerjih 

ter tiste, ki opravljajo testira-
nje in cepljenje. Z ZD Brežice 
je bila povezana še ena točka 
dnevnega reda, in sicer sklep 
o potrditvi Dokumenta identi-
fikacije investicijskega projek-
ta »Dograditev Zdravstvenega 
doma Brežice«. Kot je predsta-
vila Suzana Ogorevc, vodja 
oddelka za investicije, občin-
sko premoženje in javna naro-
čila, se Lekarna Brežice in ZD 
Brežice zadnje čase soočata s 
prostorsko stisko na več pod-
ročjih delovanja. Lekarna ima 
premalo prostorov in tudi pre-
majhne prostore, ki niso uskla-
jeni z zahtevami predpisov in 
zakonov s področja lekarniš-
ke dejavnosti. Zdravstvena de-
javnost, ki jo opravlja ZD Bre-
žice, se opravlja v dislociranih 

enotah, predvsem to velja za 
zobozdravstvene ambulan-
te, Center za krepitev zdrav-
ja pa tudi precejšen del kon-
cesionarjev, ki svojo dejavnost 
opravljajo v objektih v priva-
tni lasti. Z izgradnjo prizidka 
bi lekarna dobila nove prosto-
re, ZD pa bi imel v teh prosto-
rih šolski in otroški dispanzer, 
laboratorij ter medicino dela, 
prometa in športa, je navedla. 
Dela bi se začela aprila 2022, 
predaja v uporabo pa bi bila 
avgusta 2024. Vrednost celot-
nega projekta znaša nekaj več 
kot 6 milijonov evrov, največ-
ji delež bo prispevala občina, 
sofinancerja sta še lekarna in 
Eko sklad. Matija Kolarič (SD) 
je sicer pripomnil, da je »mal-
ce zastrigel z ušesi«, ko je vi-
del ceno investicije. Levojević 
je pojasnil, da so bili pri do-
govorih s projektanti zelo re-
striktivni. Dodatne prostore 
potrebujejo tudi zaradi štirih 
specializantov družinske me-
dicine, ki bodo zaposleni v ZD 
Brežice.
� Rok�Retelj

Dražen�Levojević

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

POSAVJE – Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije osvetlju-
jemo tudi vlogo organov uprave za notranje zadeve in mi-
ličnikov na območju Posavja v osamosvojitvenih procesih. 
Med odmevnejše akcije sodi zajetje majorja Boška Proda-
noviča z vojaki JLA na pobočju nekdanjega smučišča Plani-
na nad Podbočjem.

Po končanih bojih pripadnikov TO in konvoja JLA 2. julija 1991 v 
Krakovskem gozdu se je del vojaških oklepnikov pod vodstvom 
poveljnika enote majorja Boška Prodanovića premaknil proti 
bencinski črpalki Drnovo. Ker pričakovane podpore s strani tan-
kovske enote JLA iz Jastrebarskega niso dobili, saj so bili tanki 
zaustavljeni na Prilipah, so v noči z 2. na 3. julij zaminirali vozi-
la in v dveh večjih skupinah pobegnili proti Gorjancem. V jutra-
njih urah je bila skupina okoli 20 vojakov opažena na poti pro-
ti Planini nad Podbočjem, o čemer so tamkajšnji domačini takoj 
obvestili UNZ Krško, ki je na območje napotila pripadnike Po-
sebne enote milice, ki jih je vodil Andrej Bobek. Posebna eno-
ta se je najprej ustavila v vasi Gradec, kjer je prejela informacije 
s strani domačinov, vodje varnostnega okoliša Slavka Planinca 
in dveh kriminalistov ter se zatem napotila k vasi Planina v bli-
žini meje s Hrvaško, kjer so obkolili skupino vojakov z majorjem 
Prodanovićem, medtem ko je drugi skupini vojakov JLA že us-
pelo prečkati slovensko-hrvaško mejo. Prvi Bobekov poziv vo-
jakom preko megafona k predaji ni bil uspešen, nakar je drugi 
poziv naslovil direktno na majorja, ki se je z devetimi vojaki, ka-
petanom in mlajšim vodnikom tudi predal. Ob razorožitvi je Bo-
bek majorju Prodanoviću zajel tudi oficirsko torbico s službe-
nim dnevnikom, priročniki in zemljevidom, ki so danes v hrambi 
Muzeja Policijske akademije. Potem ko so ujetnike že prepelja-
li v Krško, so na podlagi obvestila domačinov pripadniki poseb-
ne enote milice pri vikendu na Premogovcih zajeli še dva vojaka 
in delavca JLA, ki se je pripeljal ponju iz Vojašnice Karlovac. Ak-
cija je bila toliko odmevnejša, saj naj bi bil prav major Prodano-
vić začetnik oboroženih spopadov na slovenskih tleh. 27. junija, 
ko je bila njegova enota, ki je prodirala iz Karlovca, v zgodnjih 
jutranjih urah zaustavljena na barikadah, ki so jih postavili pri-
padniki TO pri naselju Pogance na cesti Metlika–Novo mesto, je 
prvi začel streljati z avtomatsko puško. 
V času osamosvojitvene vojne so miličniki na območju Posavja 
zajeli 58 pripadnikov JLA, zasegli več vozil JLA, prečrpališče le-
talskega goriva v Stari vasi in skladišče letalskega goriva Vejer s 
posadkami, sicer pa so bile tedanje naloge milice osredotočene 
na varovanje civilnega prebivalstva, zbiranje informacij in izva-
janje nadzora nad pripadniki JLA izven vojaških objektov, opa-
zovanje gibanja oseb na letališču in premike letal, spremstvo po-
litikov, ki so potovali v sosednje države in iz sosednjih držav v 
Ljubljano idr. B. Mavsar 

Dnevi osamosvajanja v Posavju

Zajetje majorja Prodanovića

POSAVJE – Naraščanje števila okužb z novim koronavirusom 
se je tako na državni ravni kot v Posavju v zadnjih dneh ne-
koliko upočasnila. Potem ko se je število okuženih v državi 
prejšnji teden že približala 14 tisoč, v Posavju pa preseglo 
400, jih je zdaj v državi dobrih 13 tisoč, v Posavju pa nekaj 
več kot 350.

Posavje je s tem številom in 14-dnevno incidenco okuženih na 
100 tisoč prebivalcev pod 500 med regijami z boljšo epidemič-
no sliko, še boljše je stanje denimo v Pomurski in Koroški regi-
ji, medtem ko je gostota okuženih večja v zahodnem delu Slove-
nije. V zadnjih dneh je naraslo predvsem število okužb v krški 
in kostanjeviški občini, medtem ko je v brežiški, sevniški in ra-
deški nekoliko upadlo.
V brežiški bolnišnici so morali medtem 17. septembra v skladu 
s sklepom Ministrstva za zdravje odpreti covid oddelek, kljub 
temu, da naj bi bil po državni strategiji odprt šele, ko bi število 
hospitaliziranih bolnikov v bolnišnicah preseglo 500. »Ob izdaji 
sklepa ministrstva je bilo predvidevanje, da bo epidemija hitro 
naraščala in da se bo skladno s tem povečevalo tudi število co-
vid bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje. Kot je 
iz podatkov za državo razvidno, zadnji teden število covid bolni-
kov ne narašča več tako hitro – dosežen je bil nek plato oz. je se-
daj reprodukcijsko število celo padlo pod 1,« je pojasnila direk-
torica bolnišnice Anica Hribar. Na covid oddelku so imeli največ 
štiri bolnike naenkrat, konec minulega tedna pa so ministrstvo 
zaprosili za ukinitev covid oddelka. Na torkovem koordinacij-
skem sestanku z Ministrstvom za zdravje so se dogovorili, pravi 
direktorica Anica Hribar, da se covid oddelek v SB Brežice zapre. 
»Covid pozitivne bolnike, za katere bi bilo pri obravnavi v Ur-
gentnem centru ugotovljeno, da potrebujejo bolnišnično obrav-
navo, se premesti v eno od bolnišnic, ki imajo covid oddelek – v 
prvi vrsti je to SB Novo mesto, lahko pa tudi v katero od drugih 
bolnišnic – UKC Ljubljana, Klinika Golnik …,« je sporočila Hribar. 
Delež polnocepljenih v naši regiji se je v minulih 14 dneh pove-
čal za dobri dve odstotni točki in zdaj znaša dobrih 44 %, vsaj en 
odmerek cepiva pa je prejelo 52 % Posavk in Posavcev.
 P. P.

Covid oddelek odprli in zaprli
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Tovarniška 3, Krško

KRŠKO – Sredi septembra je vrata za uporabnike storitve dnev-
nega varstva odprl Dnevni center Podmornica.  Prvi dan so se v 
socialnovarstveno storitev vključili trije uporabniki. Dan je pote-
kal v duhu medsebojnega spoznavanja, pri čemer je bilo poskr-
bljeno tudi za telovadbo in razvedrilo. Vodja centra Karolina 
Planinšek je pripravila program, s katerim bodo uporabnikom 
zagotavljali socialno vključenost ter ohranjanje kognitivnih in gi-
balnih sposobnosti. Ob kavi se jim je pridružila tudi direktorica 
Doma starejših občanov Krško Ani Nuša Masnik ter jim zaže-
lela veliko lepih trenutkov ob skupnem oblikovanju vsakdanjih 
aktivnosti in razvijanju prijetnih odnosov.� Vir:�DSO�Krško

SEVNICA – V letošnjem letu je začel v okviru DU Sevnica delo-
vati ročnodelski krožek z imenom Marjetica (njihove izdelke je 
bilo mogoče že občudovati na enotedenski septembrski razsta-
vi ’Barvita jesen’ v Mencingerjevi hiši v Krškem). Mentorici sta 
Majda Mirt in Irena Hribar, ki je tudi vodja krožka. Majda je 
prava umetnica izdelovanja cvetja iz papirja ter kvačkanega cve-
tja. Pred nekaj leti je zelo uspešno izdelovala atraktivne punčke 
iz cunj, ki so preko UNICEFA potovale po celem svetu. Irena se s 
svojim ustvarjalnim hobijem ukvarja že dobrih 20 let: rada šiva 
rešiljeje, kvačka prte raznih barv, oblik in velikosti, izdeluje vi-
zitke in voščilnice ter razne okraske in nakit. Mentorici vabita k 
včlanitvi v ročnodelski krožek (informacije: 070 896 528 – Ire-
na, hribar.irena@gmail.com).   R.�Ivačič,�foto:�B.�Busar

V Podmornici prvi uporabniki

Direktorica�DSO�in�vodja�centra�na�kavi�s�prvimi�uporabniki

Ročna dela »Marjetic«

Članice�ročnodelskega�krožka�DU�Sevnica�so�se�predstavile�
na�skupni�posavski�razstavi.

Rezervirajte si čas.

Torek, 5. oktober, 11:00 - 11:30, digitalno

Spletni 
grajski užitki,
ki ustvarjajo 
spomine.

Operacijo e-Gradovi Posavja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

KRŠKO, LESKOVEC PRI KRŠKEM – Župan Občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, predsednik Sveta KS Leskovec pri Krškem Jože Olo-
vec in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Leskovec 
pri Krškem Borut Arh so 22. septembra podpisali dogovor o 
ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s širitvijo in obnovo gasil-
skega doma v Leskovcu na Ulici 11. novembra 24. Cilj je rekon-
strukcija dela obstoječega objekta in izgradnja prizidka za pot-
rebe gasilcev, krajevne skupnosti in domačih društev. V skladu 
z dogovorom bo projekt obsegal izgradnjo prizidka, v katerem 
bodo nove garaže za gasilska vozila in prostori za PGD Leskovec 
pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt 
obsega tudi obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane. 
Celotna naložba je ocenjena na 950.000 evrov, od tega bo glav-
nino, okoli 810.000 evrov, prispevala Občina Krško, PGD Lesko-
vec pri Krškem okoli 114.000 evrov in KS Leskovec pri Krškem 
okoli 25.000 evrov.
Investicijsko dokumentacijo za ta projekt je potrdil krški občin-
ski svet. Po načrtih naj bi se dela začela konec tega leta in traja-
la do maja 2023.
� Vir:�Občina�Krško

Rezultate iztekajočega se pro-
jekta so na CSD Posavje pov-
zeli na zaključni konferenci 
14. septembra v krškem hra-
mu kulture. Po besedah vod-
je projekta Zlate Zidanič, je 

bilo v teku štirih let v različ-
ne programe vključenih 2.900 
Romov, od tega 69 % žensk. 

Nova različica Droma šele 2023
KRŠKO – Konec meseca se zaključuje projekt Večnamenski romski center »Drom«, katerega nosilec je bil 
Center za socialno delo Posavje v sodelovanju z 42 različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Skozi 
izvedbo različnih delavnic in predavanj je bil namenjen pripadnikom romske skupnosti v občini.

Pretežni del aktivnosti – delav-
nice, predavanja, informativni 
in svetovalni pogovori – je bilo 
izvedenih v večnamenskem 
centru Drom v romskem nase-
lju Kerinov Grm, ki predstavlja 
tudi središče tamkajšnje skup-
nosti: »Prednostno smo sledi-
li potrebam vseh starostnih 
skupin pripadnikov romske 
skupnosti, pri čemer je bilo v 
izvedbo vključenih kar 42 izva-
jalcev, tako vladnih kot nevlad-
nih.« Pri tem so izvajali delav-
nice z udeležbo do 12 in nad 
12 udeležencev. Slednjih, z ve-
čjim številom udeležencev, je 
bilo izvedenih kar 161, kar šte-
jejo za uspeh, je povedala Zi-
danič. Največji poudarek je bil 
dan ranljivim skupinam, pred-
nostno otrokom, na varovanju 
njihovega zdravja in koristi, 
opolnomočenju njihovih ma-

ter ter krepitvi starševskih ve-
ščin, namenski porabi social-
nih transferjev, funkcionalnem 
opismenjevanju, nasilju, prido-
bivanju praktičnih znanj. Lepo 
udeležbo so zabeležili tudi na 
delavnicah šivanja spodnjega 
perila in oblek, na delavnici 
o uporabnosti zelišč, pripravi 
čajev, izdelavi krem, vrtnarje-
nja; izdelovali so tudi praznič-
ne voščilnice, papirnate lutke, 
igrali družabne igre, se poduči-
li o negi in skrbi za živali, o po-
žarni varnosti, ukrepih za za-
jezitev okužb s covid-19 ipd. 
»Romi so specifični. Specifič-
ni že po samem delu, saj je za-
nje zelo pomemben oseben in 
zaupen odnos. Zato smo bili 
strokovni delavci vselej dosto-
pni Romom, saj je sodelovanje 
romske skupnosti, če želimo 
okrepiti socialno sobivanje v 
lokalni skupnosti, izredno po-
membno,« je še povedala med 
drugim vodja projekta. 

Kot je v nagovoru zbranim de-
jala direktorica CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj, so 
skozi projekt naleteli na števil-
ne težave, a so jih uspeli pre-

magovati z ekipo srčnih sode-
lavcev CSD: »Projekt Drom je 
v naše okolje, predvsem v ob-
čino Krško, vnesel novo kvali-
teto sodelovanja, informiranja 
in osveščanja ter postal nepo-
grešljiv del našega individual-
nega in skupnostnega social-
nega dela, ki ga razvijamo na 
CSD Posavje že vrsto let. Rom-
ski pregovor pravi: Ne moreš 
hoditi ravno, če je cesta zavi-
ta. Lahko rečem, da smo na na-
šem Dromu, torej skozi naše 
poti, imeli veliko zavojev, na-
leteli na mnogo različnih pro-
metnih znakov, ovir, med njimi 
je bila tudi epidemija, a smo s 
srčno ekipo, ki je soustvarjala 
ta projekt, vse te ovire uspeš-
no premagovali.« Z zaključ-
kom projekta sicer ugaša tudi 
sofinanciranje projekta s sta-
ni Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti ter Evropskega socialne-
ga sklada, a kot je zatrdila mag. 
Valentina Vehovar z Direkto-
rata za socialne zadeve, si bodo 
prizadevali zagotoviti sredstva 
za nadaljevanje sistematskega 
dela s pripadniki romske skup-
nosti: »Nov projekt je načrto-
van v novi finančni perspek-
tivi 2021–2027, vendar bodo 
sredstva po predvidevanjih 
na razpolago šele leta 2023. 
V vmesnem obdobju si bomo 
prizadevali, tudi v sodelova-
nju z Ministrstvom za izobra-
ževanje, poiskati še kakšna 
dodatna sredstva za izvedbo 
aktivnosti.« Predstavitev za-
ključenega projekta, ki ga je 
povezovala Nina Petrovič, sta 
z glasbenim programom po-
pestrila glasbenika Peter Dir-
nbek in Kristijan Ilić.

� Bojana�Mavsar

Vodja�projekta�Zlata�Zidanič

Širili bodo gasilski dom

Olovec,�Stanko�in�Arh�ob�podpisu�pogodbe
KRŠKO – 22. septembra je po-
tekala zaključna konferenca 
projekta Večgeneracijski cen-
ter Posavje, katerega nosilec 
je bila Ljudska univerza Krško, 
partnerja v projektu pa Zavod 
za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice ter Družin-
ski inštitut Zaupanje iz Sevni-
ce. Kot so poudarili, so v času 
petletnega projekta v izobra-
ževalne programe in k nefor-
malnim druženjem uspeli pri-
tegniti več kot 6.560 različnih 
uporabnikov. Z uradnim zak-
ljučkom dejavnost VGC ne bo 
ugasnila, saj naj bi do nove fi-
nančne perspektive sredstva 
za njegovo delovanje zagotav-
ljale posavske občine. Podrob-
neje o projektu pa v naslednji 
številki časopisa.

VGC zaključen, 
a ne ugaša
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LISCA – Po zdravniškem okrevanju v zavetišču za prostoži-
veče živali v Muti na Koroškem sta bili 9. septembra v na-
ravno okolje na območju Lisce vrnjeni dve mladi lesni sovi 
in dve postovki.

»Gre za naši najbolj pogosto opaženi predstavnici sov in ujed,« je 
dejal biolog in naravovarstvenik Dušan Klenovšek, ki je odšel po 
ptice na Koroško, kjer so pod strokovnim nadzorom prizadevne-
ga veterinarja Zlatka Goloba v preteklih mesecih okrevale. »Re-
habilitacija je bila uspešna in začetek jeseni je skoraj idealen za 
vrnitev v naravo,« je pojasnjeval ljubitelj in velik poznavalec ptic. 
»Vse vrste sov v Sloveniji so zavarovane, ogroža pa jih nezakonit 
lov, intenzivno kmetijstvo z uporabo škropiv ter večkratna košnja 
travnikov. Včasih, predvsem pri nočnih trkih z avtomobili, mno-
gokrat prezgodaj končajo svojo življenjsko pot, a včasih ranjene 
tudi preživijo in to predvsem po zaslugi ljudi, ki opazijo poško-
dovano sovo ali ujedo in se pozanimajo, kaj naj storijo. Ranjena 
ptica nato pride do zavetišča za prostoživeče živali v Muti na Ko-
roškem, kjer jo pozdravijo,« je nadaljeval Klenovšek ter pred iz-
pustom ozdravljenih ptic med drugim še povedal, da si močno 
želi, da bi izpuščeni sovi in postovki našli v naravi svoj prostor 
za bivanje ter dovolj hrane za preživetje.  S.�R. 

OKROGLICE – V majhni vasi v sevniški občini, ki leži v bliži-
ni Lovrenca, naravnega nahajališča encijana, se je 19. sep-
tembra odvijala krajša slovesnost v spomin na padle mlade 
partizanske kurirje, ki so padli leta 1944 v boju z okupator-
jem, ki je nato še požgal nekaj domačij.

Tradicionalno spominsko srečanje je drugo leto zapored minilo 
v okrnjeni izvedbi, saj so število prisotnih oblikovali ukrepi proti 
koroni. Navzoče sta pozdravila predsednica ZB za vrednote NOB 
Sevnica Vladka Blas in podžupan Občine Sevnica Janez Kukec, 
slavnostni govornik je bil bivši predsednik Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Republike Slovenije Tit Turnšek. V svojem 
govoru je obudil spomin na preteklost in razdvojenost sloven-
skega naroda ter opomnil, da se je med NOB rojevala in rodila 
slovenska država: »Imeli smo svoj denar, tiskarne, izdajali časo-
pise, imeli svoj radio, mrežo bolnišnic, na osvobojenem ozemlju 
šole, gledališče, kulturne skupine, partizanski pevski zbor. Niče-
sar podobnega ni bilo v nobenem odporniškem gibanju.« Pred-
sednica ZB za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas, predsednik 
sevniškega KO DIS 1941–1945 Vinko Zalezina in predstavnik 
OZVVS Sevnica Ivan Koncilija so nato položili venec k spome-
niku padlim partizanskim kurirjem. 
Spominske slovesnosti na Okroglicah, ki jo je povezovala Este-
ra Savić Bizjak, so se udeležili praporščaki in predstavniki ZB 
za vrednote NOB Brežice, Krško in Sevnica, OZVVS Sevnica, KO 
DIS 1941–1945 Sevnica ter domačini.  T.�Petrovič,�V.�Blas

Ptice izpustili v naravno okolje

Predsednik�PD�Lisca�Sevnica�Peter�Požun�je�eno�izmed�dveh�
postovk�po�uspešnem�okrevanju�spustil�na�svobodo.�

Spomnili so se padlih kurirjev

Slovesnost� na� Okroglicah� je� ponovno� obudila� spomin� na�
dogodke,�ki�so�terjali�žrtve�za�svobodo.

»Pisni viri, ki bi izpričevali de-
javnosti naših mater in babic, 
ne obstajajo, a obstajajo števil-
na ustna izročila, ki so se pre-
našala iz roda v rod, čeprav se 
tu pa tam najde tudi kakšen 
članek ali fotografija o življenju 
in delu v naši skupnosti, v ka-
teri so si ženske po drugi sve-
tovni vojni želele izboljšati svoj 
položaj, zato so bile pobudnice 
ter udeleženke različnih preda-
vanj in tečajev. Včasih smo ime-
li svojo šolo in ob dnevu žena se 
je vedno odvijalo praznovanje, 
kjer so naše matere in babice 
poskrbele za bogato obložene 
mize in postrežbo. Šole žal že 
dolgo ni več, a v naši skupnos-
ti skoraj ni prireditve, na kateri 
ne bi dišalo po domačih dobro-
tah,« pripoveduje predsednica 
AKŽ Zabukovje Albina Sehur, 
ki je vodenje aktiva prevzela od 
Marijane Romih. Prva predse-
dnica leta 1991 ustanovljene-
ga aktiva kmečkih žena v Zabu-
kovju je bila Fanika Arnšek, ki 
je to funkcijo opravljala polnih 
17 let. 

»Aktiv kmečkih žena Zabu-
kovje je nastal na dobrih te-
meljih in danes ima poleg 28 
članic tudi pet predstavnikov 
močnejšega spola,« nadalju-
je sogovornica ter predstavi 
še nekatere aktivnosti, ki se 
odvijajo v okviru aktiva. »Po-
leg priprave raznovrstnih do-

Dobri temelji za nastanek aktiva 
ZABUKOVJE – Aktiv kmečkih žena Zabukovje, ki je del Društva kmetic Sevnica in deluje na območju istoi-
menske krajevne skupnosti v sevniški občini, v letošnjem letu obeležuje 30 let ustanovitve aktiva, katere-
ga zametki segajo daleč nazaj v preteklost. 

mačih jedi, ki jih ponudimo na 
prireditvah, pripravljamo po-
hode ob polni luni, vsako leto 
skušamo organizirati vsaj eno 
strokovno ekskurzijo, priprav-
ljamo miklavževanje in pusto-
vanje za naše najmlajše, v 
predprazničnih decembrskih 
dneh otroke povabimo k peki 
božičnega peciva, saj imamo 
v večnamenskem domu svo-
jo kuhinjo, v kateri potekajo 
tudi kuharske delavnice. Že 
vrsto let pripravljamo okre-
pčilo za udeleženke in udele-
žence vsakoletnega pohoda po 
poti 14. divizije. V letošnjem 
marcu smo v okviru aktiva za-
čeli z organizacijo pohoda po 
obronkih KS Zabukovje. Med 
članicami se je oblikovala tudi 
telovadna skupina, ki se dobi-

va enkrat tedensko na organi-
zirani vadbi ...« niza predstavi-
tev dejavnosti, ki bogatijo utrip 
v vasi, v kateri se povečuje šte-
vilo mladih družin, kar je spod-
budno za nadaljnji razvoj. »V 
prihodnosti želimo nadaljeva-
ti z dosedanjim delom, kar po-
meni, da bomo še naprej prip-
ravljali različna predavanja, 
kuharske delavnice in razsta-
ve, prireditve za otroke in sta-
rejše, kot je na primer Kuhaj-
mo skupaj, obujali in ohranjali 
stare ljudske običaje, sodelo-
vali z Društvom kmetic Sevni-
ca ter ostalimi aktivi in društvi 
v sevniški občini ...« spregovori 
še o načrtih ter zaključi, da že-
lijo ozavestiti pri vseh ljudeh, 
da smo srečneži, ker še imamo 
košček bolj ali manj neokrnje-

ne narave in samo od nas je od-
visno, ali jo bomo takšno zna-
li obdržati.

Priznanja, brošura  
in razstava

Ob jubileju so članice in čla-
ni AKŽ Zabukovje konec avgu-
sta pripravili v večnamenskem 
domu kulturno prireditev, 
ki so jo z nastopom obogatili 
folklorna skupina DU Sevnica 
Spomin, domača ženska vokal-
na skupina Rosa in harmoni-
kar Gašper Žveglič. Na sreča-
nju, ki je zaradi preprečevanja 
širjenja koronavirusa potekalo 
v ožjem krogu, so podelili pri-
znanja najstarejšim članicam, 
tistim, ki so aktivu »zveste« že 
30 let. S posebno zahvalo so se 
zahvalili donatorjem ter izda-
li brošuro, v kateri so opisani 
nastanek in delovanje aktiva, 
pomembnejši dogodki in tudi 
načrti. V podstrešnem delu 
večnamenskega doma so prip-
ravili razstavo stare kmečke 
opreme, orodja in predmetov – 
lončene posode za shranjeva-
nje živil, kuhanje, peko in pija-
čo; sklednik kot tradicionalen 
kos pohištva v podeželski hiši; 
likalnik na žerjavico ... Zanimi-
va in lepo pregledna razstava 
je na ogled ob predhodni naja-
vi na telefonsko številko 031 
230 283 (Albina Sehur). 
� Smilja�Radi

Razstava�kmečkega�orodja�in�predmetov�v�podstrešnem�delu�
večnamenskega�doma�v�Zabukovju

Prireditve ob občinskem prazniku
Koledar prireditev je pripravljen na podlagi predvidenih prire-
ditev, ki bodo izvedene, če bodo to dopuščale zdravstvene raz-
mere. V primeru odpovedi prireditev boste obveščeni na sple-
tni strani www.radece.si in s strani organizatorjev.
Obiskovalce prireditev pozivamo k spoštovanju higienskih pri-
poročil in ukrepov NIJZ.

Četrtek, 30. 9. 2021
• ob 17.00 pri večnamenskem objektu na Svibnem 
Otvoritev obnovljene kotlovnice v večnamenskem objektu Svib-
no 18 a

Organizator: Občina Radeče

Petek, 1. 10. 2021
• ob 17.00 na parkirišču pred ZD Radeče
Radeče, zdravo mesto – objemi mesto; podpis listine in predaja 
fotovoltaične elektrarne v uporabo

Organizator: Združenje Europa Donna  
in Zdravstveni dom Radeče

Petek in sobota, 8. in 9. 10. 2021
• na tekmovalni trasi ob Savi na Hotemežu
Svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za invalide, masters in 
veterane

Organizator: Ribiška družina Radeče, Ribiška zveza Slovenije 

Pred slabima dvema letoma se je KTRC Radeče aktivno vključil v re-
gionalni projekt E-gradovi Posavja, ki ga pod vodstvom Regional-
ne agencije Posavje sofinancira tudi Občina Radeče. Interpretacij-
sko okno je analogna nadgradnja projekta E-gradovi, ki je bil sicer 
zelo strogo usmerjen v digitalizacijo gradov. Z interpretacijskim ok-
nom želimo pustiti fizično sled v prostoru, obiskovalce Svibnega pa 
še posebej opozoriti na pomen, moč in političen vpliv Ostrovrhar-
jev v preteklosti ter hkrati vsaj malo orisati, na kako zahtevnem te-
renu je nastal grad. Del interpretacijskega okna je tudi 3D shemat-
ski prikaz gradu Svibno na »okenski polici«, ki mu je poseben pečat 
dal domačin, umetnik Bojan Sumrak. Gre za kreativno rešitev in 
pomemben doprinos k celotni postavitvi, ki sledi usmeritvam do-
stopnega turizma. 

4. ŠtantFest na Radeški tržnici

V ponedeljek, 27. septembra 2021, se je na Radeški tržnici v organi-
zaciji KTRC Radeče ob svetovnem dnevu turizma odvil 4. ŠtantFest. 
Z izvedbo dogodka ŠtantFest zagotavljamo trajnost projekta Vsi na 
plac!, med lokalnim prebivalstvom pa je ta dogodek že zdavnaj pre-
rasel v nekaj, kar se septembra preprosto mora zgoditi, pa četudi 
pod taktirko številnih ukrepov in priporočil. Za glasbeno podlago je 
poskrbela Glasbena šola Laško-Radeče, zbrane pa je nagovoril žu-
pan Občine Radeče Tomaž Režun. Letos smo poseben poudarek na-
menili lokalni kulinarični posebnosti – pregreti smetani. Obiskovalci 
ŠtantFesta so lahko okusili, kako je pregreto smetano mogoče kom-
binirati s svinjino krškopoljca, fižolom, pa tudi s čokolado. Navduši-
le pa so tudi številne druge dobrote, kot so skutini štruklji z bučno 
omako, ocvrta skuta z ajdovimi kokicami, restan krompir s kranjsko 
klobaso, pečenice z zeljem, poprtnik in zmrznjen jogurt. Iskreno se 
zahvaljujemo vsem ponudnikom, ki so poskrbeli za vrhunsko simfo-
nijo okusov: Gostilna Jež, Društvo kmečkih žena Arnika, Hortikultur-
no društvo Radeče, Turistično društvo Radeče, Kmetija Ključevšek, 
Kmetija Korbar, Kmetija Mrtnač, Manca narejeno s srcem, Medeni 
butik in čokoladnica Škorja, Mesnine Bajec, Naravno in dišeče z Ra-
deža in Pr' Tatjani HA-GEA d.o.o.  

Interpretacijsko okno gradu Svibno

www.PosavskiObzornik.si
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BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice je 16. septembra v 
okviru dobrodelnega projekta T-2  življenje, ki letos pote-
ka v sodelovanju z društvom Slojenčki, družba T-2 porodne-
mu oddelku slovesno predala najnovejšo napravo za fotote-
rapijo novorojenčkov, ki jih ogroža zlatenica. 

Na priložnostni slovesnosti, ki je potekala na zunanjem prostoru 
pred stavbo B brežiške bolnišnice, so uradni predaji prisostvo-
vale Sanja Radić Lugarić, predstojnica otroškega oddelka, An-
dreja Žertuš, strokovna vodja ginekološko porodnega oddelka, 
in direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, društvo 
Slojenčki je zastopala koordinatorka akcije Andreja Verovšek, 
družbo T-2 pa Gregor Štampohar, član poslovodstva za podro-
čje prodaje in marketinga. »Hvaležni smo in veseli, da bomo tudi 
v naši porodnišnici s pomočjo akcije Slojenčki dobili novo, bolj 
izpopolnjeno napravo za zdravljenje zlatenice, ki jo pri nas letno 
potrebuje okoli 10 do 15 % novorojencev. Pravočasno in učinko-
vito zdravljenje zlatenice je namreč izjemno pomembno za kas-
nejši razvoj otroka, z najsodobnejšo napravo BL 70 pa bo odslej 
še bolj učinkovito in bolj varno za naše novorojenčke. Ker občas-
no zdravljenje s fototerapijo pogosto potrebuje več otrok hkra-
ti, je za nas pomembno, da smo dobro opremljeni in lahko vsem 
omogočimo učinkovito zdravljenje,« je na slovesnosti poudari-
la predstojnica otroškega oddelka Radić Lugarić, ki se je za lepo 
gesto in podporo brežiški porodnišnici zahvalila vsem sodelujo-
čim v projektu. � P.�P./vir:�SB�Brežice

KDO JE NOVA LOGOPEDINJA?
Iza Pomlad se je po magisteriju iz 
logopedije in surdopedagogike 
zaposlila v zavodu CIRIUS Kamnik, 
centru za izobraževanje, rehabili-
tacijo in usposabljanje invalidne 
mladine. Tam se je posvečala po-

moči otrokom in mladostnikom 
s kompleksnimi komunikacijski-
mi motnjami oz. s kombiniranimi 
posebnimi potrebami. Leta 2020 
je po opravljenem pripravništvu 
opravila strokovni izpit iz zdra-
vstva. V letu 2021 se je priselila v 
Posavje. Zaposlena je v Zdravstve-
nem domu Brežice, v Dispanzerju 
za mentalno zdravje.

S ČIM SE LOGOPED-
SURDOPEDAGOG UKVARJA?

Logoped je strokovnjak za pod
ročje govora, jezika in komu
nikacije. Deluje lahko na različ-
nih delovnih mestih, od vrtcev, 

šol, zdravstvenih domov, razvoj-
nih ambulant, rehabilitacijskih in 
vzgojno-izobraževalnih centrov, 
raziskovalnih inštitutov, vzgoj-
no-varstvenih domov do kli-
nik. V zdravstvenih domovih se 
pretežno ukvarja s sistematski-
mi pregledi otrok pri petih letih, 
s terapijo motenj artikulacije (iz-
govorjave), s spodbujanjem je-
zikovnega razvoja in z motnjami 
fluent nosti (jecljanjem, brbota-
njem). V drugih ustanovah se lo-
goped ukvarja s širokim naborom 
drugih težav, npr. glasovnimi teža-
vami, z iskanjem načinov uporabe 
podporne in nadomestne komu-
nikacije (PINK), iskanjem načinov 
nadomestnega govora po larin-
gektomiji (odstranitvi grla), iska-
njem načinov komunikacije po 
poškodbi glave, možganski kapi, 
pri demenci ali drugi nevrološki 
okvari, z (re)habilitacijo govora pri 
razcepu ustnega dela obraza (shi-
zi ali t. i. zajčji ustnici oz. volčjem 
žrelu), z razvijanjem komunikacije 
pri osebah z motnjo avtističnega 
spektra in še z marsičim drugim.

Ne gre pozabiti drugega dela 
naziva, ki ga logoped v Slo
veniji pridobi tekom študija 
– surdopedagog ali po doma
če »učitelj gluhih«. Če se lo-
goped-surdopedagog odloči za 
delo z gluhimi, njegovo delo po-
teka precej drugače. Pretežno se 

posveča razvijanju poslušanja, 
govora, jezika in komunikacije 
pri osebah z okvaro sluha (glu-
hoto ali naglušnostjo). V tem pri-
meru ga karierna pot najpogo-
steje popelje v zavod za gluhe ali 
naglušne ali celo v društvo gluhih 
in naglušnih.

KDAJ K LOGOPEDU?
Otroci so pri petih letih avtomat-
sko napoteni k logopedu v okviru 
sistematskega pregleda. Ob prvi 
napotitvi se naredi presejalni pre-
gled, da se ugotovi, ali otrok pot-
rebuje nadaljnjo obravnavo pri 
logopedu. Če se pri otroku poja-
vijo težave že prej, pa je priporo-
čljiv obisk logopeda pred dopol-
njenim petim letom.

Čimprejšnji obisk je priporočljiv 
pri splošnem zaostanku v govor-
no-jezikovnem in komunikacij-
skem razvoju, npr. če se prva be
seda ne pojavi do 18. meseca 
starosti. V tem primeru je najbolj 
smiseln obisk razvojne ambulan-
te. Pri treh letih naj bi bil otrokov 
govor domačim ljudem že popol-
noma razumljiv, tujim pa približ-
no v 75–100 % obsegu. Pri tem se 
upošteva, da se nekateri glasovi 
govora, npr. C, S, Z, Č, Š, Ž in R, raz-
vijejo šele kasneje. Nekje do četr-
tega leta se pričakuje, da je otrok 
že 100 % razumljiv tako domačim 
kot tujim poslušalcem ter da je že 

usvojil ustrezno izreko sičnikov (C, 
S in Z). Do petega leta pa se pri-
čakuje, da je otrok usvojil vse slo-
venske glasove govora, tudi šu-
mnike (Č, Š, Ž) in R.

Zgodnji obisk logopeda se pripo-
roča na primer v primeru pojava 
nekaterih oblik t. i. distorzijskih 
dislalij (motenj izreke, kjer je glas 
»popačen«). Pri tem otrok glaso-
ve slovenskega jezika nadome-
šča z glasovi, ki jih v našem jeziku 
sicer ni. Primer tega je interden-
talni sigmatizem, kjer otrok sični-
ke (C, S, Z) in/ali šumnike (Č, Ž, Š) 
izgovarja tako, da mu pri tem je-
ziček uhaja ven iz ust med zob-
mi. Drug primer tega je lateral-
ni sigmatizem ali t. i. »sesljanje«, 
kjer otrok sičnike in/ali šumnike 
izgovarja tako, da mu zrak uhaja 
ven pri strani, namesto po sredini 
ustne votline. Še en primer je dis-
torzijski rotacizem, ko otrok na-
mesto slovenskega R uporablja t. 
i. »koroški« ali »francoski« R, ki se 
izgovarja s korenom jezika (zadaj 
v grlu) namesto s konico jezika. 
Dalj časa kot otrok uporablja dis-
torzijsko obliko izreke, zahtevnej-
ša bo terapija. Če otrok tarčni glas 
nadomešča z drugim glasom na-
šega jezika, npr. namesto R upo-
rablja L, je to precej manj zaple-
tena motnja in je smiselno dati 
otroku čas do petega leta, da sam 
pridobi glas R. 

Čimprejšnji obisk logopeda se 
svetuje tudi v primeru pojava mo
tenj fluentnosti (jecljanja in br-
botanja). Pri jecljanju rečemo, da 
gre za t. i. »zatikanje«. Pri brbo-
tanju pa gre za »prehiter govor«, 
kjer otrok nezavedno izpušča ali 
»požira« besede oz. dele besed, 
govor pa deluje slabo organizi-
ran. Pri tem je pomembno ime-
ti v mislih, da je pojav t. i. »razvoj-
nega« ali »prehodnega« jecljanja 
lahko zgolj faza razvoja (med sta-
rostjo 1,5 let in 3 leta), ki jo bo ot-
rok z logopedsko podporo družini 
prerastel. Če pa se v tem začetnem 
obdobju otrok znajde v okolju, ki 
ne podpira izzvenevanja jecljanja, 
utegne le-to vztrajati in se razviti v 
t. i. »razvito jecljanje«, ki praviloma 
ostane za celo življenje. Opozoril-
ni znaki pri jecljanju so: ponavlja-
nje ali podaljševanje delov besed 
(posameznih glasov ali zlogov), 
več kot ena ponovitev, blokade 
(ko otrok ne zmore iztisniti bese-
de iz ust in se ob tem napreza), se-
kundarni znaki (npr. trzanje ustni-
ce, mežikanje, sprememba tona 
glasu med zatikanjem …), vztra-
janje jecljanja več kot 6 mesecev 
in otrokova stiska ob zatikanju.

KAKO DO LOGOPEDA?
Lahko se bo otrok prvič srečal z 
logopedom že v vrtcu in bodo 
potencialne skrbi z govorom, je-
zikom in komunikacijo zazna-

ne ter obravnavane že kot del 
vrtčevskega logopedskega pro-
grama. V kolikor pa logopeda v 
otrokovi vzgojno-izobraževal-
ni ustanovi ni in opažate težave, 
ki so izven pričakovanih razvoj-
nih norm, lahko za obravnavo 
otroka pri logopedu poskrbite 
sami. Na pregled pri logopedu v 
zdrav stvenem domu ali razvojni 
ambulanti (odvisno od obsežno-
sti težav) otroka napoti izbrani 
pediater, ki za obravnavo na
piše delovni nalog za logoped
ski pregled.

KJE IN KDAJ NAJDETE 
LOGOPEDINJO IZO POMLAD 

V ZD BREŽICE?

IZA POMLAD, mag. prof. logop. 
in surdoped., logopedinja

Ordinacijski čas: 

Ponedeljek  07.00–14.30

Torek  07.00–14.30

Sreda  07.00–14.30

Četrtek  07.00–14.30

Petek 07.00–14.30

Službeni mobitel: 041 443 390
Email: iza.pomlad@zd-brezice.si

Oblike naročanja: Naročanje 
je možno v ordinacijskem času 
osebno, po pošti ali po telefonu.

Logopedska pomlad v Brežicah
V Zdravstvenem domu Brežice smo pridobili novo logopedsko moč – magistrico profesorico logopedije in surdopedagogike Izo Pomlad. Ob dosedanji dolgoletni lo-
gopedinji Brigiti Kebe, specialni pedagoginji – logopedinji, izvaja logopedske preglede in obravnave. 

Iza Pomlad

Naročnik: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice

Za boljše zdravljenje zlatenice  

Z� leve:� direktorica� SB� Brežice� Anica�Hribar,� predstojnica�
otroškega�oddelka�Sanja�Radić�Lugarić,�koordinatorka�akcije�
Andreja�Verovšek�iz�društva�Slojenčki�in�Gregor�Štampohar,�
član� poslovodstva� družbe� T-2� za� področje� prodaje� in�
marketinga�(foto:�arhiv�T-2)

17. septembra so bili na do-
godku ob postavitvi razstave, 
ki je sicer zaradi deževnega 
vremena namesto na plošča-
di pri HE Brežice, kjer so pla-
kati tudi postavljeni, potekal v 
malem avditoriju Posavskega 
muzeja Brežice, prisotni pred-
stavniki vseh partnerjev pro-
jekta iz brežiške občine. Kot je 
povedala koordinatorica pro-
jekta dr. Maja Turnšek s Fa-
kultete za turizem, je GeoFood 
mednarodni projekt, v kate-
rem sodelujejo partnerji iz Slo-
venije, Nizozemske in Islandije 
ter je financiran z državnim in 
evropskim denarjem. Njegov 
namen je promocija geoter-
malne energije, ideja pa raz-
mišljanje o kaskadni rabi ener-
gije, se pravi, da ko se najprej 
izkoristi geotermalna energi-
ja za prvotne namene, npr. za 
ogrevanje rastlinjakov, obstaja 
potem možnost, da se odpad-
na toplota izkorišča dalje. Ena 
izmed teh možnosti je tudi pri-
delava hrane. »V Brežicah smo 
zelo ponosni na tradicijo pri-
delave hrane z uporabo geo-
termalne energije, saj se je na 
Čatežu z uporabo geotermal-
ne energije za ogrevanje rastli-
njakov v organizaciji KZ Bre-
žice začelo že leta 1962, tudi 
večina raziskav se je odvila na 

Promocija geotermalne energije
BREŽICE – Občina Brežice in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru skupaj sodelujeta v projektu GeoFo-
od, katerega cilj je spodbuditi uporabo geotermalne energije za različne namene, še posebej pri proizvod-
nji hrane. Ob skorajšnjem zaključku projekta so pripravili razstavo informativnih plakatov o geotermalni 
energiji »Vrelci toplote, inovacij in zelene prihodnosti«.

tej lokaciji, saj imamo kar veli-
ko število geotermalnih vrtin,« 
je pojasnila in nadaljevala, da 
si v prihodnosti želijo, da bi se 
to področje še bolj usmerja-
lo v izkoriščanje geotermalne 
energije na okolju prijazen na-
čin. Omenila je še, da so peljali 
avtobus lokalnih pridelovalcev 
na Nizozemsko na ogled nači-
na pridelave hrane s t. i. hidro-
poniko (posebnim načinom 
gojenja rastlin) in akvaponi-
ko (sistem gojenja zelenjave s 
pomočjo rib). »Za izkoriščanje 
geotermalne energije je naj-
bolj optimalna pridelava v vodi 
z dodajanjem hranil, ki so lah-
ko zelo naravna, a ko vidiš še 
vedno ogromno pridelane hra-
ne na zelo industrijski način, je 

pogosto prva reakcija, da je to 
nekaj, kar si ne predstavljamo, 
da bi raslo na babičinem dvo-
rišču,« je pojasnila in dodala, 
da imamo še vedno bolj odklo-
nilen odnos, ko slišimo besedo 
industrijsko. Želijo si, da bi se v 
prihodnosti pridelava hrane z 
geotermalno energijo spet na-
daljevala tudi v Posavju.

Načrtujejo Center obnovljivih 
virov energije

Po besedah župana Ivana Mo-
lana bi bili veseli, če bi se v ob-
čini ponovno začela pridelava 
hrane z uporabo geotermalne 
energije. V družbi HESS, je raz-
ložil direktor Bogdan Barbič, 
načrtujejo nadaljnjo promoci-

jo obnovljivih virov električne 
energije, zato pripravljajo pro-
jekt zabavno-informativnega 
Centra obnovljivih virov ener-
gije (COE), kjer bodo pred-
vsem za obiskovalce prikazali 
široko paleto obnovljivih vi-
rov, ki so na razpolago v Slo-
veniji, pa tudi načine upravlja-
nja z vodami v spodnjem delu 
Save. V Termah Čatež geoter-
malno energijo izkoriščajo že 
desetletja oz. kar stoletja, je 
poudarila Alenka Mokrovič 
Pogačar, pomočnica direk-
torja prodaje in marketinga, 
in dodala, da je bilo to najprej 
za zdraviliške namene, kasneje 
so jo prilagodili tudi za name-
ne zabave z ustanovitvijo bla-
govne znamke Termalna rivie-
ra v letu 1991 in za ogrevanje 
nastanitvenih kapacitet na lo-
kaciji Čateža, v zadnjih letih pa 
tudi pri izgradnji nogometnih 
igrišč v kompleksu Term Ča-
tež in na ta način sezono igra-
nja nogometa podaljšali na 
365 dni v letu. Kot je navedla 
zelena koordinatorica v Zele-
ni shemi slovenskega turizma 
Ana Ponikvar iz ZPTM Breži-
ce, je pomembno, da na desti-
nacijo Čatež in Brežice pride-
mo na trajnostni način, npr. z 
vlakom, kolesom ali peš.
� Rok�Retelj

Koordinatorica�projekta�GeoFood�dr.�Maja�Turnšek
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Sedemčlanska komisija, ki ji 
predseduje doc. dr. Tomaž 
Žagar (GEN d.o.o.), sestav-
ljali pa so jo še Damjan Me-
žič (Savaprojekt d.d.), Darko 
Gorišek (GZS PGZK), dr. Gre-
gor Škorc (NEK d.o.o.), Iva-
na Buble (Kostak d.d.), Jože 
Vuk (Metalna Senovo d.o.o.) 
in mag. Justina Šepetavc (Vi-
pap Videm Krško d.d.), je letos 
ocenjevala enajst prijavljenih 
inovacij, pri katerih je sodelo-
valo 34 inovatorjev in tri mul-
tidisciplinarne ekipe. »Inova-
cije postajajo tudi v Posavju, 
v skladu z geslom letošnjega 
razpisa 'Nove inovacije, nova 
realnost', prav to – realnost. 
Če so bile včasih inovacije ne-
kaj, kar je fino imeti, so zdaj 
postale nujnost, brez inovacij 
ni obstanka na tržišču in mar-
sikdaj prinašajo vsakdanji 
kruh na mizo,« je menil Žagar. 
Kot je dodal Gorišek, so podje-
tja letos prijavila manj inova-
cij, po njegovem mnenju zato, 
ker jih nekatera čuvajo kot po-
slovno skrivnost, saj imajo sla-
be izkušnje s t. i. industrijsko 
špijonažo in zlorabo blagov-
nih znamk, k upadu je najbrž 
pripomogla tudi covid situaci-
ja. Želi si, da bi dosegli vsaj 20 
prijav na letni ravni, čemur so 

bili v preteklih letih že blizu.

Covid je spremenil tudi 
inovacije

Na podelitvi priznanj sta ino-
vatorje poleg Žagarja nagovori-
la še predsednik GZS Posavske 
gospodarske zbornice, Krško 
Danijel Levičar in generalni 
direktor Gospodarske zborni-
ce Slovenije mag. Aleš Canta-
rutti. »Bolj kot kadar koli prej 
so danes izpostavljeni ljudje z 
inovativnim duhom. Naši so-

delavci so ključen kapital pod-
jetja. Brez ljudi in znanja pod-
jetja ne bodo uspešna niti pri 
inoviranju niti pri samem po-
slovanju,« je povedal Levičar. 
Izpostavil je, da so inovacije 
danes drugačne kot pred epi-
demijo covida-19, zato so vese-
li, da je bilo letos med prijavlje-
nimi tudi nekaj t. i. družbenih 
inovacij, ki se odzivajo na te 
trende in v ospredje postavlja-
jo ljudi. Poudaril je še, da ino-
vacije so in bodo gonilo ter mo-
tor sprememb in napredka, 
inovativnost pa je neposredno 
povezana s produktivnostjo v 
podjetjih, kar se odraža v po-
slovnih rezultatih in na koncu 
v višji kakovosti življenja. Can-
tarutti je izbor najboljših ino-
vacij označil za eno ključnih 
vsakoletnih aktivnosti GZS. 
»Verjamemo, da samo z ino-
vativnostjo, z novimi projekti, 
z novim znanjem se bo gospo-
darstvo razvijalo in bo dose-
galo gospodarsko rast. Ta ne 
more temeljiti samo na izkori-
ščanju naravnih virov, ampak 
je treba vse več rešitev iskati 
v smeri trajnostnega in zele-
nega razvoja ter krožnega go-
spodarstva,« je dejal prvi mož 
GZS in izpostavil, da bo podje-
tjem na teh področjih v prihod-
njih letih namenjenih kar nekaj 
evropskih sredstev. Inovator-
je, ki pogosto ostajajo v ozad-
ju, je primerjal s fizioterapev-
ti v športnih ekipah, ki skrbijo, 

da so ekipe na igrišču v dob-
rem stanju.

Katere so nagrajene 
inovacije in njihovi avtorji? 
  
Žagar in Levičar sta prizna-
nji za prispevek na področju 
inovativnosti podelila inova-
torjem dr. Robertu Golobu, 
Daški Levstik in Nini Ko-
vač iz podjetja GEN-I d.o.o. za 
inovacijo Zeleni Onboarding 
(ZEON) ter inovatorjem Mar-
ku Katiću, Nini Katić, Va-
lentini Žefran in Ivanki No-
voselić iz podjetja Mlin Katić 
d.o.o. za inovacijo Separacija 
proteinov in škroba. Bronasti 
priznanji sta si prislužili ino-
vaciji Dobava brezogljične ele-
ktrične energije, ki jo je razvi-
la Razvojno strateška ekipa 
za oblikovanje nove prodaj-
ne strategije iz podjetja GEN-I 
d.o.o., ter Postopek pregledo-
vanja zvarov na tankostenskih 

kotlovskih ceveh z ultrazvočno 
metodo s faznim nizom, ki je 
nastala v okviru PAUT teama 
iz podjetja Q Techna d.o.o. Po-
družnica Krško. Srebrna pri-
znanja so prejela tri inovacije: 
Uporaba umetne inteligence 
pri analizi satelitskih slik (ino-
vatorji Simon Prešern, Lev 

Prislan, Jan Bohinec, Dijana 
Makivić Grilc, Peter Sven-
šek, Ana Marija Marciuš in 
dr. Ludvik Bartelj) iz podjetja 
GEN-I d.o.o.; Vstavljanje kon-

taktov in postopek pritrditve 
kontaktov z avtomatiziranim 
nanašanjem kapljic cemen-
ta (inovatorji Zdenko Perec, 

Robert Kocjan, Daniel Pirc, 
Matjaž Strmec, Dejan Šte-
fanič in Boštjan Vidmar) iz 
podjetja Resistec UPR d.o.o. & 
Co. k.d.; ter Inovativno preklo-
pno varilno orodje (inovatorji 
Miran Ferenčak, Katja Sajtl 
in Kristjan Kežman) iz pod-
jetja TPV AUTOMOTIVE d.o.o. 

– Tovarna Šentlenart.

Kar štiri inovacije so si prislu-
žile zlata priznanja, ki sta jih 
podelila Žagar in Cantarutti. 
Inovacijo Enodelni železniški 
zavorni disk za potniški pro-
met so razvili Uroš Grivc, Da-
vid Deržič, Bogdan Blažinč 
in Ivan Smolej iz podjetja Ko-
vis d.o.o., inovacijo Antibakte-
rijski papir Sabina Cesar in 
Nives Vodišek Kovač iz pod-
jetja Radeče Papir Nova d.o.o., 
inovacijo Tesnjenje nosilca ba-
terije s prečnim tesnilnim zva-
rom inovatorji Boris Menič, 
Vili Malnarič, Gregor Jor-
dan, Dario Novak, Lea Gregl 
in Nina Prah iz podjetja TPV 
AUTOMOTIVE d.o.o. – Tovarna 
Šentlenart, inovacijo Rjavi ovoj-
no-embalažni papir iz reciklira-
nega kartona pa Razvojna sku-
pina VIP Brown S iz podjetja 
Vipap Videm Krško d.d. Na na-

cionalni nivo ocenjevanja gre-
do tri najvišje ocenjene zlate 
inovacije, in sicer zlate inova-
cije podjetij Kovis d.o.o., TPV 
AUTOMOTIVE d.o.o. – Tovar-
na Šentlenart in Vipap Videm 
Krško d.d. Nacionalna prizna-
nja za inovacije bodo podeljena 
na Dnevu inovativnosti 2021, 
ki bo potekal 12. oktobra na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani.

Dogodek, ki ga je povezova-
la Petra Rep Bunetič, sta z 
glasbo popestrila Rudolf Gas 
in Veronika Strnad.
� Peter�Pavlovič

Najboljše inovacije regije Posavje za leto 2021

Niso le za okras, ampak prinašajo kruh na mizo
BRESTANICA – Enajst prijavljenih inovacij, štiri zlata, tri srebrna in dve bronasti priznanji ter dve priznanji za prispevek na področju inovativnosti – to je strnjen 
povzetek letošnjega, že osemnajstega razpisa in podelitve priznanj za najboljše inovacije v regiji Posavje, ki jo je 20. septembra na gradu Rajhenburg pripravila 
GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško.

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
v četrtek, 14. oktobra, ponovno 

pripravljamo tematske strani z naslovom 
Podjetno Posavje, 
kjer bomo objavili 

lestvice največjih in najuspešnejših 
posavskih podjetij.

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in oglasnimi sporočili. 
Več informacij na tel.: 07 49 05 780 ali 040 302 809.

Predstavniki�nagrajenih�posavskih�inovatorjev�in�ekip�z�Žagarjem�in�Levičarjem

Rudolf�Gas�in�Veronika�Strnad

Enodelni zavorni disk FLEX 
za tirna vozila, ki so ga raz-
vili v Kovisu, je primeren za 
višje hitrosti ter optimalno 
zmogljiv zaradi kombinacije 
visoke toplotne učinkovito-
sti in nizkega zračnega upora. 
Vpeljuje revolucionaren de-
sign nosilcev, ki omogoča za-
vornemu disku izboljšavo nje-
govih glavnih lastnosti. Zaradi 
izboljšav ima disk sedaj nižjo 

maso in večjo obstojnost zavornih površin. »Ko bomo zaštar-
tali z njegovo proizvodnjo, bomo prihranili 1400 ton CO2 na 
leto, saj so bolj energijsko varčni,« je povedal eden od članov 
Kovisove inovacijske ekipe Uroš Grivc. V brežiškem podjetju 
so sicer redni nagrajenci posavskega razpisa za inovacije, kar 
Grivc pripisuje zelo inovativnemu okolju, v katerem je veliko 
mladih, ki znajo uporabljati zelo dobre numerične metode in 
računalniške programe za preračune.

Inovacija podjetja TPV AU-
TOMOTIVE zagotavljanja tes-
njenja s prečnim tesnilnim 
zvarom je implementirana 
v električno vozilo enega iz-
med vodilnih proizvajalcev 
vozil. Z uporabo inovativne 
rešitve rešujejo problemati-
ko nezanesljivosti zagotavlja-
nja tesnosti obstoječe rešitve. 
Z inovativno rešitvijo zaščiti-
jo baterijske module pred zu-

nanjimi vplivi in omogočijo varno in brezhibno delovanje ele-
ktričnega vozila. »Potrošnik bo s tem dobil zanesljiv avto. Do 
baterije ne sme priti vlaga, saj to lahko povzroči ali požar ali 
okvaro. To je zanesljiva rešitev za tesnost v katerem koli vre-
menu,« je pojasnil eden izmed inovatorjev Vili Malnarič. Za 
potrebe tega izziva so v podjetju odprli multidisciplinarni razi-
skovalni projekt, ki je povezal sodelavce. »Kar je na prvi pogled 
težava, je v bistvu priložnost za inovacijo,« je še dodal.

Rjavi embalažni papir VIP 
Brown S je proizvod, ki je v 
celoti izdelan iz recikliranih 
vlaken odpadnega kartona. 
Vlakna v procesu priprave 
vlaknin s procesom mikrofibi-
racije razvlaknijo do stopnje 
mikrodelcev, ki v fazi mreže-
nja in formiranja papirnate-
ga traku na papirnem stroju 
ustvarijo potrebno mehansko 
trdnost. To je proizvod, ki na 

trgu izpodriva plastične materiale in papir, izdelan iz sveže 
celulozne vlaknine, predvsem na področju uporabe nosilnih 
vrečk za dostavo hitre hrane in trgovskih verig. Kot je pove-
dala Aleksandra Račič Kozmus, je inovacija nastala na pod-
lagi potreb in sprememb na trgu: »Potrebnega je bilo veliko 
znanja in inženirski pristop, da smo to lahko razvili.« Papir je 
že od začetka leta v redni proizvodnji. Kot je dodala tehnična 
direktorica podjetja Milena Resnik, je to eden od produktov, 
ki so ga nujno potrebovali, saj je potreb po časopisnem papir-
ju čedalje manj, zato so iskali priložnost v novem segmentu. 
»Danes imamo v podjetju tehnologijo, znanje in produkt, s ka-
terim dajemo možnost potencialnim investitorjem, da vstopi-
jo v podjetje in ga popeljejo v boljšo prihodnost,« je še dodala.

Z medijskim sponzorstvom razpisa za najboljše inovacije 
v Posavju svoj prispevek k spodbujanju inovatorstva v 
regiji prispevamo tudi v Posavskem obzorniku.
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Spletna konferenca je namenjena umestitvi evidentiranih 
razvojnih vsebin v novo finančno perspektivo 2021–2027.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na spletno konferenco prijavite najkasneje do 
11. 10. 2021 na e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Prisrčno vabljeni! mag. Nataša Šerbec
 direktorica RRA Posavje

PROGRAM DELAVNICE:

10.00–10.10
Uvodni pozdrav
mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje 

10.10–10.30
mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko: Izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2021–2027

10.30– 0.50 mag. Grega Kordež, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj: 
Regionalni instrumenti in ukrepi v novi finančni perspektivi 

10.50–11.10
11.10– 2.00

12.00–12.30

Julija Marošek in moderatorji: 
Predstavitev osnutka RRP 2021–2027*
Delo po skupinah po razvojnih prioritetah:

 ¾ Gospodarsko močno in pametno Posavje
 ¾ Družbeni razvoj Posavja
 ¾ Zeleno in nizkoogljično Posavje
 ¾ Mobilno in dostopno Posavje
 ¾ Skladen prostorski razvoj – povezava mesta in podeželje
 ¾ Predstavitev zaključkov delovnih skupin

12.30–13.00 Simona Hostar: S kadrovsko štipendijo do pravih kadrov

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Vabimo vas na spletno konferenco

RAZVOJNI POGLED POSAVJA 2021–2027,
ki bo potekala dne 12. 10. 2021 preko spletne aplikacije ZOOM

*osnutek RRP 2021–2027 je dostopen na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si 
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BREŽICE – Gimnazija Breži-
ce je v lanskem letu dopol-
nila 75 let svojega obstoja. 
Obeležitev jubileja so bili 
zaradi epidemije primorani 
prestaviti na letošnje leto, 
tako je 10. septembra na 
brežiškem grajskem dvori-
šču na prireditvi bivša dija-
kinja Kaja Nakani predsta-
vila tudi svojo prvo izdano 
pesniško zbirko.

Ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof je uvodoma pojas-
nil, da bi si v naslednjem me-
secu, ko praznuje občina Bre-
žice, želeli svoj jubilej obeležiti 
s številnimi prireditvami, a ker 
je jesen nejasna in je bila pe-
sniška zbirka pripravljena za 
izdajo, so se odločili, da kar na 
hitro priredijo kulturni večer. 
Na Gimnaziji Brežice so želeli 
v letu 2020 obeležiti 75. oble-
tnico delovanja šole. »Dogod-
ki, ki so nas nekako presene-
tili, so večino naših prireditev 
prestavili na 80. obletnico. Ne 
glede na to smo le nekaj na-
redili v počastitev 75 let šole, 
med drugim je to tudi zbirka 
Kaje Nakani, ki jo danes pred-
stavljamo,« je navedel in do-
dal, da je njena zbirka preplet 
preteklosti – avtorica je nek-
danja dijakinja gimnazije – in 
sedanjosti, saj so ilustracije na-
stale pod prsti sedanje dijaki-
nje, njene sestre Liane. »Po-
memben kamenček v mozaik 
so tudi profesorice in profe-
sorji šole, ki so avtorico sko-

Kajina zbirka ob jubileju šole

zi celotno šolanje usmerjali 
in spodbujali na njeni pesni-
ški poti. Verjamem, da boste 
z veseljem prebrali Kajino pe-
sniško zbirko,« je dejal Škof in 
ob tej priložnosti povabil tudi 
še na en dogodek, in sicer bodo 
20. oktobra ob 11. uri na šoli 
predstavili zbornik ob 75-le-
tnici Gimnazije Brežice.

»Tisti, ki me imajo radi, vedo, 
kako sem vesela, da sem lahko 
nocoj tukaj in vam predstavim 
delček pesmi iz moje prve pe-
sniške zbirke Kronotop, med 
njimi sta dve tudi uglasbeni. 
Čeprav sem idejo o pesmari-
ci že dolgo nosila s seboj, se 
kljub prigovarjanju družine 
in prijateljev kar nekaj let ni-
sem odločila svojih pesmi de-
liti s svetom, saj se mi ni nikoli 
zdel pravi trenutek. Potem pa 
je prišlo tako nenavadno leto, 
polno nepričakovanih čustev, 

razpletov, novih spoznanj, ne-
gotovosti, stalnic …, in ravno 
zato se mi je končno zdel pri-
meren trenutek, da pesmi po-
delim s svetom,« je dejala Kaja, 
dipl. slovenistka, doma iz Bre-
žic, in nadaljevala: »Da pa je 
vse skupaj še bolj čarobno, je 
moja zbirka izšla ob 75. oble-
tnici Gimnazije Brežice, šole, 
ki sem jo včasih obiskovala in 
kamor se še zmeraj rada vra-
čam.« V nadaljevanju progra-
ma so nastopajoči prebrali (in 
zapeli) nekaj Kajinih pesmi iz 
zbirke Kronotop. Nastopali so: 
Liana in Kaja Nakani, Hana in 
Mia Jurman, Larisa Putrih 
Šetinc, Zala Rostohar, Lovro 
Pečnik in Kristian Franić. 
Kaja se je ob izidu svoje prve 
pesniške zbirke zahvalila svo-
ji družini in najbližjim ter Gi-
mnaziji Brežice, ki je omogo-
čila njen izid.
 R.�Retelj

Nastopajoči�na�prireditvi�z�ravnateljem�Urošem�Škofom,�Kaja�
Nakani�tretja�z�leve

V začetku septembra so skupaj s CKZ ZD Brežice 
organizirali delavnico »Gibam se«, kjer so ude-
leženci dvakrat tedensko deležni vodene vadbe 
pod strokovnim vodstvom. Udeleženci so pre-
jeli tudi dnevnik gibanja, kamor vsakodnevno 
vpisujejo svojo telesno aktivnost. Starejše so 
h gibanju nagovarjali tudi z dodatno promoci-
jo jutranje telovadbe 1000 gibov za vse, ki jo 
po več krajih občine izvaja Šola zdravja Brežice. 
Na OŠ Artiče, Cerklje ob Krki in dr. Jožeta Topo-
rišiča so spodbujali aktivno pot v šolo z izved-
bo aktivnosti Pešbus, ki se je je udeležilo skupaj 
čez 300 otrok. V letošnji izvedbi projekta so do-
datno okrepili sodelovanje z lokalnim promo-
torjem bosonogih pohodov in zdravega načina 
življenja Lojzetom Ogorevcem, ki je vodil po-
hod na Špiček in Šentvid. 

Občina Brežice je finančno podprla izdajo otro-
ške knjige o varnosti v cestnem prometu z nas-
lovom Tri račke na potepu, ki je avtorsko delo 
dijakinj SIC Brežice. Knjiga je bila predstavlje-
na tudi na otroškem Živ žavu, ki ga je organi-

ziral ZPTM Brežice. Za otroke v vrtcih so prip-
ravili preventivne lutkovne predstave Tine in 
promet. Skupaj s Športno zvezo Brežice so prip-
ravili Družinsko kolesarjenje, tradicionalno pa 
so poskrbeli za zaključek Kolesarjenja ob Savi, 
ki ga soorganizirajo skupaj z občinami Sevnica, 
Radeče in Krško. Osrednji dogodek je bil Dan 
brez avtomobila, ki je potekal 21. 9. 2021, kjer 
pa je bila udeležba zaradi ukrepov okoli koro-
navirusa precej nižja kot prejšnja leta. Letošnja 
novost je bila aktivnost V službo na trajnostni 
način, kjer je Občina v sodelovanju s podjetji in 
javnimi zavodi spodbujala zaposlene, da priha-
jajo na delo na trajnostni način. Promovirali so 
tudi igro Lov na zaklad po znamenitosti Brežic, 
program pa se je zaključil z Dnevom slovenske-
ga športa 23. septembra 2021. Za aktivne ude-
ležence vseh aktivnosti so pripravili tudi prak-
tična darila. Na Občini Brežice ocenjujejo, da 
so aktivnosti izpeljali dobro, saj o tem pričajo 
podatek o udeležbi in številni odzivi zadovolj-
nih udeležencev.

V občini Brežice pester program aktivnosti 
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti
Občina Brežice je tudi letos v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pripravila pester in 
raznolik program aktivnosti. Mnoge aktivnosti so se začele izvajati že pred 16. 9., ki velja 
za začetek mednarodnega projekta. Skupaj s Fotoklubom Brežice so organizirali foto na-
tečaj amaterske fotografije, ki je potekal skozi celotno poletje. Najboljše fotografije po-
sameznih avtorjev so razstavili na foto razstavi v avli Upravne enote Brežice.
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BREŽICE – Ob Evropskem 
tednu mobilnosti (ETM) 
2021 je Občina Brežice or-
ganizirala odprtje razstave 
v sodelovanju s Fotoklubom 
Brežice, potekal pa je tudi že 
tradicionalni dan brez avto-
mobila, ko glavno brežiško 
ulico namesto avtomobilov 
zasedejo otroci.

Na razstavi sodelujejo čla-
ni FK Brežice Branko Breč-
ko, Branko Zupanc, Vinko 
Šebrek, Davor Lipej, Bran-
ko Benčin, Vlado Bucalo in 
Matej Kramžer, ostali avtor-
ji, ki so poslali amaterske fo-
tografije, pa so Tadej Škof, 
Tea Kramer, Sašo Milošević, 
Ana Lipej, Vlasta Kerin, Ja-
kob Rožman, Patricija Rada-
novič, Barbara H. Milošević, 
Aleksandra B. Šepec in Mir-
na Vaš. Na uradnem odprtju 
razstave 16. septembra v avli 
UE Brežice je Barbara H. Milo-
šević z Občine Brežice omeni-
la, da je občina izvedla fotona-
tečaj amaterske fotografije na 
temo Trajnostna mobilnost. 
Osnovni namen natečaja je bil, 
da občani s svojim pametnim 
telefonom oz. fotoaparatom 
posnamejo utrinke, ki so ka-
kor koli povezani s trajnostno 
mobilnostjo. Skupaj so posne-
li 46 fotografij. Član FK Brežice 
Branko Benčin je omenil, da so 
brežiški fotografi pri razstavi 
prevzeli predvsem strokovno 
delo ocenjevanja oz. žiriranja 
fotografij. Ocenjevalno komisi-

Poudarili trajnostno mobilnost

jo je vodil predsednik FK Bre-
žice Davor Lipej, sodelovala pa 
sta še člana Matej Kramžer in 
Benčin. Slednji je še dejal, da 
so morali kar nekaj prispelih 
fotografij zaradi neutreznosti 
razpisani temi in slabe kvalite-
te izločiti. Ker je bilo poslanih 
fotografskih del ostalih avtor-
jev iz brežiške občine premalo, 
so razliko do skupnega števila 
razstavljenih fotografij dodali 
še člani FK Brežice. Razstavo si 
je prišla ogledat tudi podžupa-
nja Mila Levec, ki je izpostavi-
la, da brežiška občina spada v 
sam vrh slovenskih občin, kar 
se tiče aktivnosti v povezavi s 
trajnostno mobilnostjo.

Živahno na glavni ulici

21. septembra, dan pred ura-
dnim zaključkom ETM, je Ob-
čina Brežice v sodelovanju s 
številnimi društvi in ustano-
vami organizirala t. i. dan brez 

avtomobila, ko za en dan zap-
rejo del glavne brežiške ulice, 
ki jo namesto avtomobilov za-
sedejo predvsem najmlajši, za 
katere pripravijo različne po-
učne delavnice, spretnostne 
poligone in ustvarjalne kotič-
ke. Na mesta, kjer so po navadi 
parkirani avtomobili, so posta-
vili različne stojnice oz. posto-
janke, ki so jih kasneje zapolnili 
učenke in učenci treh osnovnih 
šol iz brežiške občine (OŠ Bre-
žice, OŠ Bizeljsko in OŠ Cerklje 
ob Krki) ter se v 'mehurčkih' 
preizkusili v različnih spret-
nostnih poligonih, delavnicah 
in ustvarjalnicah. Poleg doga-
janja na ulici so se aktivnosti 
odvijale tudi še v prostorih Po-
savskega muzeja Brežice in v 
okolici športne dvorane v Bre-
žicah. Velja omeniti, da so bi-
zeljski učenci v Brežice prišli z 
avtobusom, cerkljanski s kole-
si, brežiški pa seveda peš.
� R.�Retelj

Brežiški�policisti�so�na�dnevu�brez�avtomobila�sodelovali�s�
kolesarskim�poligonom.
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40 let prve elektrike iz JE Krško40 let prve elektrike iz JE Krško
Spoštovane bralke in bralci,

doslej smo v Posavskem obzorniku skupaj z družbami iz 
energetike primerno obeležili tako obletnice podpisa do
govora Slovenije in Hrvaške o skupni graditvi prve jedrske 
elektrarne (27. 10. 1970) kot postavitve temeljnega kamna 
zanjo (1. 12. 1974). Pred nami pa je verjetno najpomembnej
ši jubilej – 2. oktobra 2021 bo minilo okroglih 40 let, odkar 
so po sinhronizaciji generatorja jedrske elektrarne Krško z 
elektroenergetskim omrežjem stekle vanj prve kilovatne ure, 
ki so jim tedaj pravili tudi 'prvi atomski kilovati'. 

Že celotno leto 1981 je bilo po dogajanju v JE Krško zelo 
pestro, saj so v mesecu maju  prvič vložili gorivne elemente 
v reaktor, nato pa je z doseganjem samovzdrževalne jedrske 
reakcije oz. t. im. prve kritičnosti v mesecu septembru (11. 
9. 1981) elektrarna postala jedrski objekt. Za tedanje izred
no zahtevne razmere, ko so še posebno Hrvaško in Sloveni
jo pretresale redukcije dobave električne energije, je dogo
dek pomenil veliko olajšanje. In čeprav so sledili še meseci 
preizkušanj in kasneje tudi modifikacij, s tem pa tudi manj
ša proizvodnja elektrike od načrtovane, je 2. oktobra 1981 
vendarle postalo jasno, da je bila graditev tega težko priča
kovanega in za večino prebivalstva dotlej neznanega objek
ta uspešna in da bodo elektrarno lahko varno in zanesljivo 
upravljali domači strokovnjaki.

Ta jubilej pa je pomemben tudi za današnji čas, saj so bile 
letos – štiri desetletja kasneje – v Sloveniji sprejete politič
ne odločitve, ki predstavljajo pomembne korake h graditvi 
drugega reaktorja oziroma JEK 2. V uredništvu Posavske
ga obzornika, ki ves čas svojega obstoja spremlja delovanje 
energetskih objektov in še posebej NE Krško, smo prepri
čani, da je treba ta jubilej primerno obeležiti in tako tudi 
današnje generacije spomniti na dogodke izpred 40 let. S 
tem bo po našem mnenju narejen majhen, a pomemben 
prispevek ne le k boljšemu poznavanju preteklosti regije, 
pač pa tudi k odločitvam, ki naše prebivalce čakajo v na
slednjih letih.
 Uredništvo

KO SO ZAPLESALE SIGNALNE LUČKE …

O dogodku 2. oktobra 1981 so seveda poročali številni domači in 
tuji mediji. Enega najbolj slikovitih opisov dogajanja v komandni 
sobi NE Krško je prispeval (še vedno aktivni) novinar Dolenjskega 
lista Pavel Perc: »S tem ko je glavni inšpektorat pri slovenskem ko-
miteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo na podlagi soglasja 
republiškega upravnega organa Hrvaške izdal odločbo za vstop JE 
Krško v tretjo fazo poskusnega obratovanja in so delavci JE uspešno 
opravili prvi preizkus priključitve generatorja JE na 380 kV omrež-
je jugoslovanskega elektroenergetskega sistema, je nuklearka dejan-
sko dobila status elektroenergetskega objekta. Pogonska posadka do-
mačih strokovnjakov (vodja izmene je bil Tomaž Setnikar) je imela 
dobre tri ure polne roke dela, ki pa je potekalo presenetljivo dovr-
šeno. Ko so od 18. ure dosegli kritičnost oz. samovzdrževanje reak-
torja in nato zavrteli turbino na 1.500 obratov v minuti, so hkra-
ti preverjali njeno zaščito in nato preizkusili še generator električne 
energije. Ob 21.01 je Gorazd Škraba potegnil ročico in tako sinhro-
niziral generator na omrežje. Na številnih od 860 kontrolnih inštru-
mentov so zaplesale signalne lučke, premaknili so se kazalci in to je 
bil znak, da so delo dobro opravili in da je čas za hipec veselja izme-
ne. V žice 380 kV daljnovodov so vključili dobrih 60 MW električ-
ne energije, kar pomeni, da so obremenili generator komaj desetod-
stotno. Ves čas zahtevnih operacij je bila v pogonu plinska elektrarna 
Brestanica, ki je z JE Krško povezana z ločenim 110 kV daljnovo-
dom; bila je v pripravljenosti, če bi ob sinhronizaciji prišlo do izpa-
da 380 kV jugoslovanskega omrežja." 

(Dolenjski list št. 41, 8. 10. 81, V Krškem prva 'jedrska' elektrika)Zgodovinski trenutki v komandni sobi NE Krško 2. oktobra 1981 
(vir: arhiv Posavski obzornik, 29. 9. 2011, št. 20, str. 18 in spominski 
album – foto: Ivan Krahulec, NE Krško)

Glede na izkušnje pri gradi-
tvi elektroenergetskih ne-jedr-
skih objektov naj bi izpolnjeva-
nje skladnosti izvedbe NE Krško 
s projektno dokumentacijo in 
doseganje projektno predvide-
nih parametrov opravile izbrane 
ekipe ob vodilni vlogi Elektro-
inštituta Milan Vidmar. Pristoj-
ne inšpekcije so se zavedale, da 
predstavljajo struktura objekta in 
projektirane tehnične rešitve, ki 
so slonele na določilih ameriških 
standardov, velik izziv za prever-
janje skladnosti s pri nas veljavni-
mi tehničnimi predpisi. Ocenili 
so, da s konvencionalnim delom 
ne bo večjih težav, hkrati pa so 
se zavedali, da nihče nima zado-
voljivih izkušenj s tehnologijo je-
drskega dela elektrarne. Najpo-
membnejši vidik in velik izziv je 
bila jedrska varnost. 

Vodstva udeleženih inštitucij so 
začela s poizvedbami pri pri-
jateljskih elektrogospodarskih 
podjetjih, ki so že obratovala z 
jedrskimi objekti. V ta namen 
je bilo opravljenih več poizved-
benih kontaktov pri nemških, 
italijanskih in francoskih po-
tencialnih partnerjih. Podob-
no je potekalo delo na področju 
nostrifikacije projektne doku-

mentacije. Tedaj veljavna (jugo-
slovanska) tehnična regulativa je 
pri posameznih vgrajenih proi-
zvodih in materialih zahtevala iz-
polnjevanje JUS standardov, pri 
tem pa za veliko specifičnih proi-
zvodov (na primer specialnih ka-
blov) standardov sploh še ni bilo. 

Skratka, že začetek tega podvi-
ga je jasno pokazal, da se bomo 
morali spoprijeti z zahtevnimi 
strokovnimi in organizacijski-
mi nalogami. Tudi investitorjeva 
ekipa je šele nastajala. Po oprav-
ljenih usklajevanjih so konzorcij 
preglednikov sestavljali Elektro-
inštitut Milan Vidmar, Inštitut 
za metalne konstrukcije in Inšti-
tut Jožef Stefan na slovenski stra-
ni ter Institut za elektroprivredu, 
Institut gradjevinarstva in In-
stitut Ruđer Bošković s hrvaške 
strani. Glede zunanjega konzul-
tanta se je investitor sam odlo-
čil in angažiral ameriško firmo 
NUS.

Že ob prvih kontaktih smo spoz-
nali, da je z ameriško regulativo 
kakovost vgrajene opreme in 
opravljenih del vseh sodelujočih 
urejena s krovnim standardom 
ANSI N. 45.2, ki določa zahte-
ve in smernice za projektiranje, 

graditev in obratovanje struk-
tur, sistemov in sestavnih delov, 
za katere je zahtevana zadovolji-
va funkcija oziroma zmogljivost. 
Kar nekaj let kasneje se je pri nas 
začel široko uvajati sistem kako-
vosti (po ISO 9000 seriji). Po-
sebno skrbno je bila obravnava-
na jedrska varnost in zlasti tudi 
oprema, ki lahko vpliva na jedr-
sko varnost. 

Celotna aktivnost je bila usmer-
jena v preverjanje izpolnitve zah-
tev sistema kakovosti pri doba-
viteljih s poudarkom na kritični 
opremi in materialu ob zajetju 
vseh bistvenih sestavin sistema za 
zagotovitev kakovosti. Tako nas-
tali in preverjeni dokumentacij-
ski paketi so služili kot osnova 
za dokazovanje kakovosti izved-
be objekta ter njegove funkcije in 
zmogljivosti. Omeniti velja, da so 
nam bila v marsikaterem pogle-
du načela projektiranja in upora-
bljene tehnične rešitve glede na 
naše izkušnje nekoliko tuje. Že 
uporabljen merilni sistem je bil 
pogostoma drugačen (na primer 
za električne kable).  

Seveda je potekalo hkrati tudi 
uvajanje tehničnega osebja elek-
trarne za pokrivanje dejavnosti 

obratovanja in vzdrževanja. Tako 
je nastajala obsežna ekipa, ki se 
je v teku naslednjih desetletij po-
mlajevala in specializirala za kva-
litetno izvajanje vseh zahtevnih 
storitev, še posebej pri tehnolo-
ških posodobitvah elektrarne. 
Urejeno je bilo sodelovanje med 
investitorsko ekipo, posamezni-
mi izvajalci in seveda krovnim iz-
vajalcem Westinghouse.  

Kot udeleženec navedenih pro-
cesov želim poudariti, kako 
dragocene so danes izkušnje in 
znanja, s katerimi razpolaga slo-
venska elektroenergetska stroka 
in kako pomemben je ta poten-
cial pri morebitnem nadaljeva-
nju uporabe nuklearnih objek-
tov v slovenski elektroenergetiki. 
Razmišljanja v tem smislu, tudi 
ob pogledu na pretečeno pot, 

vendar še posebej ob upošteva-
nju vseh omejitev in naporov za 
zmanjševanje obremenitev oko-
lja, s katerimi se soočamo, temu 
bogastvu pridobljenega znanja 
dajejo pravo veljavo.   

 Prof. dr. Maks Babuder
Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Ljubljana

Priprave in izvajanje tehničnega pregleda NE Krško

V času od 2. oktobra 1981 do 14. maja 1982 je jedrska elektrarna 
proizvedla nekaj čez milijardo kilovatnih ur elektrike. Ko so že us-
pešno izvedli vsa testiranja na močeh do 70 odstotkov, je bila zau-
stavljena zaradi pregleda cevi na uparjalnikih (31. 12. 1981). Redno 
komercialno obratovanje je steklo z letom 1983, ko je bila poleti elek-
trarna tudi predana investitorju. Zanimivo je,  da sta se v letu 1981 
elektrogospodarstvi Slovenije in Hrvaške že pripravljali na graditev 
druge JE, ki je bila dogovorjena s sporazumom iz leta 1974 in naj 
bi stala v Prevlaki pri Zagrebu. Hkrati so takrat potekala tudi resna 
razmišljanja o samostojni graditvi druge JE v Sloveniji, za katero je 
bila ena od možnih lokacij v Dolskem pri Ljubljani.

Poleg stebrov posavske in slovenske energetike - Nuklearne elek-
trarne Krško in družbe GEN energija so se vabilu k sodelovanju 
na tematskih straneh odzvali tudi v Skladu NEK, agenciji Arao 
ter družbah Elmont,  Numip in Kostak. Posebno smo veseli sode-
lovanja Elektroinštituta Milan Vidmar iz Ljubljane, in sicer pris-
pevka prof. dr. Babuderja, člana Evropske akademije znanosti in 
umetnosti v Salzburgu, ki je od leta 1974 tudi sam sodeloval pri 
nadziranju graditve JE. Vsem se lepo zahvaljujemo.
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Letos poleti je minilo 20 let 
od ustanovitve družbe GEN 
energija. Kakšno pot ste v 
tem času prehodili v družbi, 
katere mejnike v tem času bi 
posebej izpostavili?

GEN energija je nastala kot 
podjetje, na katerega so bile 
prenesene pravice in dolžnosti 
slovenskih vlagateljev v jedrsko 
elektrarno Krško. Potem smo 
našli možnosti za bolj dinami-
čen razvoj kot samo opravlja-
ti to funkcijo. Po 20 letih smo 
največja energetska skupina v 
Sloveniji, močno prisotna na tu-
jih trgih, ki zagotavlja zaneslji-
vo dobavo električne energije, 
pridobljene brez izpustov CO2, 
in po konkurenčni ceni, močno 
razvojno in investicijsko dejav-
na, ki predstavlja temelj tudi za 
bodočo nizkoogljično oskrbo 
Slovenije z električno energijo.

Ključni mejniki so bili postavi-
tev vodstva družbe, prik ljučitev 
ostalih družb, se pravi Savskih 
elektrarn in Termoelektrar-
ne Brestanica, vstop v lastni-
štvo Hidroelektrarn na spodnji 
Savi, nakup trgovskega podjet-
ja, takratnega Istrabenz-Goren-
ja (današnji GEN–I, op. a.) ter 
razvoj na področju prodaje in tr-
govanja. Ključni element uspeš-
nega razvoja je primerno vod-
stvo v vseh povezanih družbah. 
Če gledamo v investicijskem 
smislu, so bili pomembni mej-
niki investicije za varno obrato-
vanje in dvig moči v NEK ter vrs-
to posodobitev za podaljšanje 
njene življenjske dobe, grad nja 
HE na spodnji Savi, ki jih brez ak-
tivne vloge Skupine GEN ne bi 
bilo možno finančno izpeljati, 
investicije v TEB za zagotavljan-

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije:

Posavska energetika ima odlično perspektivo
KRŠKO – 2. oktobra bo minilo natanko 40 let, odkar je jedrska elektrarna v Krškem proizvedla in v omrežje oddala prve kilovate električne energije, junija pa je minilo 
20 let od nastanka družbe GEN energija. To sta dva pomembna mejnika, ki sta služila kot izhodišče za pogovor z generalnim direktorjem Martinom Novšakom, ki je na 
čelu omenjene družbe že od leta 2005.

je sistemske rezerve ter seveda 
priprave na izgradnjo drugega 
bloka jedrske elektrarne. 

Pogosto poudarjate pomen 
zagotavljanja zanesljive 
oskrbe z električno energijo, 
za kar je pogoj stabilno obra-
tovanje elektrarn. Imate po-
datek, koliko električne ener-
gije ste zagotovili slovenskim 
porabnikom v tem obdobju?

V 20 letih delovanja smo v elek-
trarnah Skupine GEN proizved-
li 125 teravatnih ur električne 
energije, kar pomeni približno 
desetletno oskrbo celotne Slo-
venije z elektriko. Seveda je šel 
del te energije na Hrvaško. Od 
tega je NEK proizvedla 112 te-
ravatnih ur, HE na spodnji Savi 
5,4 teravatne ure, Savske elek-
trarne 6,6 teravatne ure in TEB 
0,6 teravatne ure. To seveda po-
meni, da smo v Posavju osredn-
ja slovenska energetska regija.

Kam vas ta podatek kot sku-
pino uvršča v širšem medna-
rodnem, recimo srednjeev-
ropskem prostoru?

V srednjeevropskem prostoru 
smo še vedno majhna skupi-
na, v trgovskem smislu pa smo 
velikan. Zlasti s trgovsko infras-
trukturo na Balkanu in v srednji 
pa tudi zahodni Evropi smo naj-
večji trgovec z električno ener-
gijo v tej širši regiji, ravno zara-
di močne mednarodne vpetosti 
in delovanja GEN–I. 

Ko govorimo o zanesljivi 
oskrbi, imata najbrž pomem-
bno vlogo tako vzdrževan-
je in posodobitve obstoječih 
elektrarn kot izgradnja no-

vih kapacitet (izgradnja ve-
rige HE na Savi, razvoj TEB in 
njene sistemske vloge, JEK2), 
kajne?

Naš prvi cilj je bil vedno vzdr-
ževanje obstoječih enot v dob-
rem tehničnem, tehnološkem 
pa tudi organizacijskem stan-
ju z nenehnimi posodobitvami 

in rastjo proizvedene električ-
ne energije, s tem pa tudi dvi-
gom ekonomske učinkovitosti. 
V tem času smo z investicija-
mi v NEK povečali proizvodnjo 

za 0,5 teravatne ure, z izgradn-
jo HE na spodnji Savi smo do-
bili dodatne 0,5 teravatne ure 
iz tega vira, inštalirali vrsto 
sončnih elektrarn na naših ob-
jektih in v Brestanici dodali več 
kot 100 MW novih plinskih ka-
pacitet. Danes tako skupaj pro-
izvedemo za skoraj 20 % več 
električne energije. Vsako leto 

smo investirali od 50 do 100 mi-
lijonov evrov, v 20-letnem ob-
dobju je to skupaj zneslo med 
1,5 do 2 milijardi evrov investi-
cijskih sredstev, vse s ciljem za-

nesljivega in varnega obrato-
vanja naših enot in priprav za 
naprej, vse pravzaprav v niz-
koogljične tehnologije.

Poleg zanesljive oskrbe je 
seveda pomembna tudi (ce-
novna) konkurenčnost pro-
izvedene električne energije. 
Kako ocenjujete prispevek 
Skupine GEN in znotraj nje 
družbe GEN-I na tržnem pod-
ročju?

Cenovna konkurenčnost se 
vedno začne in konča s stra-
teškimi odločitvami v investi-
cije. Viri, za katere se odločimo, 
pravzaprav definirajo dolgoroč-
no konkurenčnost cen električ-
ne energije – ali investiramo v 
velike ali male hidroelektrarne, 
ali vetrne ali sončne elektrarne, 
ali v jedrsko elektrarno. Seveda 
pa je v teh razmerah, ko je Slo-
venija neto uvoznica električne 
energije, še bolj pomembno tr-
govanje z električno energijo 
na širšem trgu, ker to energijo 
rabimo ne samo zaradi omen-
jene uvozne odvisnosti na letni 
ravni, ampak tudi na urni ravni, 
vsako uro je to treba balansirati. 
V Skupini GEN smo GEN–I razvi-
li ravno zaradi te močne potre-
be, da s sosednjih trgov uvo-
zimo konkurenčno električno 
energijo, po sprejemljivi ceni 
za naše končne kupce. Ta kon-
kurenčnost je bistvena ne le pri 

električni energiji, ampak tudi 
pri plinu. S kombinacijo obsto-
ječih virov, investicij in trgovan-
ja smo zagotovili konkurenčno 
oskrbo naših odjemalcev.

Kolikšen je trenutno tržni de-
lež GEN–I?

Na domačem trgu ima GEN–I 

pri gospodinjskem odjemu 
prek 27-odstotni tržni delež, 
pri skupnem odjemu pa ne-
kaj manj kot 40-odstotni delež, 
tako da je največji dobavitelj 
električne energije v Sloveniji 
pa tudi kar močen v širši regiji.

V sodobnem času je vse po-
membnejši faktor ohranjan-
je okolja oz. omejevanje vpli-
vov na okolje in energetika je 
s tega vidika zelo pod drob-
nogledom …

Energetika je temelj oskrbe 
prebivalstva z energijo, zato je 
pomembno, iz kakšnih virov in 
s kakšnim odtisom se ta pro-
izvede. Naša skupina že danes 
proizvaja skoraj 100 % nizkoog-
ljično energijo in praktično brez 
vplivov na okolje. Omenjenih 
125 teravatnih ur električne 
energije smo 99-odstotno pro-
izvedli z nizkoogljičnimi tehno-
logijami in s tem bistveno pris-
pevamo k okoljski učinkovitosti 
v smislu zmanjševanja vplivov 
na okolje, pri tem pa proizvede-
mo zelo malo odpadkov, pa še 
ti sami po sebi razpadejo sko-
zi čas. Na tem bomo temeljili 
tudi našo bodočnost in v ta na-
men imamo dobro perspektivo 
v izgradnji drugega bloka jedr-
ske elektrarne. Dejansko smo 
na dobro poti, da sledimo ev-
ropskim ciljem in svetovnim 
trendom na področju energe-
tike, imamo tudi rešitve za na-
prej, da še zadnji del ogljične 
proizvodnje v Sloveniji nado-
mestimo z jedrsko in zagoto-
vimo trajnostne kategorije, kot 
so zanesljivost, konkurenčnost 
in dostopnost ter okoljska od-
govornost.

Dotakniva se še Posavja, ki 
velja za najpomembnejši 
energetski bazen v Sloveni-
ji z jedrsko, termoelektrarno, 
hidroelektrarnami in najavl-
jeno največjo sončno elek-
trarno v državi. Kakšna je po 
vaši oceni naša energetska 
infrastruktura, ali izpolnjuje 
visoke energetsko-podneb-
ne zahteve, je odporna na 
preizkus časa in pripravljena 
na prihodnost?

Mislim, da ima posavska ener-
getika odlično perspektivo ne 
le v Sloveniji, ampak tudi v šir-
ši regiji. Ima ogromno dodano 

vrednost v lokalnem prosto-
ru, predvsem pa ima dobra iz-
hodišča predvsem v kombina-
ciji obnovljivih virov in jedrske 
tehnologije, ki dolgoročno tudi 
v svetovnem merilu predstav-
lja razvojne potenciale. Dejan-
sko imamo vsa orodja: znanje, 
poznavanje tehnologij, obra-
tovalne izkušnje in investicij-

Temeljne dejavnos� Skupine GEN

PROIZVODNJA 
ELEKTRIČNE
ENERGIJE

TRŽENJE IN PRODAJA

RAZVOJ IN 
INVESTICIJE

Med najuspešnejšimi poslovnimi skupinami 
Skupina GEN se je v dvajsetih letih razvila v eno največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji. Zavzema se za 
razvoj in investicije v proizvodnjo električne energije iz domačih in trajnostnih virov električne energije, osrednji strateški razvojni 
projekt pa je izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). 

Letno med 
60 in 100 milijoni investicij

Skupina GEN danes zaposluje 
1.500 ljudi.

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije
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ske sposobnosti, da relativno 
hitro in ekonomsko učinkovito 
izvedemo prehod v nizkoogl-
jično družbo. Energetika v po-
savskem prostoru predstavlja 
veliko dodano vrednost v vseh 
gospodarskih kazalcih, od do-
dane vrednosti na za zaposle-
nega do dajatev lokalni skup-
nosti. 

Omenili ste znanje, v Posavju 
veljamo tudi za pomemben 
bazen ustrezno izobraženih 
in usposobljenih, izkušenih 
kadrov.

V naši skupini imamo več kot 
dve tretjini zaposlenih z visoko 
izobrazbo, poleg tega pa jim za-
gotavljamo dodatna znanja in 
izkušnje. Pri tem uporabljamo 
najsodobnejša orodja, kot so 
simulatorji, posebni programi 
usposabljanja, s čimer držimo 
naš človeški kapital v najbolj-
šem možnem stanju. Ljudje z 
znanjem so naš največji kapital. 
Kadre v naši skupini tudi ves čas 
pomlajujemo, s čimer si zago-

tavljamo dobre osnove tudi za 
bodočnost. Pri kadrih je seveda 
pomembno tudi, da imamo na 
vodilnih in vodstvenih položa-
jih ljudi, ki razumejo specifične 
zahteve posamezne tehnolo-

gije in s tem povezane potrebe 
po stalnem usposab ljanju lju-
di, po kvalitetnih in motiviranih 
kadrih. Doslej smo bili uspešni 
pri tem, da smo takšno filozo-
fijo vodilnih prenesli v prakse 
vseh podjetij.

Kakovostna delovna mesta 
vplivajo tudi na višanje kva-
litete življenja v regiji ter po-
sredno tudi na razvoj kul-
turnih in ostalih vsebin, ki 
dvigujejo kakovost življen-
ja, kajne?

Naši visoko izobraženi kad-
ri h kvaliteti življenja v lokal-
nem prostoru posredno pripo-
morejo tudi tako, da dvigujejo 
potrebo po kulturnih, šolskih, 
športnih in ostalih dejavnostih, 
z njimi v ta prostor prihajajo 
mlade družine in to je perspek-
tiva razvoja regije tudi izven 
strogo profesionalnih dejav-
nosti na omenjenih področjih. 

V Posavju so nekatere tovrstne 
ustanove izredno dobro obis-
kane in tudi energetika prav 
gotovo pomembno prispeva 
k temu.

Ima pa pomembno vlogo tudi 
pri spodbujanju podjetništva 
v regiji, tako znotraj panoge 
kot širše, zlasti v posredno 
povezanih dejavnostih … 

V energetiki zelo dobro razu-
memo, da gre denar, ki ga za-
služimo na trgu in gre našim 
podjetjem, na koncu tako ali 
drugače – ljudem. Ko pogle-
damo ta denarni tok, mi poleg 
približno 1500 ljudi v naši sku-
pini zaposlujemo še približno 
dvakrat toliko podizvajalcev, ki 
so stalno vezani na delovanje 
naših podjetij preko zelo spe-
cialnih in zahtevnih storitev. To 
je ključni element tudi našega 
uspeha, da imamo v Posavju 
vrsto podjetij, ki to zmorejo. V 
združenju Slovenski jedrski fo-
rum je združenih 16 podjetij, 
ki so povezana z jedrsko elek-

trarno. Pomemben je tudi de-
lež, ki se v obliki davkov in daja-
tev namenja lokalni skupnosti, 
na podlagi česar se odpirajo 
delovna mesta pri investicijah, 
v športnih, turističnih, kulturnih 

in ostalih dejavnostih, to pa so 
tudi posredna delovna mesta, 
ki jih omogočamo preko spod-
bujanja podjetništva v tej regi-
ji. Kot vidimo, občine z denar-
jem iz naslova nadomestila za 
omejeno rabo prostora uresni-
čijo zelo veliko razvojnih pro-
jektov. 

Vemo, da je temelj proizvod-
nje Skupine GEN Nuklearna 
elektrarna Krško, ki je delež-
na nenehnih vlaganj v opre-
mo in znanje. Kakšen je sta-
tus krške jedrske elektrarne 
v primerjavi s primerljivimi 
elektrarnami v svetu?

Danes lahko rečemo, da je je-
drska elektrarna Krško v vrhu 
jedrskih elektrarn v svetu tako 
po varnostnem, tehnično-teh-
nološkem kot organizacijskem 
stanju. Ravno z izvedbo vrste 
investicij v zadnjem desetletju 
smo jo pripeljali že do primer-

jav z najmodernejšimi novimi 
elektrarnami v svetu, tako da je 
v izvrstnem tehnološkem stan-
ju, pripravljena za dolgoročno 
obratovanje.

Ko ste rekli 'v vrhu', mislite na 
zgornjo četrtino?

Lahko rečemo, da je kar v zgor-
njih desetih odstotkih najbolj-
ših jedrskih elektrarn na svetu, 

absolutno po vseh meni znanih 
primerjavah. Danes je Nuklear-
na elektrarna Krško referen-
ca za podobne elektrarne in iz 
mnogih koncev sveta prihajajo 
k nam ter se zgledujejo po naši 
dobri praksi in tem, katere in-
vesticije izvajamo v njej.  V NEK 
so vodilni pri izvedbi nadgra-
denj varnosti pa tudi pri obra-
tovalnih izkušnjah.

Lahko na kratko povzame-
te najpomembnejše razvoj-
ne načrte/projekte Skupine 
GEN?

Naši razvojni projekti se osredo-
točajo na dolgoročno trajnost-
no oskrbo z električno ener-
gijo: podaljšanje obratovalne 
dobe NEK, izgradnja HE Mok-
rice, sodelovanje pri izgradnji 
hidroelektrarn na srednji Savi, 
pospešena izgradnja sončnih 
elektrarn tako na objektih Sku-
pine GEN kot na drugih loka-
cijah. Po uspešni izgradnji no-
vih plinskih zmogljivosti v TEB 

razmišljamo tudi o dograditvi 
osmega in devetega plinskega 
bloka – za današnje, zlasti pa za 
naraščajoče prihodnje sistem-
ske potrebe. 

Ključen projekt Skupine GEN 
za dolgoročno zanesljivo oskr-
bo z električno energijo in za 
trajnostni razvoj Slovenije pa 
je izgradnja drugega bloka je-
drske elektrarne Krško. Ob 
tem smo zainteresirani tudi za 
izgradnjo odlagališča NSRAO 
ter za vodne in protipoplavne 
ureditve ob izgradnji hidroelek-
trarn na Savi. 

Poleti, ravno nekje v času 
vaše 20-letnice, je v javnost 
prišla novica o izdanem ener-
getskem dovoljenju za JEK2. 
Kaj ta projekt po vašem 
mnenju pomeni tako za regi-
jo kot za državo?

Za državo je to ključ do učin-
kovitega prehoda v nizkoog-
ljičnost, trajnost, ekonomsko 
učinkovitost in pravzaprav 
daje temelj za bodočo zanesl-
jivo oskrbo z električno energi-
jo, s tem pa tudi konkurenčnost 
gospodarstva. Če nam to uspe, 
bomo tudi v naslednjih 40 letih 
in več vsaj ohranjali, pa tudi po-
večevali standard življenja v 
tem prostoru. Mi to jemljemo 
kot močno spremembo, pri-
merljivo z rojstvom prvega ot-
roka, ko se pogledi in prioritete 
praktično čez noč zelo spreme-
nijo. Gremo odločno naprej z 
resno namero uresničiti pro-
jekt. V lokalnem prostoru pa bo 
to pomenilo dodatne zaposlit-
ve za ljudi, dodatno spodbudo 
za industrijo, dodatne možnosti 
razvoja krajev in storitev v njih, 

ne nazadnje tudi šol in vrtcev, 
kulturnih in športnih dejavnos-
ti … To dejansko pomeni nov, 
svež zagon regije.

Kakšna so vaša pričakovan-
ja glede časovnice uresničit-
ve tega projekta?

Mi vedno govorimo, da bi bilo 
idealno, če bi bila ta elektrarna 
danes že v pogonu, saj jo slo-
venski in malo širši prostor v re-
giji že potrebuje, ker energijo že 
uvažamo iz visokoogljičnih vi-
rov, v glavnem na osnovi pre-
moga z Balkana, ki k sreči še ni 
obremenjen s CO2 taksami, a je 
to v mnogih pogledih nevzdr-
žno. Vidimo, da cene na trgih 
enormno rastejo. Zato mi naše 
časovnice postavljamo hit-
ro, kar pomeni pet let priprav, 
umeščanja v prostor in osta-
lih vzporednih aktivnosti, nato 

pa nekje pet let izgradnje. To je 
optimum, ki bi ga morali v Slo-
veniji na osnovi izkušenj, ki jih 
imamo, izvesti. Mi nismo nova 
jedrska država, imamo dobra 
izhodišča, tudi obstoječa elek-
trarna je bila narejena v šestih, 
sedmih letih. Mi verjamemo, da 
to lahko naredimo in uresniči-

mo hiter prehod v nizkoogljič-
no proizvodnjo električne ener-
gije, s tem pa omogočimo tudi 
vse ostale prehode, npr. v gret-
ju, hlajenju in transportu.

Seveda pa mora najprej dati 
zeleno luč država …

Mi si želimo predvsem, da bi v 
Sloveniji dolgoročno strateš-
ko razmišljali in če bi ga uspeli 
spremeniti v pozitivne odločit-
ve, bi bila ta energetska in gos-
podarska moč in neodvisnost 
tisto, kar bi ohranilo slovenski 
narod in državo kot samosto-
jen subjekt. 

Se morda bojite, da bo še 
vedno trajajoča situacija v 
zvezi s covidom-19 te postop-
ke še malo zavlekla?

Epidemija je pravzaprav poka-
zala, da smo še bolj odvisni od 
elektrike, kot smo se zaveda-
li. Z ustavitvijo gospodarstva 
in ostalih dejavnosti se je po-
raba prestavila v naše domove, 
praktično vsa komunikacija je 
močno odvisna od elektrike in 
zavedanje o tem nekako raste. 
Na drugi strani vidimo, da se 
gospodarska dejavnost pospe-

Odgovornost do okoljsko-podnebnih izzivov 
Več kot 99 % vse proizvedene električne energije Skupine GEN je 
iz nizkoogljičnih virov, kar pomembno prispeva k uresničevanju 
podnebnih ciljev Slovenije in Evrope.

Pomembna energetska skupina v širši mednarodni regiji
S širitvijo tržno-prodajne mreže Skupina GEN postaja pomemben člen varnosti in stabilnosti 
evropskega elektroenergetskega sistema, tudi s pogostimi reševanji nesorazmerno visoke porabe 
v drugih državah, ki v primerjavi s Slovenijo razpolagajo z manj stabilnimi viri za proizvodnjo 
električne energije.

 

99 
%

NIZKOOGLJIČNO

1,4 %

JEDRSKA ENERG�A
82 %

HIDRO ENERG�A
16% TERMO ENERG�A

šuje, kot da želi svet nadomes-
titi izpad iz lanskega leta, gos-
podarstvo raste hitreje od vseh 
predvidevanj in s tem tudi po-
raba energije, na žalost pa zelo 
raste tudi cena energije v sve-
tu. To so elementi, ki pospešu-
jejo razmišljanje o tem, skupaj z 
močnimi usmeritvami Evropske 
unije o zmanjševanju ogljične-
ga odtisa. Upam, da v Sloveniji 
pridemo do resne in hitre odlo-
čitve za izgradnjo JEK2.

Pa se vrniva k povodu za ta 
pogovor, torej 40-letnici prve 
elektrike iz NEK. Kako se vi 
spominjate tistega časa?

Jaz sem predvsem ponosen na 
to, da so takratne slovenske vla-
de, zlasti pod vodstvom Stane-
ta Kavčiča v letih 1968 do 1971, 
uspele zastaviti osnovne temel-
je slovenske države, takratne re-

publike. To so bila v prvi vrsti de-
lovna mesta v gospodarstvu, 
infrastruktura, kot so ceste in 
avtocestni križ, banke, klinični 
center ter seveda tudi energe-
tika s 400 kV sistemom, dogra-
ditvijo HE na Dravi, izgradnjo TE 
Šoštanj 5 in seveda začetkom 
gradnje JE Krško. To so elemen-

ti, ki so bili ključni, da imamo za-
dnjih 30 let zelo zanesljivo oskr-
bo z elektriko. Brez teh odločitev 
si ne predstavljam takšne za-
nesljivosti, kaj šele konkurenč-
nosti in okoljske učinkovitosti. 
Dejansko gre za 40 let izredno 
učinkovitega prispevka jedrske 
elektrarne v vseh naštetih pog-
ledih, kar daje dobro izhodišče 
za naprej. Računamo, da bomo 
ne le podaljšali življenjsko dobo 
NEK do leta 2043, ampak tudi še 
naprej, kot so v ZDA določene 
elektrarne, podobne naši, že do-
bile dovoljenje za 80 let obrato-
vanja. Po začetku obratovanja 
jedrske elektrarne praktično nis-
mo več imeli razpadov energet-
skega sistema, kar se je izkazalo 
za razvojno strateško pomem-
bno dejstvo. Danes zanesljivo 
oskrbo seveda jemljemo kot 
samoumevno – kot velja tudi 
še za katera druga pomembna 
področja –, dejansko pa je treba 
zdaj sprejemati modre odločit-
ve, da bomo visoke standarde 
lahko ohranjali tudi v bodoče.

V Informacijskem središču GEN so združene poslovne funkcije 
GEN in upravljanje proizvodnih virov Skupine GEN.

Center vodenja GEN so vzpostavili l. 2007, svoje sedanje ime pa 
je dobil leta 2016, ko so začeli izvajati tudi daljinsko vodenje HE 
na spodnji Savi. Center je stičišče osrednjih dejavnosti Skupine 
GEN: proizvodnje, trženja, prodaje, zagotavljanja sistemskih 
storitev in vseh procesov, ki jih povezujejo. Tako na operativni 
ravni center vodenja zagotavlja učinkovito in enotno delovanje 

celotne skupine.

Svet energije je interaktivni multimedijski center za obiskovalce, 
kjer informirajo, izobražujejo in ozaveščajo o energiji in 

energetiki.

Prisotni na  
22 evropskih trgih
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Z obratovalno stabilnostjo in stalno rastjo rezultatov, ki temeljijo 
na dobro opravljenem delu in bogatih strokovnih izkušnjah, je kr-
ška elektrarna ustvarila izjemne koristi obema elektroenergetskima 
sistemoma ter utrdila svoje mesto in ugled doma in v svetu. Ob so-
očanju s podnebnimi izzivi sodobnega sveta mnogi strokovnjaki in 
države ter tudi Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Sloveni-
je do leta 2050 jedrsko energijo upoštevajo kot del energetske pre-
obrazbe za izpolnitev ciljev na področju zmanjševanja izpustov to-
plogrednih plinov. 

Po varnostnih kazalcih NEK ostaja med najboljšimi jedrskimi elektrar-
nami v Evropi. Leta 2020 je ponovno proizvedla več kot 6 milijard ki-
lovatnih ur električne energije ali več kot 40 odstotkov vse v Sloveniji 
proizvedene električne energije ter dosegla 99,5-odstotno razpolož-
ljivost. Letošnji proizvodni cilj je 5,3 milijarde kilovatnih ur; mesečne 
načrte dosegamo in presegamo. 

Pred nami so upravni postopki in presoje za zagotovitev dolgoroč-
nega obratovanja. V skladu s predpisi se je začel občasni varnostni 
pregled. Ko se konča, Uprava RS za jedrsko varnost izda odločbo, ki 
potrjuje, da NEK izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja gle-
de zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti ter da lahko nadaljuje 
obratovanje naslednjih 10 let. Naslednji pregled bo preverjal izpol-
njevanje teh pogojev do leta 2033. 

Varnost dolgoročnega obratovanja elektrarne bo oktobra pregle-
dala tudi Mednarodna agencija za atomsko energijo v okviru mi-
sije pre-SALTO (Safety Aspects of Long-Term Operation). V skladu 
s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje pa poteka posto-
pek presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega so-
glasja za dolgoročno obratovanje elektrarne. Postopek vključuje 
tudi čezmejno presojo vplivov na okolje v skladu z EU-direktivo in 
ESPOO-konvencijo.

Ustvarili smo pogoje za dolgoročno obratovanje

Moja prednostna naloga je zagotavljanje jedrske varnosti in stabil-
nosti obratovanja ob doslednem upoštevanju vseh omejitev in viso-
kih standardov jedrske energetike. Jedrsko varnost v NEK nenehno 
izboljšujemo ter pri tem upoštevamo obratovalne izkušnje, pripo-
ročila domačih in mednarodnih strokovnih organizacij ter upravne 
zahteve. Zavedamo se tudi strateškega pomena zanesljivosti obra-
tovanja elektrarne za zanesljivo oskrbo potrošnikov in stabilnost 
elektroenergetskega sistema. NEK je izredno pomembna podpor-
na točka elektroenergetskega sistema v okviru evropske povezave 
ENTSO-E in bistven dejavnik pri stabilizaciji ob motnjah v evropskem 
elektroenergetskem omrežju. 

V naši organizacijski enoti Proizvodnje poleg šestih obratovalnih 
posadk skupne cilje podpirajo ekipe sistemskih inženirjev ter inže-
nirjev nadzornih testiranj, požarne zaščite in planiranja aktivnosti. 
A naši delovni procesi so povezani z vsemi ostalimi – predvsem pa 
z vzdrževanjem in posodabljanjem komponent, sistemov in struk-
tur. V zadnjem desetletju je Program nadgradnje varnosti, ko smo 
stalno usklajevali dela na projektih in hkrati zagotavljali varnost 
in zanes ljivost obratovanja, še bolj izpostavil pomen sodelovanja 
in usklajenega delovanja vseh. Poseben izziv je bil tudi letošnji re-
mont, ko smo zaključevali desetletni program. Vključili smo števil-
ne dodatne sisteme in jih testirali, da bi preverili njihovo funkci-
onalnost. Ponosen sem na opravljeno delo in sodelavce, saj smo 
končali v načrtovanem obsegu in času, in to med vrhuncem četrte-
ga vala epidemije covida-19. 

Dolgoročno uspešno in odgovorno delovanje elektrarne je cilj, ki ga 
bomo dosegli z novo generacijo visoko usposobljenih sodelavcev. 
Za to imamo dobro podlago. V štiridesetih letih smo pridobili obšir-
na znanja in izkušnje od starejših sodelavcev ter s sodelovanjem z 
institucijami in aktivnim delovanjem v mednarodnih strokovnih or-
ganizacijah. V NEK dosegamo izjemne rezultate, vzpostavili smo vi-
soko varnostno kulturo, kar odmeva tudi v mednarodnem prosto-
ru. V zadnjem desetletju smo elektrarno tudi tehnološko posodobili, 
da se po varnostnih merilih lahko primerja z najnovejšimi na svetu. 

Prvi desetletji delovanja elektrarne sta bili pionirski z mnogimi izzi-
vi, kako vzpostaviti visoko raven delovnih procesov obratovanja in 
vzdrževanja elektrarne. Zadnji desetletji sem tudi sam sodeloval pri 
pridobivanju in uvajanju dobrih praks, ki smo jih vključili v obširne 
procese in vgrajevali v vse sisteme elektrarne. V naslednjih desetlet-
jih si bom prizadeval, da te pristope ohranimo in jih nadgrajujemo 
za dobro elektrarne ter ožjega in širšega družbenega okolja. Ključ 
do uspeha bodo vsekakor visoko usposobljeni in motivirani sodelav-
ci ter podpora inštitucij, ki jih tak objekt potrebuje. 

Ključ za kakovostno vzdrževanje so  
in bodo ljudje z znanjem 

Osnovna naloga vzdrževanja je skrbeti, da vsa tehnološka oprema, 
ki je potrebna za kontinuirano obratovanje, nenehno obratuje brez 
odpovedi in da je oprema, ki mora biti v pripravljenosti, stalno na 
razpolago. Preprosto povedano: skrbimo, da se nič ne pokvari, če pa 
se, je treba odstopanja čim prej odpraviti. Prvi del, s katerim mini-
miziramo odpovedi, imenujemo preventiva, drugi del pa korektiva. 
Naš cilj je, da imamo čim manj korektivnega vzdrževanja, zato da-
jemo velik poudarek preventivnemu. Srečujemo se s ključnim vpra-
šanjem, kaj, kdaj in kako vzdrževati v realnih tehničnih, časovnih, fi-
nančnih in kadrovskih okvirih. Zelo hitro lahko ugotovimo, da vse 
opreme ni moč preventivno vzdrževati, ker je to ekonomsko nev-
zdržno. Zato potekajo sistematična presejanja, ki upoštevajo naloge 
posamezne komponente v tehnološkem sistemu in njihove posledi-
ce za primer odpovedi. Na podlagi teh presejanj pridemo do nabo-
ra komponent, ki jih preventivno vzdržujemo. Tipične preventivne 
aktivnosti so obnova komponente, menjava celotne komponente, 
pregled posameznih delov, menjave olj, podmazovanja in podob-
no. Nadgradnja klasičnega časovno predpisanega preventivnega 
vzdrževanja so prediktivne tehnike, na podlagi katerih lahko oceni-
mo stanje naprave brez razdiranj. Med temi so meritve vibracij, ter-
movizijska snemanja in diagnostični testi ventilov. 

Posebne aktivnosti, ki temeljijo na podobnih načelih kot preventiv-
ni pregledi, so združene v programu medobratovalnega nadzora. 

40 let od vključitve NEK  
v elektroenergetsko omrežje

Spomladi smo kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so 
otežile dobavo blaga in storitev, v načrtovanih 34 dneh uspešno 
opravili več kot 40.000 remontnih aktivnosti. V sredici reaktor-
ja smo 56 od 121 gorivnih elementov zamenjali s svežimi. Op-
ravili smo vzdrževalna dela, preverili celovitost materialov opre-
me in struktur ter izvedli več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila 
ustreznost delovanja komponent in sistemov, ter 13 večjih poso-
dobitev. Večina teh je del Programa nadgradnje varnosti, ki bo, 
razen suhega skladišča izrabljenega goriva, končan do konca leta. 

2. oktobra 1981 je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) oddala v omrežje prve kilovate. Od začetka poskusnega obratovanja je proizvedla 200 milijard kilovatnih ur elek-
trične energije. Če bi to energijo porabili za oskrbo vseh slovenskih gospodinjstev, bi zadostovala za 58 let. Z izjemno ekipo in strokovnim vodenjem je postala ena iz-
med desetih najbolje ocenjenih jedrskih elektrarn v Evropi. Zgodba NEK je zgodba o tehnološkem napredku in je zgodba o ljudeh, ki elektrarno upravljajo, tehnološ-
ko izpopolnjujejo in vsakodnevno vzdržujejo. NEK je danes pomemben steber elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške kakor tudi steber razvoja Posavja. Z 
njo raste in se razvija tudi okolje ob njej. Družbenikoma – GEN energiji in Hrvatski elektroprivredi – zagotavlja ekonomsko učinkovitost, družbi pospešen razvoj, nam 
vsem pa ohranja naravno okolje in omogoča nadzorovan prehod v nizkoogljičnost. 

Leto 1981 je bilo leto pomembnih dosežkov

Po sedmih letih sta se zaključevali gradnja in montaža opreme. 
Gradbišče se je spreminjalo v obratovalni objekt in odgovornost 
za varno obratovanje so prevzeli domači strokovnjaki. Elektrarna 
je postala jedrski objekt, ko je bilo 7. maja vloženo gorivo v reak-
tor. 11. septembra je bila prvič vzpostavljena samovzdrževalna re-
akcija in 2. oktobra je elektrarna oddala v omrežje prve kilovate. 
Poskusno obratovanje se je končalo konec naslednjega leta, janu-
arja 1983 pa se je začelo komercialno obratovanje. Na trdnih te-
meljih, ki so jih pred desetletji postavili pionirji jedrske energetike, 
in doseženih rezultatih generacij, ki so sooblikovale uspešna de-
setletja nuklearke, gradimo prihodnost, ki bo električna in mora 
biti trajnostna.

Gorazd Pfeifer, vodja proizvodnje

Gorazd Pfeifer je bil že kot štipendist povezan z elektrarno, ko-
lektivu pa se je pridružil pred dvema desetletjema. Po opravlje-
nem usposabljanju in pridobljenem dovoljenju je delal kot opera-
ter na vseh delovnih mestih v glavni komandi sobi, tudi na mestu 
glavnega operaterja. Med pripravami za prevzem vodenja izme-
ne je bil inštruktor usposabljanja osebja proizvodnje in tedenski 
koordinator aktivnosti. Izmensko ekipo je vodil osem let. Kot vod-
ja proizvodnje – to nalogo opravlja od leta 2017 – se osredotoča 
na varnost in zanesljivost obratovanja elektrarne na moči ter var-
nost med zaustavitvami in remonti. 

Matjaž Habinc, vodja vzdrževanja 

Matjaž Habinc je del ekipe Tehnične operative elektrarne več kot 
30 let. Po usposabljanju je prvo desetletje delal v glavni komand-
ni sobi kot operater reaktorja in glavni operater. Še vedno je tudi 
inženir izmene. Naslednji desetletji je delal na področju instru-
mentacijskega vzdrževanja. Kot vodja vseh disciplin vzdrževanja 
– to nalogo opravlja zadnje leto – opisuje obseg in pomen vzdrže-
vanja elektrarne. 
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Za ta program se zahtevajo posebna zakonodaja, standardi in ne-
porušne inšpekcijske tehnike. Z njim nadziramo stanje velikih kom-
ponent, kot so reaktorska posoda z notranjimi vložki, uparjalnika in 
cevovodi, ki so tlačne meje. 

Dobro vzdrževana elektrarna je temelj varnega in dolgoročnega 
obratovanja. Vzdrževanje je na prvi pogled nekaj enostavnega, ko pa 
se ga resno lotimo, vidimo, da gre za preplet zelo kompleksnih pro-
cesov odločanja z veliko analiziranja in dobrega poznavanja tehnike 
in naravnih zakonitosti. Nujno je dobro poznavanje izvajalskih teh-
nik in – ročne spretnosti. Treba je biti zelo natančen in pozoren. Pri-
čakujemo več poudarka in vlaganj v posebne diagnostične tehnike, 
izboljšave posameznih vzdrževalnih posegov in znanje. To je temelj 
vsega. Zato se zavedamo, da so in bodo ljudje z znanjem, ki so se 
pripravljeni nenehno učiti ter poznajo in spoštujejo opravljeno delo 
ter so odprti za novosti, temelj kakovostnega vzdrževanja. Novosti 
pa uvajamo po temeljitem in skrbnem premisleku.

Projektne spremembe  
so prava jedrska politehnika 

Jedrsko elektrarno sestavlja več kot sto sistemov. Namen sistemov je 
zagotavljanje projektnih funkcij, predpogoj, da to zmorejo, pa je, da 

so zgrajeni v skladu s projektnimi osnovami. Zagotavljanje omenje-
nega je neprenosljiva odgovornost oddelka projektnih sprememb. 

Da pa je vedno tako, je za spreminjanje osnovnega projekta elektrar-
ne (od tod ime projektne spremembe) vpeljan proces, ki na predpi-
san način omogoča posodobitve obstoječih sistemov ali pa vgradnjo 
novih sistemov. Poznavanje načel, kako naj vsi ti sistemi delujejo, 
kako vplivajo drug na drugega in kako se jedrska elektrarna kot sku-
pek teh sistemov odziva, je pri teh aktivnostih ključno. Gre za inženir-
ski posel s segmenti tehničnih disciplin, operaterskega znanja, obra-
tovalnih izkušenj, industrijskih praks, mednarodnih standardov itd. 
– prava jedrska politehnika. 

Kompleksnim inženirskim izzivom so zato dodeljene projektne de-
lovne skupine, ki jih vodijo inženirji projektnih sprememb, sestavlja-
jo pa strokovnjaki iz ostalih oddelkov. Tako oblikovana multidiscipli-
narna ekipa, ki obvlada posebna področja, hkrati pa skupaj pokriva 
cel spekter zahtevanih znanj in veščin, pripelje projekt od konceptu-
alne rešitve do obratovanja sistema v elektrarni. Oddelek se poleg 
modifikacij sistemov ukvarja še z inženirskimi analizami, ki so veza-
ne na zasnove sistemov, poleg tega pa je zadolžen za vso dokumen-
tacijo (načrti, izračuni, uporabniški priročniki), povezano s sistemi. 

Po 40 letih obratovanja se ne zamenjujejo samo generacije zaposle-
nih, ampak tudi tehnologije, in to bistveno: ob gradnji na primer so 
bili praktično vsi sistemi elektrarne analogni, danes pa se v jedrski 
industriji uporabljajo tudi digitalne rešitve. V zadnjem desetletju so 
se uvedli tudi tako imenovani razširjeni projektni pogoji, predvsem 
za odpornost na ekstremne zunanje dogodke, ki denimo zahtevajo 
delovanje novih sistemov pri mnogo večjih potresnih obremenitvah 
ali pa morajo biti zasnovani tako, da so neranljivi na elektromagne-
tne motnje. Razširitev projektnih pogojev zahteva tako od osebja 
elektrarne in od projektantov kakor tudi od proizvajalcev opreme 
in izvajalcev izredne inženirske pristope.

Elektrarna je bila vseskozi naravnana tako, da so rešitve pogosto te-
meljile na projektnih spremembah. Tudi zato imamo zelo dobre ka-
zalce varnosti, obratovalne učinkovitosti in konkurenčnosti elektrar-
ne. Pravočasne projektne spremembe, potrebne zaradi morebitne 
nedobavljivosti opreme, nadgradnje varnosti ali izboljšav obstoje-
čih sistemov, izrazito prispevajo k dolgoročnemu obratovanju NEK, 
za katerega je treba pred domačimi in mednarodnimi organizacija-
mi dokazati najvišje standarde jedrske industrije, na kar smo, tudi 
zaradi posodobljenih in novih vgrajenih sistemov, dobro pripravljeni.

 Nuklearna elektrarna Krško 

Zadovoljni smo z razvojem in dosežki našega podjetja kot tudi s sodelovanjem z okoljem, v katerem delamo in živimo. Zavedamo se, 
da lahko dolgoročnost zagotovimo le na izhodiščih trajnostnega razvoja, kar pomeni, da smo poleg varnosti in stabilnosti obratovanja 
ter ekonomske učinkovitosti skrbni tudi do okolja, ljudi in družbe. V večini primerov smo dosegli zgledno vzajemnost z deležniki v okolju. 
Ostajamo zavezani svoji viziji, da bomo zgled varnosti in odličnosti na globalni ravni. Odličnost razumemo kot pot, na kateri šteje vsak 
korak vseh, ki sodelujejo v procesih, povezanih z delovanje elektrarne. Pri soočanju s podnebnimi izzivi za skupno dobro je na področju 
elektroenergetike najboljša kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije. Zagotavlja energetsko stabilnost in neodvisnost države, 
podpira konkurenčnost gospodarstva, prebivalcem pa ohranja cenovno dostopno električno energijo. 
 Stane Rožman, predsednik uprave

Uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva je del Programa 
nadgradnje varnosti. Marca se je po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja začela gradnja suhega skladišča, ki bo končana predvidoma 
prihodnje leto. Tlorisne dimenzije zgradbe na zahodni strani teh-
nološkega dela elektrarne so 50 x 70 metrov, skupna višina pa 20 
metrov. V zgradbi bodo uskladiščeni odporni, nepropustni zaboj-
niki z izrabljenimi gorivnimi elementi. Suho skladiščenje je pre-
hod od aktivnih rešitev k pasivnim, saj za hlajenje ni treba nobe-
ne dodatne naprave, sistema ali energenta. Prestavitev prvih 16 
zabojnikov s 529 gorivnimi elementi iz bazena za izrabljeno gori-
vo v suho skladišče je načrtovana za leto 2023. 

Peter Jan, vodja projektnih sprememb v Inženiringu 

Peter Jan je poklicno pot pred trinajstimi leti začel na Institutu Jo-
žef Stefan. Želja po delu v jedrski elektrarni ga je po enem letu pri-
peljala v NEK, kjer je delal kot operater reaktorja, glavni operater 
reaktorja, inštruktor proizvodnje, inženir projektive, vodja projek-
ta in inženir izmene. Pravi, da je jedrska tehnika ena izmed najbolj 
naprednih tehnologij, a zaradi svoje specifike zahteva izredno od-
govornost, predanost in integriteto do te mere, da je biti »nukle-
arec« način življenja. Opisuje področje projektnih sprememb, ki 
ga vodi od začetka poletja. 

Nova www.nek.si. NEK je vsa leta gostila tisoče obiskovalcev iz 
Slovenije in tujine. Dobro sprejeto prakso so zaustavili izzivi epi-
demije. Spoznavanje jedrske elektrarne se je tako začasno pre-
selilo v digitalno okolje. NEK je spomladi objavila sodobno, inte-
raktivno spletno mesto, kjer lahko obiskovalci najdejo aktualne 
podatke o podjetju in tehnologiji ter raziščejo pozitivne učinke 
njenega zanesljivega obratovanja za okolje, družbo in gospodar-
stvo. Elekt rarna bo za obiskovalce ponovno odprla vrata, ko bomo 
glede obvladovanja epidemije spet varni. 
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Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Ustvarjamo z energijo.

Sklad NEK uspešno uresničuje 
svoje poslanstvo

Primarni cilj delovanja Sklada je zbrati zadostna sredstva 
za pravočasno razgradnjo objekta Nuklearne elektrarne 
v Krškem in za odložitev radioaktivnih odpadkov, 
proizvedenih v NEK.

V letu 2021 beležimo pomembne premike na tem 
področju. Agencija za radioaktivne odpadke je razpisala 
javni natečaj za izbor izvajalca gradnje odlagališča nizko- 
in srednje radioaktivnih odpadkov, ki ga bo Republika 
Slovenija gradila v Vrbini pri Krškem. Sklad se zaveda 
pomembnosti pravočasne izgradnje objekta in upravlja s 
sredstvi na način, da bodo ta na razpolago takoj, ko bo 
to potrebno.

31. avgusta 2021 je vrednost portfelja Sklada znašala 
221,36 milijona evrov.
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Z dolgoletno tradicijo pišemo uspešne zgodbe na področju izgradnje, rekonstrukcije, 
remonta in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov. Še posebej to velja za NE Krško, 
kjer smo kontinuirano prisotni že od samega začetka izgradnje.

V NE Krško smo bili 2. 10. 1981, prisotni smo sedaj, ko pomembno prispevamo k 
uspešnemu in varnemu delovanju elektrarne, in prisotni bomo tudi v prihodnje, saj 
želimo z dolgoletnimi izkušnjami, strokovnostjo in zanesljivostjo pomagati pri 
realizaciji projekta JEK2.ARAO, Litostrojska cesta 58a, 1000 Ljubljana

ZANESLJIVE
REŠITVE V
ENERGETIKI.

INVESTICIJSKI  PROJEK TI

VZDRŽEVANJE

MONTAŽA

Numip d.o.o. | Ljubljana / Krško

www.numip.si | info@numip.si

Doma in po svetu.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

tna sredstva za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu v proračunskem obdob-
ju 2021–2024. Občina Brežice 
je na poziv ministrstva prijavi-
la oba vrtca in prejela sklep, na 
podlagi katerega je upravičena 
do sredstev sofinanciranja v vi-
šini 829.000 evrov. To pomeni, je 
dejal župan Občine Brežice Ivan 
Molan, da bo občina lahko del 
sredstev, ki so bila predvidena za 

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na  
www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

FIDA je približno 5 let stara psič-
ka manjše rasti. Rada se spreha-
ja, obožuje cartanje in bližino 
človeka. Do novih ljudi je lahko 
najprej nezaupljiva, pozneje pa 
se sprosti. Potrebuje odgovor-
nega lastnika, ki se ji bo posve-
čal in odgovorno skrbel zanjo. 

DON je 3 leta star mešanec med 
staffordom in labradorcem. V za-
vetišče je prišel, ker so ga oddali 
lastniki zaradi nezmožnosti skrbi 
zanj. Tehta približno 25 kg in je 
srednje rasti, tako kot samčki sta-
ffordov. Primeren je za nekoga, ki 
je že imel psa, za aktivne ljudi pa 
tudi za družine z otroki.

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. do 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

Gledališki
 abonma
 Brežice 

2021/2022 

vpis od
29. 9. 2021 

JSKD OI Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 3,

8250 Brežice
07 4990 650/651, 031 473 224,

oi.brezice@jskd.si, www.jskd.si, FB
/Dom kulture Brežice, pritličje/

 

Možnost unovčitve BONA21

JANEZ NOVAK, strip komedija
5. 10. 2021, 19.30

TRIJE MILIJONI MINUT, triler
november 2021

ČUDOVITA, glasbena komedija
 25. 1. 2022

TUTOŠOMATO, komedija
19. 4. 2022

5. PREDSTAVA 
po nadaljnjem izboru

 

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Prvih sprememb in dopolnitev

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode«

Na podlagi 112. člena v povezavi s 119. členom Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan Občine Breži-
ce objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

Prvih sprememb in dopolnitev  
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje  

»B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode«

ki bo potekala od 1. 10. 2021 do vključno 2. 11. 2021 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter KS Breži-
ce in KS Šentlenart. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni stra-
ni občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na naslovu 
www.brezice.si/sl/prostor.
Predmet sprememb se nanaša na območje vzhodnega dela ve-
ljavnega OPPN s poslovno-trgovskim programom, to je vzhodno 
od Ulice Alenke Gerlovič, kjer se za potrebe investitorjev pristo-
pi k pripravi fleksibilnejših meril urejanja prostora.
Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 13. 10. 2021, 
ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. Za udeležbo na javni 
obravnavi je potrebna predhodna prijava. Informacije za pri-
javo bodo objavljene na zgoraj navedenih spletnih straneh ob-
čine, oziroma boste na teh spletnih straneh seznanjeni o mo-
rebitnih spremembah zaradi ukrepov pristojnih inštitucij za 
zajezitev koronavirusa. 
Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresi-
rani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na 
občini in krajevnih skupnostih, posredujejo po pošti na Občino 
Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni 
strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor.

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice

Občina Brežice se je zaradi pro-
storske stiske in dotrajanosti 
objektov odločila za gradnjo 
dveh novih petoddelčnih vrtcev 
v Artičah in v Dobovi. Ker v zad-
njih osmih letih država ni so-
financirala investicij v vrtce in 
šole, se je občina odločila, da 
vrtca zgradi z lastnimi proračun-
skimi sredstvi. Letos pa je Vlada 
RS Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport dodelila doda-

Občina Brežice prejela sklep o sofinanciranju gradnje vrtca 
v višini 829.000 evrov

Vrtec v Artičah …

… in v Dobovi
vrtec, namenila za druge projek-
te v občini. 

Gradnja vrtcev v Artičah in v 
Dobovi se je začela poleti 2020. 
Dela se zaključujejo, selitev v 
nove prostore je predvidena v 
februarju 2022. Skupna pogod-
bena vrednost gradnje za oba 
vrtca znaša 3,9 milijona evrov 
– od tega 2,3 milijona evrov za 
vrtec v Artičah in 1,6 milijona 
evrov za vrtec v Dobovi. Poleg 
sredstev Ministrstva za izobra-

ževanje, znanost in šport je ob-
čina s strani Eko sklada, sloven-
skega okoljskega javnega sklada, 
prejela 575.000 evrov nepovra-
tnih sredstev na podlagi uspeš-
ne prijave na javni poziv, saj sta 
oba vrtca grajena kot energet-
sko učinkoviti stavbi. Tako bo ob-
čina za gradnjo obeh vrtcev pri-
dobila sredstva sofinanciranja v 
višini 1,4 milijona evrov, kar bo 
olajšalo finančno izvedbo inve-
sticij in omogočilo dodatne pro-
jekte.

POZIV ZA ODDAJO 
PROJEKTNIH PREDLOGOV 
OBČANK IN OBČANOV
Občina Brežice objavlja razpis 
participativnega dela proračuna 
za proračunski leti 2022 in 2023. 
Občanke in občani na predpisa-
ni vlogi oddajo svoje predloge 
investicijskih projektov za pro-
račun občine. V letih 2022 in 
2023 je namenjenih za projek-
te, ki po mnenju občank in ob-
čanov izboljšujejo kakovost živ-
ljenja, predvidoma 200.000 
EUR. Skupno bo v izvedbo v pro-
račun umeščenih predvidoma 
15 projektov. Predloge za pro-
jekte bodo oblikovali občanke 
in občani. Skladnost projektnih 
predlogov s cilji in zmožnost-
mi občine bo preučila Komisi-
ja za vloge in pobude občanov, 
dokončni projektni predlogi pa 

MOJA SKUPNOST – SODELUJEM!

Razpis participativnega proračuna občine 
Brežice za leti 2022/2023

bodo podani na glasovanje ob-
čankam in občanom. Projektni 
predlogi, ki bodo prejeli najviš-
je število glasov, bodo umešče-
ni v izvajanje proračuna občine 
za leti 2022 in 2023.

Projektni predlogi morajo do 
22. 10. 2021 do polnoči prispe-
ti po elektronski pošti na na-
slov moja.skupnost@brezice.si 
ali morajo biti oddani do vključ-
no tega dne osebno v sprejemni 
pisarni Občine Brežice oz. s pri-
poročeno pošto poslani na na-
slov Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice, na za 
to predvidenem obrazcu.

KAKO POTEKA GLASOVANJE?
Glasovanje bo potekalo od 8. do 
12. 11. 2021, ko lahko svoje gla-
sove posredujete z glasovnico 

po elektronski pošti na naslov 
moja.skupnost@brezice.si, s 
klasično pošto na naslov Obči-
na Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice ali osebno v 
sprejemni pisarni Občine Bre-
žice v času uradnih ur.

DODATNE INFORMACIJE
Več informacij o merilih, po-

stopku, poteku glasovanja in 
območjih, po katerih se razvr-
ščajo projekti, je na voljo v bro-
šuri, ki jo je prejelo vsako go-
spodinjstvo v občini Brežice in 
na spletni strani Občine Brežice 
https://www.brezice.si/sl/no-
vice/2021092216550921/mo-
ja-skupnost--sodelujem! 

Javni poziv za člane Komisije za vloge in pobude občanov
Občina Brežice objavlja javni poziv za imenovanje članov Ko-
misije za vloge in pobude občanov, ki jih bodo podali na poziv 
participativnega proračuna občine Brežice za leti 2022 in 2023, 
»Moja skupnost – sodelujem!«. Na javnem pozivu lahko kandi-
dirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem 
na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov 
občine ali krajevne skupnosti. Član komisije ne sme nastopiti v 
vlogi predlagatelja projekta.
Svojo vlogo, ki vsebuje motivacijsko pismo z navedenimi re-
ferencami na področju dela lokalne skupnosti, lahko vsi za-
interesirani posredujejo po elektronski pošti na naslov 
obcina.brezice@brezice.si ali navadni pošti do petka, 8. ok-
tobra 2021, na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
Štiri člane komisije bo, na podlagi prispelih vlog, imenoval Ob-
činski svet Občine Brežice. Enega člana komisije iz zainteresira-
ne javnosti imenuje župan.
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Evropski teden mobilnosti 2021

SREČANJE S PROSTOVOLJCI – Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko se je na srečanju s prostovoljkami in prostovoljci projekta 
Sopotnik zahvalil vsem, ki svoj prosti čas nesebično namenjajo za 
prevoze in spremstvo starejših občank in občanov.

Dušan Šiško (SNS) je predlagal, da občinska uprava opozori Zdravstveni dom 
Krško, da v primeru čakanja na odvzem testa na Covid-19 ne končajo testira-
nje ob točni uri, ampak še počakajo čakajoče v vrsti.
Anton Petrovič (SD) je predlagal, da se na kolesarski poti med Brestanico in 
Rožnim na dveh mestih namesti opozorilni znak za vbokline ter da se zasuje-
jo velike luknje, ki nastajajo po vsakem dežju. Predlagal je še, da se v Bresta-
nici na odcepu s Ceste na ribnik proti elektrarni na znaku prepovedan pro-
met za vsa vozila na dopolnilno tablo »dovoljeno za stanovalce« doda še »in 
kolesarje« ter da se uredi kolesarska pot med Leskovcem proti Bregom z na-
sutjem in košnjo bankin. Glede odstranjevanja ambrozije je predlagal, da se 
to odstrani pred cvetenjem.
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da bi zaradi nepozidanih stavbnih zemljišč 
in posledičnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem ter preti-
rano visokih cen gradbenih zemljišč strokovne službe pripravile predlog, ki 
bi odpravil možnost te anomalije. V luči predlaganega povezovanja naselij z 
mestom Krško je predlagal, da se pripravi tudi predlog sprememb pri poime-
novanju nekaterih precej razvejanih ulic. Podal je pobudo za postavitev slo-
venske zastave na novem krožišču v Guntah. Pozval je, da se občane opozo-
ri na dolžnost obrezovanja vegetacije ob cestah.
Vlado Bezjak (DeSUS) je vprašal, zakaj še ni zgrajen prehod za pešce pri ga-
silskem domu v Brestanici, kdaj bosta projekta ureditve pločnika ob Cesti 
prvih borcev od TE Brestanica do odcepa za grad Rajhenburg in obnove več-
namenske poti od cerkve sv. Petra do brvi čez Brestaniški potok uvrščena v 
občinski proračun, zakaj ni ulica Šutna urejena do konca, zakaj še ni ureje-
ne preplastitev Hlebčeve ulice v Brestanici, kdaj bo zgrajen pločnik ob Cesti v 
Log, kakšni so razlogi za zamudo z izgradnjo Ceste na ribnik in kdaj bo ureje-
na Lovska cesta, ki pelje proti gradu Rajhenburg. Glede problematike odpa-
dne plastike v Stolovniku je podal pobudo, da se problem ponovno izpostavi 
pristojnemu ministrstvu. Predlagal je, da se projekt preplastitve zunanjega 
igrišča pri vrtcu v Brestanici v okviru participativnega proračuna izvede. Podal 
je še pobudo, da se na spletni strani Občine Krško in v Posavskem obzorniku 
opozori občane, da takoj pristopijo k ureditvi obcestne vegetacije. Vprašal je, 
ali ima občinska uprava kakšne nove informacije o pričetku gradnje odlaga-
lišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini in predlagal, da inve-
stitor predstavi aktivnosti. 
Aleš Zajc (SMC) je podal pobudo, da se čim prej nadomesti hišica na avto-
busni postaji v Starem Gradu v smeri proti Krškem, ter vprašal, kako daleč je 
postopek za začetek gradnje bazena in ali je Občina Krško že izdala kakšen 
uraden dokument kateremu od organov v Republiki Sloveniji v zvezi s po-
stopki izgradnje NEK 2.
Damjana Pirc (DD) je zaradi težav s pridobitvijo soglasij nekaterih lastnikov 
zemljišč predlagala, da občinska uprava pripravi vso potrebno dokumentaci-
jo, da se sprejme javni interes, na podlagi katerega bo možna tudi razlastitev 
delov zemljiških parcel s ciljem, da bo možno izvesti projekt rekonstrukcije 
regionalne ceste Zavratec-Smednik skozi naselje Smednik.
Matjaž Gomilšek (SDS) se je zahvalil za postavitev opozorilnih tabel, ki opo-
zarjajo na prisotnost kolesarjev na cesti od krožišča pri novem mostu proti 
Racelandu ter še enkrat opozoril na nujnost postavitve opozorilnih modrih 
odsevnikov proti divjadi.

Potem ko so se ta teden začela pripravljalna dela obnove Ceste 4. ju-
lija od hišne št. 14 do 27 in dela Strme poti ter izgradnje krožišča pri 
videmski cerkvi, bo izvajalec del z gradbenimi deli začel predvidoma 
v ponedeljek, 4. oktobra. Dela, ki bodo potekala večinoma pod po-
lovično zaporo, se bodo izvajala po posameznih etapah. Prva eta-
pa bo na polovici ceste od Savske poti do Laboda, nadaljevala pa se 
bo na drugi strani ceste od Strme poti do Laboda. Druga etapa bo 
potekala od krožišča proti Sotelskem, tretja etapa na Strmi poti pa 
se bo izvajala večinoma v naslednjem letu. Občanke in občane vlju-
dno prosimo za razumevanje in potrpežljivost. Skrajni končni rok iz-
vedbe je 15. julij 2022.

Občina Krško se je med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružila vseevropskemu projektu Evropski teden mobilno-
sti, ki je potekal pod geslom »Živi zdravo. Potuj trajnostno«. Letos je projekt potekal že 20. leto.

S KOLESOM OB SAVI - Tudi letos so posavske občine skupno organizirale kolesarsko popotovanje ob Savi od Radeč do Brežic, ki se ga 
je 18. septembra udeležilo kar 80 kolesark in kolesarjev.

NOVE NADSTREŠNICE NA AVTOBUSNIH POSTAJAH – Občina 
Krško vsako leto opremi tri avtobusna postajališča z nadstrešni-
co. Letos je v skupni vrednosti 20.000 evrov postavila nadstrešnice 
na postajah v Podbočju (na fotografiji), na Narplu in na Sremiču, 
v okviru participativnega proračuna pa obnovila štiri nadstrešni-
ce na območju krajevne skupnosti Raka.

ZAPRTA CESTA 4. JULIJA – Na zaprtem odseku vzporedne Ceste 
4. julija, ki je bila od 20. do 22. septembra zaprta, je bila tokrat 
namenjena le pešcem in kolesarjem, glasbi in zabavi. Na uličnih 
koncertih so obiskovalce zabavali Robi & Maja band ter Adrija-
na Lorber in Maja Tomić. Za zabavo najmlajših so poskrbeli Mi-
ni 10 in ŠD Telovaj. 

DAN BREZ AVTOMOBILA – Cesta 4. julija je 22. septembra v okvi-
ru Dneva brez avtomobila pripadala najmlajšim iz krškega vrtca 
in osnovnih šol iz celotne občine. Otroci so na ulici ustvarjali, se 
gibali skupaj z vaditeljicami Športnega društva Telovaj  in Mini 
10, zabaval jih je klovn Bejbibum iz Teatra Cizamo. Pozdravila sta 
jih podžupanja občine Krško Ana Somrak in predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vlado Bezjak in poudari-
la pomen trajnostne mobilnosti ter varnosti v cestnem prometu.

UREDITEV MIRUJOČEGA PRO-
META NA RESI – Na pobudo 
občanov, zlasti pa Vrtca Krško, 
enote Kekec, je Občina Krško 
skupaj z Direkcijo RS za infra-
strukturo pristopila k izdela-
vi projekta ureditve umirjanja 
prometa na cesti Krško-Zdole 
pri ribniku Resa, ki ga je dopol-
dan župan občine Krško mag. 
Miran Stanko tudi uradno pre-
dal namenu.

SOPOTNIKI – V okviru aktiv-
nosti Evropskega tedna mobil-
nosti je podžupan občine Krško 
Vlado Grahovac danes v okviru 
projekta Sopotniki tudi sam za 
en dan postal prostovoljec in po 
opravkih v Krško odpeljal sta-
rejšo občanko z Viher. 

ZAKLJUČNI DOGODEK ETM 2021 –  Evropski teden mobilnosti 
smo zaključili z glasbo, plesom in zabavo na zaprtem odseku Ceste 
4. julija, ki je bila na razpolago le pešcem in kolesarjem. Za glasbo 
so poskrbeli Miha Koretič, Žan Bračun ter Blues jam band, predsta-
vile so se članice oddelka sodobnega plesa Glasbene šole Krško, za 
zabavo najmlajših sta poskrbela člana Teatra Cizamo, dogodek pa 
je povezovala Klavdija Mirt. Obiskovalce sta pozdravila župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko in koordinatorka ETM na Občini Kr-
ško mag. Romana Pečnik, ki sta izžrebala tudi dobitnike letošnjih 
nagrad tedna mobilnosti. Glavno nagrado – kolo je prejel Gabrijel 
Plasajec, drugo nagrado - kolesarsko čelado in rokavice Ajda Šin-
ko, tretjo nagrado - kolesarsko čelado Branko Podbršček. Čestitke.

Javni razpis za razdelitev sredstev  
za sofinanciranje programov športa
Občina Krško 1. 10. 2021 objavlja Javni razpis za razdelitev 
sredstev, preostalih z javnega razpisa za sofinanciranje progra-
mov športa, ki so v javnem interesu v letu 2021 v občini Krško. 
Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so 
dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za od-
dajo vlog je 18. 10. 2021.

Pobude, predlogi in vprašanja Občinskega sveta 
Občine Krško s 25. seje, 23. 9. 2021

Začetek del obnove Ceste 4. julija 
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Krško - lokal Krško

POSTAJE KM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D* D D D D D D D D D* D* D*
Krško 0 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
Krško Šumi (PL) 1 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
Krško Resa 2 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
Krško Š 3 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Krško Zaton (PL) 4 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
Krško Apolon (PL) 5 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
Krško OB 6 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Krško Hoč.trg (PL) 6 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Krško Avtoline (PL) 6 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Krško Šinkovec (PL) 7 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Krško Plut 8 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Krško Zdr.Dom (PL) 9 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
Krško Kovinarska (PL) 9 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
Krško TC (PL) 9 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Leskovec pri Krškem K 10 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Leskovec pri Krškem pokop. 10 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Leskovec pri Krškem 10 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Leskovec pri Krškem Cerkev (PL 10 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Leskovec pri Krškem Gmajna (PL 11 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Leskovec pri Krškem Voglar (PL 12 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Leskovec pri Krškem 13 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Krško Zdr.Dom (PL) 13 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Krško Sp.Grič pokop. 14 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Krško Zaton (PL) 15 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Krško Apolon (PL) 16 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Krško OB 17 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Krško Hoč.trg (PL) 17 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Krško Avtoline (PL) 17 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Krško most 18 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Krško Resa 19 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Krško 20 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28

Opombe: 
D - Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* - Vozi ob delavnikih razen sobote

Sremič, Kremen, Bučerca

POSTAJE KM
1 2 3

Š2* Š2 Š2

Krško 0 08:45 09:45 10:45

Krško Resa 1 08:47 09:47 10:47

Kremen odcep (PL) 2 08:49 09:49 10:49

Kremen 9a (PL) 2 08:51 09:51 10:51

Kremen -Loke (PL) 3 08:53 09:53 10:53

Bučarca (PL) 4 08:55 09:55 10:55

Bučarcaodcep (PL) 4 08:56 09:56 10:56

Sremič/Krškem (PL) 5 08:58 09:58 10:58

Sremič/Krškem Radej (PL) 7 09:02 10:02 11:02

Sremič/Krškem Božič (PL) 8 09:04 10:04 11:04

Sremič/Krškem Tri lučke (PL) 9 09:06 10:06 11:06

Sremič/Krškem gozd (PL) 10 09:10 10:10 11:10

Krško Resa 11 09:12 10:12 11:12

Krško Š 12 09:13 10:13 11:13

Krško Zaton (PL) 13 09:15 10:15 11:15

Krško Apolon (PL) 14 09:16 10:16 11:16

Krško OB 15 09:18 10:18 11:18

Krško Hoč.trg (PL) 15 09:19 10:19 11:19

Krško Avtoline (PL) 15 09:21 10:21 11:21

Krško Sp.Grič pokop. 17 09:24 10:24 11:24

Krško blag.center 18 09:26 10:26 11:26

Krško Kovinarska (PL) 19 09:28 10:28 11:28

Krško TC (PL) 19 09:30 10:30 11:30

Krško Kovinarska (PL) 19 09:32 10:32 11:32

Krško Sp.Grič pokop. 20 09:33 10:33 11:33

Krško most 21 09:36 10:36 11:36

Krško 22 09:38 10:38 11:38

Opombe: 
Š2 - Vozi v času šolskega pouka (območje VZHOD)

POSTAJE KM
1 2 3

Š2* Š2 Š2

Krško 0 09:15 10:15 11:15

Krško Šinkovec (PL) 2 09:18 10:18 11:18

Krško blag.center 3 09:20 10:20 11:20

Krško Kovinarska (PL) 4 09:22 10:22 11:22

Krško TC (PL) 4 09:24 10:24 11:24

Veniše 6 09:26 10:26 11:26

Velika  vas pri Krškem 8 09:30 10:30 11:30

Drnovo K 9 09:32 10:32 11:32

Leskovec pri Krškem K 11 09:34 10:34 11:34

Leskovec pri Krškem pokop. 11 09:34 10:34 11:34

Leskovec pri Krškem 11 09:36 10:36 11:36

Krško Plut 12 09:38 10:38 11:38

Krško 14 09:43 10:43 11:43

Opombe: 
Š2 - Vozi v času šolskega pouka (območje VZHOD)

Krško - Trgovski center - 
Velika vas

POSTAJE KM
1 2 3 4 5 6 7

Š2* Š2 Š2 Š2* Š2 Š2 Š2

Krško 0 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

Krško Šinkovec (PL) 2 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03

Krško Sp.Grič pokop. 3 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05

Krško blag.center 4 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07

Krško Kovinarska (PL) 5 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09

Krško TC (PL) 5 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11

Krško blag. center 6 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Krško Sp.Grič pokop. 7 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17

Krško most 8 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20

Krško 9 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22

Opombe: 
Š2 - Vozi v času šolskega pouka (območje VZHOD)

Leskovec - Trgovski center

Staro mestno jedro Krško

POSTAJE KM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Š2* Š2 Š2 Š2 Š2 Š2 Š2 Š2 Š2 Š2* Š2* Š2* Š2 Š2

Krško 0 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Krško Zaton (PL) 1 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02

Krško Apolon (PL) 2 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03

Krško OB 3 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05

Krško Hoč.trg (PL) 3 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06

Krško Avtoline (PL) 3 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08

Krško Društvo 
gluhih 3 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09

Krško most 4 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10

Krško 5 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12

Opombe: 
Š2 - Vozi v času šolskega pouka (območje VZHOD)

Ker je čas vožnje precej dolg, saj 
je trajal približno eno uro, smo 
se leta 20014 odločili dodati dva 
avtobusa, ki vozita ločeni liniji, in 
sicer z glavne avtobusne posta-
je Videm na Kremen in Sremič v 
staro mestno jedro, drugi avto-
bus pa z glavne avtobusne po-
staje na Vidmu  do trgovskega 
centra in še naprej v Veliko vas. 
Avtobusa vozita v času šolskega 
pouka, ker tako uporabimo avto-
buse, ki bi sicer stali. 

V letošnjem letu smo tem trem 

obstoječim linijam dodali še do-
datni dve liniji mestnega avtobu-
sa, in sicer prva povezuje glavno 
avtobusno postajo na Vidmu s 
starim mestnim jedrom Krške-
ga, druga pa glavno avtobusno 
postajo na Vidmu s trgovski-
mi centri. Na ta način se lahko 
z enega dela mesta na drugi ko-
nec občan pripelje vsakih 15 mi-
nut. Pri sestavi voznih redov smo 
upoštevali tudi vozne rede vla-
kov, da na ta način povežemo ti 
dve obliki javnega prevoza. Tre-
nutno imamo pet linij mestnega 

avtobusa v času šolskega prevo-
za. V tednu mobilnosti smo po-
sebno pozornost namenili pro-
mociji mestnega avtobusa, le ta 
je bil v tem času brezplačen, raz-
delili smo knjižice z voznim re-
dom vseh petih linij.  

Ker želimo, da bi občani občine 
Krško v večjem številu uporab-
ljali javni prevoz, v občini Krško 
združujemo tudi šolske prevo-
ze z javnim prevozom, in sicer iz 
vseh delov naše občine. V koli-
kor bomo prepoznali potrebo 

in uporabo mestnega avtobusa 
v večji meri, bomo dodatne av-
tobuse uvedli tudi v času poči-
tnic oziroma ko šolskega pouka 
ne bo.

Brošuro z voznimi redi vseh pe-
tih linij lahko dobite v sprejem-
ni pisarni Občine Krško ali v ele-
ktronski obliki na www.krsko.si.

ETM 2021: Novi liniji mestnega avtobusa v Krškem 
Občina Krško je leta 2004 uvedla mestni avtobus, katerega začetna proga je potekala na relaciji od avtobusne postaje skozi naselje Videm v staro 
mestno jedro Krškega, do Šolskega centra Krško-Sevnica, Zdravstvenega doma Krško, Leskovca pri Krškem in nazaj.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Krško-lokal Krško Staro mestno jedro Krško

Leskovec pri Krškem-Trgovski center Krško-Trgovski center-Velika vas Sremič-Kremen-Bučerca



Posavski obzornik - leto XXV, številka 20, četrtek, 30. 9. 202122 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
aZaradi porasta števila zapušče-

nih živali, predvsem mačk, se 
je Občina Sevnica že pred pe-
timi leti odločila za preventiv-
ni ukrep sofinanciranja sterili-
zacije lastniških mačk, saj je to 
po priporočilih stroke najbolj-
ša preventiva pri zmanjševanju 
števila zapuščenih živali. 

Akcija poteka dvakrat letno, po-
mladi in jeseni, v sodelovanju z 

Podpisana pogodba za projekt ureditve 
kanalizacijskih sistemov v Sevnici
Med Občino Sevnica in na javnem naročilu izbranim izvajalcem, Komunalo d.o.o. Sevnica, je bila v torek podpisana 
pogodba za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«. S tem 
se bo na terenu pričel izvajati še tretji projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi na podlagi Dogovora za razvoj regije 
Posavje – poleg že izvajanih hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov in komunalnega opremljanja v Poslovni coni 
Sevnica z gradnjo novega nadvoza. 
Poglavitni cilj projekta je novo-
gradnja odsekov, kjer javna gos-
podarska infrastruktura za odva-
janje in čiščenje odpadnih voda 
še ni urejena, in v sklopu katerih 
bo mogoče priključiti dodatne 
enote na ta sistem. Pomembne 
novosti, katerih poglavitni na-
men je zmanjšanje emisij v oko-
lje in s tem pomemben prispe-
vek k varstvu našega skupnega 
bivanjskega prostora za sedanje 
in prihodnje generacije. 

Projekt vključuje gradnjo kana-
lov s pripadajočimi objekti, re-
zultat projekta bo tudi hidrav-
lično izboljšanje posameznih 

delov kanalizacije. Projekt obse-
ga gradnjo fekalne kanalizacije, 
ki jo sestavlja sedem gravitacij-

skih kanalov, dva tlačna kanala 
v skupni dolžini 1,58 km ter dve 
črpališči. V okviru investicije se 

bodo dela izvajala v Sevnici na 
območjih obrtne cone na Pla-
ninski ulici, na Ribnikih, na Kved-
rovi ulici, na Drožanjski cesti pod 
gradom in Pod Vrtačo.

Vrednost pogodbenih del zna-
ša 799.072,28 evrov. Prispevek 
Evropske unije in Republike Slo-
venije znaša 547.847,78 evrov, 
razlika pa je finančni prispevek 
občinskega proračuna. Projekt 
se bo pričel izvajati v mesecu 
oktobru s pripravljalnimi deli in 
na terenu v mesecu novembru, 
zaključek projekta pa bo v sredi-
ni leta 2023. 

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja 
Udovč in župan Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica).

Sopotniki povezujejo najlepše vrline 
prostovoljstva
Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po 
opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Organizacija brezplačnih prevozov za starejše pod imenom 
Sopotniki se v sevniški občini izvaja dobra štiri leta, od letošnjega januarja pod koordinacijo sevniške enote Centra za 
socialno delo Posavje. 

Program je zasnoval Zavod za 
medgeneracijsko solidarnost 
Sopotniki, z namenom pomo-
či starostnikom pri vključevanju 
v aktivno družbeno življenje. V 
občini Sevnica financiranje pro-
grama izvaja Občina Sevnica, 
kot eno od dejavnosti, ki stre-
mijo k cilju kakovostne skrbi za 
starejše.

Ključni cilj projekta Sopotniki je 
ranljivi populaciji, starejšim od 
65 let, omogočiti boljšo kako-
vost življenja z možnostjo dosto-
pa do različnih, življenjsko po-
membnih storitev, kot so obisk 
zdravstvenih storitev, nakupa 
osnovnih življenjskih potrebščin 
in drugih dejavnosti.

Aktivnih uporabnikov v sevniški 
občini je v tem času med 50 in 
100, prostovoljcev pa je redno 

aktivnih deset. Za vse informaci-
je so dosegljivi na telefonski šte-
vilki Sopotnikov 031 338 187, in 
sicer od ponedeljka do petka od 
7. do 15. ure. Za prevoz se je tre-
ba naročiti vnaprej.

ZAHVALA PROSTOVOLJCEM 
SOPOTNIKOV

Ob zaključku programa Evrop-

skega tedna mobilnosti se je 
podžupan Janez Kukec srečal 
s prostovoljkami in prostovolj-
ci Sopotnikov ter se jim zahva-
lil za nesebično pomoč in name-
njanje prostega časa za prevoze 
in spremstvo starejših občank 
in občanov v času epidemije co-

vida-19. V imenu organizatorja 
brezplačnih prevozov za starej-
še, sevniške enote Centra za so-
cialno delo Posavje, je navzoče 
pozdravila in se jim za pomem-
ben družbeni prispevek zahvali-
la vodja enote Marjetka Smolič. 
 Foto: Občina Sevnica

Srečanje s prostovoljkami in prostovoljci programa Sopotniki 

Občina Sevnica je za izvajanje 
programa Sopotniki v začetku 
leta zagotovila novo vozilo, ki je 
odslej dopolnjeno s pripomoč-
kom za lažje vstopanje starejših. 

Ob svetovnem dnevu turizma
»Tourism for Inclusive Growth« oziroma v slovenskem prevodu 
»Turizem za vključujočo rast«: To je slogan svetovnega dneva tu-
rizma 2021, ki smo ga po vsem svetu praznovali v ponedeljek, 28. 
septembra. 

Osrčje slogana govori o po-
menu ponovnega zagona 
turizma po pandemiji covi-
da-19, vlogi hitrega okreva-
nja in rasti turizma. Z vklju-
čevanjem vseh – v celotni 
verigi ustvarjalcev turizma: 
od turističnih delavcev, po-
nudnikov namestitev, izde-
lovalcev produktov. Vseh, ki 
ustvarjajo rast in pozitivno 
preobrazbo te pomembne 
gospodarske panoge. 
Odkrivajmo lepote naših domačih krajev, jih negujmo, spoštujmo 
in cenimo. S tem lahko prav vsak prispeva pomemben kamenček v 
mozaik rasti in razvoja turizma. 
V občini Sevnica smo svetovni dan turizma počastili in praznovali s 
sprehodom po Jurkovi učni poti  in odprtjem zelenega okna na Lisci. 
Zeleno okno je opomnik, da se velja v vsakdanu večkrat ustaviti in 
začutiti pestrost lepot, ki jih nudi turizem v vseh oblikah. Obeležitev 
je pripravila Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju z Javnim 
zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, 
Planinskim društvom Lisca Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije. 

TURISTIČNE KAPACITETE Z NAJVEČ NOČITVAMI V SEVNIŠKI 
OBČINI
Občina Sevnica se vse bolj utrjuje kot prijazna in zanimiva turistič-
na destinacija z močnimi prizadevanji na področjih trajnosti in so-
žitja z naravo. Temu pritrjujejo tudi podatki o številu nočitev, ki jih 
spremljamo in na podlagi zakonodaje prejemamo s strani turistič-
nih ponudnikov. V prvi polovici leta 2021, od januarja do vključno 
avgusta, je skupno število turističnih nočitev znašalo 5.231. V istem 
obdobju pred petimi leti je bilo nočitev v istem obdobju 2.158, pred 
desetimi leti pa 645.
Med ponudniki z največ nočitvami od januarja do vključno avgusta 
2021 so: Hotel Ajdovec, Hostel Trimček, Gostišče Močivnik, Tončk-
ov dom na Lisci, Jurkova koča na Lisci, Apartment Ana, Gostišče Fe-
licijan, Vinski dvor Deu, Hostel pri Srednji šoli Sevnica, Glamping 
– Piknik pod Kozolcem, Hiša Country House Mirt, Gostilna s preno-
čišči Repovž, Počitniška hiša Wineyard Getaway in Neokrnjena na-
rava. Vsi našteti so v navedenem obdobju presegli število 100 no-
čitev, v povprečju 330.

Zeleno okno na Lisci (Foto: Turistična 
zveza občine Sevnica)

Prenova objekta Tončkovega doma na Lisci se – po celoviti notranji 
ureditvi vseh nadstropij in strehe – zaključuje še z ureditvijo fasade, 
v teku je tudi rekonstrukcija kotlovnice. Za nadaljnje zunanje uredi-
tve, ki bi še bile dobrodošle, bo Občina Sevnica tudi v nadaljevanju 
iskali možnosti sofinanciranja iz različnih skladov. 

Tončkov dom še z novo zunanjo preobleko

Urejanje fasade Tončkovega doma na Lisci (Foto: Občina Sevnica)

Akcija sterilizacije in kastracije lastniških mačk od 4. do 16. oktobra

Veterinarsko postajo Sevnica, ki 
skupaj z Občino Sevnica ukrep 
tudi sofinancira. Od letošnjega 
leta je v akcijo poleg sterilizaci-
je vključen tudi ukrep kastracije.
Akcija subvencioniranja steriliza-

cije in kastracije lastniških mačk 
vnovič poteka od 4. do 16. ok-
tobra 2021. Naročila na Veteri-
narski postaji sprejemajo od 1. 
oktobra dalje, in sicer na tele-
fonski številki (07) 81 60 210. 
Akcija je namenjena lastnikom 
mačk z območja občine Sevnica.
Cena sterilizacije lastniške mač-
ke za lastnika znaša 31,78 evra. 
Cena kastracije lastniške mač-
ke pa za lastnika znaša 23,76 

evra. Od celotnega stroška ste-
rilizacije Občina Sevnica sofinan-
cira 25 evrov, od celotnega stro-
ška kastracije pa je delež Občine 
Sevnica 18,59 evra. Letno se za 
izvedbo akcije namenja 4 tisoč 
evrov. S pomočjo sofinancerskih 
sredstev proračuna Občine Sev-
nica v skupni višini 22 tisoč evrov 
je bilo od pričetka izvajanja akci-
je doslej steriliziranih skoraj 900 
lastniških mačk.  Foto: Canva

www.obcina-sevnica.s i
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USPOSABLJANJE V 
POSAVJU ŽURAMO 

BREZ DROG 
IN ALKOHOLA

25. oktober 2021, 
med 9.00 in 13.00

V MC Krško v jesenskem času pričenjamo s tradicionalnim projektom V 
Posavju žuramo brez drog in alkohola in vabimo nove prostovoljce k sodelo-
vanju za izvajanje delavnic na temo zasvojenosti. Usposabljanje bo vodil 
Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec, ki že 
preko 20 let izvaja izobraževanja za različne skupine ljudi.
Info in prijave: anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si

Organizatorji: MC Krško in LAS Krško

IZMENJEVALNICA STARIH KNJIG

4. - 9. oktober 2021, med 14.00 in 17.00
Knjiga, ki je vi ne potrebujete, je lahko za nekoga drugega 
prava dragocenost. Vabimo vas, da prinesete knjige, ki jih 
ne potrebujete, in vzamete tiste, ki vas zanimajo. Brez cene, 
brez plačila – namen je, da knjige pristanejo pri lastnikih, ki 
jih bodo vzeli v roke.

Organizator: MC Krško

OKROGLA MIZA: 
VPLIV KORONA 

KRIZE NA PSIHIČNO 
POČUTJE MLADIH IN 

DELAVNICA: 
KAJ LAHKO STORIM 

ZASE?

9. oktober 2021, 
med 16.00 in 19.30

Tako imenovana korona kriza in večkratne karantene so mlade osamile in 
jih preselile v digitalni svet. Kako je to vplivalo na mlade, kakšne so posled-
ice psihičnega počutja in kako to reševati, se bomo pogovarjali z različnimi 
gosti na okrogli mizi! Po okrogli mizi sledi delavnica z naslovom Kaj lahko 
storim zase, ki jo bosta vodili Sara Jurkas Omerzo in Lara Jambriško, absol-
ventki študija psihologije in trenerki mehkih veščin. 
Prijave za delavnico sprejemamo na: sara.jurkasomerzo@gmail.com

Organizator: MC Krško

HALLOWEEN 2021

30. in 31. oktober 2021
Zaključni vikend krompirjevih počitnic bo v znamenju noči 
čarovnic! Vabljeni na otroško predstavo, metal koncert in se-
jem starih stripov. Za najpogumnejše, ki so starejši od 10 let, 
pa je tu hiša strahov! #pridipridi

Organizator: MC Krško

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE
PON - PET: od 8.00 do 22.00

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško

T: 07/488-22-86
E: info@mc-krsko.si

OKROGLA MIZA: VPLIV KORONA KRIZE 
NA PSIHIČNO POČUTJE MLADIH

DELAVNICA: KAJ LAHKO STORIM ZASE?
(osebna rast)
Kaj storiš, ko nimaš volje, si brez energije, imaš negativne misli? Če se ti porajajo
takšna vprašanja, se nam pridruži na delavnici za mlade med 18. in 25. letom. Zaradi
omejenega števila mest sprejemamo prijave na sara.jurkasomerzu@gmail.com.

Tako imenovana korona kriza in večkratne karantene so mlade
osamile in jih preselile v digitalni svet. Kako je to vplivalo na mlade,
kakšne so posledice psihičnega počutja in kako to reševati, se
bomo pogovarjali z različnimi gosti na okrogli mizi. 

Sobota, 9. oktober 2021 ob 16.00 v MC Krško.

Sobota, 9. oktober 2021 ob 18.00 v MC Krško.

V MC Krško v jesenskem času pričenjamo zopet s

tradicionalnim projektom V Posavju žuramo brez drog in

alkohola in vabimo nove prostovoljce na usposabljanje

in k sodelovanju za izvajanje delavnic na temo

zasvojenosti.

USPOSABLJANJE: 
V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA

Prijave sprejemamo na: 

anja.krusnik-cirnski@mc-krsko.si

DOGODKI BODO POTEKALI V SKLADU 
Z AKTUALNIMI PRIPOROČILI NIJZ.

Iz hotela City se 
s 4. oktobrom selimo 
v Brestanico.

Ob fotografiranju za 
dokumente kava gratis*

Boštjan Colarič s.p.
Cesta prvih borcev 6
8280 Brestanica

  070 388 618
  info@fotocolaric.si

*Akcija velja za Klub pod lipo v Brestanici (nasproti foto studia) do 31. 12. 2021

AKCIJA!NOVA SPLETNA STRAN! www.fotocolaric.si
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Po besedah predsednika FK 
Brežice Davorja Lipeja je Vla-
do Bucalo užival blagodejnost 
tega sveta od 24. maja 1958 
naprej, njegova življenjska pot 
pa se je žal prehitro končala 
novembra 2020. Že kot fantiča 
ga je oče spodbujal k spoznava-
nju lepot sveta skozi fotograf-
ski objektiv, kasneje pa tudi 
učitelj na brežiški osnovni šoli. 
Že kot mlad in zagnan fotograf-
ski navdušenec je imel svojo fo-
tografsko temnico v stanova-
nju, kjer so morali žena Erika 
ter otroka Nina in Rožle ime-
ti kar veliko mero potrpljenja 
z njegovim hobijem, je spom-
nil Lipej. Ob prihodu digitalne 
fotografije je nemudoma pos-
tal velik privrženec in se še bolj 
poglobil v fotografsko umet-
nost. Postal je eden vidnej-
ših naravoslovnih fotografov 
v državnem merilu, s svojimi 
fotografijami pa na svetovnih 
fotografskih salonih predsta-
vljal tako brežiško občino kot 
celotno Slovenijo. »Še pose-
bej po letu 2012 je čedalje več 
časa posvečal fotografski ob-
delavi, saj kot je sam večkrat 
povedal: vedno še lahko kaj 
izboljšam. Priprave na foto-
grafske izzive je jemal skrajno 
resno in pri tem nemalokrat 
vključil tudi pomoč svoje dru-
žine. Bil je neutruden fotograf-

Bil je fotografski perfekcionist
BREŽICE – Fotoklub Brežice je 2. septembra z odprtjem fotografske razstave v avli Doma kulture Brežice 
počastil spomin na lani preminulega ustanovnega člana Vlada Bucala. Med v teh časih kar lepim številom 
prisotnih so bili tudi Bucalovi najbližji in prijatelji ter njegovi fotografski kolegi.

ski perfekcionist, kar izkazuje-
jo tudi njegove fotografije. Zato 
ne preseneča, da je prejel šte-
vilna ugledna mednarodna pri-
znanja in medalje na fotograf-
skem področju,« je predstavil 
pokojnega in omenil, da je bil 
na mednarodnem salonu Mini-
ature v Kranju izbran kot avtor 
leta in dosegel najvišje število 
medalj, kar si je štel za življenj-
ski dosežek. Dodal je, da so bila 
na spominski razstavi nekate-
ra izbrana dela Vlada Bucala iz 
zadnjega obdobja, s katerimi je 
sodeloval na domačih in med-
narodnih razstavah.

Najbližja mu je bila narava

Bucalo je bil eden od ustano-
viteljev Fotokluba Brežice in 
njegov podpredsednik. »Za 
naš majhen klub iz Brežic je v 
bistvu predstavljal blagovno 
znamko na mednarodnih fo-
tografskih razstavah po celem 
svetu,« je poudaril Lipej. Na fo-
tografskem področju je bila Bu-
calu najbližja narava – svet ptic, 
žab, vode Kolpe in Krke, zraven 
pa tudi šport skozi mnoge obli-
ke in ne nazadnje tudi etnofo-
tografija. Lipej je še omenil, da 
je v njegovih snemanjih igra-
nih etnografskih filmov v Ka-
pelah in Pišecah Bucalo sode-
loval kot fotograf, tako da je 

bilo nekaj iz obsežnega arhi-
va vidno tudi na tej razstavi. 
Lipej je ob tej priložnosti Bu-
calovi ženi Eriki podaril knjigo 
nepozabnih vtisov članov FK 
Brežice, ki so jih zbrali v spo-
min na njihovega pokojnega 
sočlana. Nato je nekaj besed 
spregovorila še Lučka Černe-
lič, tako v svojem imenu kot v 
imenu JSKD OI Brežice. Pove-
dala je, da je bil Vlado Bucalo 
vse od leta 2012 obvezni člen 
in udeleženec območne foto-
grafske razstave Fotografska 
razmišljanja, ki jo brežiška ob-
močna izpostava letos priprav-
lja že dvajsetič, ter vsako leto 
prejel nagrade in vsaj pohvale. 

Odprtja spominske razstave 
se je udeležil tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan in izrazil že-
ljo, da bi bilo takšnih ustvarjal-
cev, kot je bil Vlado Bucalo, ki 
bi za sabo pustili določen vtis 
in s svojimi deli predstavljali 
tudi občino, čim več. Sledil je 
ogled razstave Bucalovih foto-
grafij, ki so bila v avli Doma kul-
ture Brežice in na stopnicah v 
zgornje nadstropje na ogled še 
do 15. septembra. Za glasbeno 
spremljavo odprtja razstave je 
poskrbel Peter Dirnbek, ki se 
je ob tem tudi skozi izbrane pe-
smi spomnil na trenutke iz živ-
ljenja žal prezgodaj preminule-
ga brežiškega fotografa.
� Rok�Retelj

Na�odprtju�in�ogledu�spominske�razstave�so�bili�tudi�Bucalovi�
svojci.

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je 17. septembra pote-
kalo odprtje slikarske razstave umetnice Ive Tratnik z nas-
lovom »Igrače in kosti«. Kustosinji razstave sta umetnostni 
zgodovinarki Mojca Grmek in Nina Sotelšek, razstavo pa je 
odprla predstavnica Občine Krško Natalija Geršak.  

Kot je med drugim zapisano v lično izdelanem dvojezičnem ka-
talogu, ki je izšel ob razstavi, slikarka Iva Tratnik (1980, Cel-
je) raziskuje tekstilne kolaže, oljna in akrilna platna, skulptu-
ro, risbo, instalacije ter 'site-specific' intervencije. Leta 2012 je 
magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, smer slikarstvo. Ukvarja se tudi s performansom, živi 
in dela v Celju in Ljubljani. Za naš časopis je o ustvarjanju sli-
karskih del v velikem formatu dejala: »Slike ne nastajajo linear-
no, nikoli jih ne ustvarjam eno za drugo, po vrsti. Lahko nasta-
jajo v obdobju več let.« 
Spremno besedilo k razstavi je prispevala kustosinja Mojca Gr-
mek, sicer kuratorka in kustosinja Hiše kulture v Pivki. Med 
drugim je poudarila, da je razstava dvodelna, saj zaobjema raz-
stavo in prostorsko-zvočno instalacijo, razstavljena dela pa so 
nastala v t. i. »velikem formatu«. Grmek je še razložila, da avto-
rica motive črpa iz nasprotij. »Nikjer ni človeške figure, če pa že 
je, deluje kot breztelesna prikazen. Človek v tem fantastičnem 
svetu ne obstaja kot subjekt, fantastičen svet pa je postčloveško 
občestvo,« je še izpostavila. 
Razstavo, ki jo je skupaj z avtorico postavila in zasnovala kusto-
sinja Nina Sotelšek, je uradno odprla predstavnica Občine Krško 
Natalija Geršak. Vse prisotne je povabila k ogledu in premisle-
ku o tem, »kakšno prihodnost si želimo in kaj lahko naredimo, 
da bo ta svetla«. Razstava Ive Tratnik bo na ogled do 13. febru-
arja 2022.� A.�Kališnik

Igrače in kosti Ive Tratnik

Z�leve:�slikarka�Iva�Tratnik�ter�kustosinji�Nina�Sotelšek�in�
Mojca�Grmek

KRŠKO – V parku pred Valvasorjevo knjižnico Krško je 14. 
septembra v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 
in Tedna vseživljenjskega učenja potekala predstavitev knji-
žnega prvenca z naslovom Agni izpod peresa Boruta Krašev-
ca, ki je za omenjeno delo prejel nagrado kresnik. 

Dogodek, ki je po-
tekal v sklopu Po-
letnih večerov v 
parku, sta pripra-
vili Valvasorjeva 
knjižnica Krško 
in JSKD OI Krško, 
v njunem imenu 
je zbrane pozdra-
vila direktorica 
knjižnice Urška 
Lobnikar Pau-
nović. Z gostom 
se je pogovarjal 
samostojni lite-

rarni kritik in prevajalec dr. Igor Divjak. Pisatelj Borut Kraše-
vec je uvodoma izpostavil, da je bil roman Agni sprva zamišljen 
kot povest, ki jo je naknadno predelal v roman; ime romana pa 
simbolizira ogenj oziroma boga ognja v hinduizmu. »To je knji-
ga o ognju v človeku, o moči nasploh,« je med drugim poudaril 
avtor. Povedal je tudi, da ga je presenetil odziv feministk na ro-
man: »Svet je zame kompleksen in samoumevno je, da je ženska 
konkurenčna moškemu v vseh pogledih.« Povedal je še, da so v 
knjigi poglavja, »ki zbujajo tabuizirane teme, kot je npr. incest v 
živalskem svetu«, ter dodal še, da je z določenimi odseki roma-
na pri bralcih »zbujal močne disonance«.
Sicer pa je Kraševec poznan tudi kot odličen prevajalec, saj je po-
leg nagrade kresnik, ki jo podeljuje časnik Delo, leta 2004 prejel 
nagrado za najboljšega mladega prevajalca, leta 2014 pa tudi naj-
višjo nagrado za književne prevode – Sovretovo nagrado.
Za glasbeni del večera je poskrbela Kristina Lovšin Salmič, ki 
je zaigrala na kitaro in odpela nekaj skladb.
� A.�Kališnik

Pogovarjali so se s kresnikovim 
nagrajencem Kraševcem

S�prevajalcem�in�pisateljem�ter�kresniko-
vim�nagrajencem�Borutom�Kraševcem�(le-
vo)�se�je�pogovarjal�dr.�Igor�Divjak�(desno).

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ  
IN VEŠČIN ter  
GRAJSKA TRŽNICA STARIN
2. oktober, 9.00–13.00

»LJUDJE NAJ BI KUHALI Z 
VESELJEM« (Ivan Ivačič),  
odprtje razstave
7. oktober, 18.00

NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA 
IN NJENO VAROVANJE V SLOVENIJI, 
predavanje
12. oktober, 18.00

KAJ JE BRBOTALO V LONCU? 
PREMISLEKI IN POGOVORI  
O NEOLITSKI KULINARIKI AJDOVSKE 
JAME, predavanje
14. oktober, 10.00
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www.pmb.si         Posavski muzej Brežice   

KRŠKO – Pred Dvorano v parku Krško je 23. septembra po-
tekalo odprtje tematske likovne razstave Videz tipnega Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja, ki jo je letos gostila krška 
izpostava JSKD.

Državne tematske razstave, namenjene ljubiteljskim likovnim 
ustvarjalcem, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bienalno or-
ganizira že od leta 2008. Letošnji naslov tematskih razstav je Vi-
dez tipnega. Jeseni potekajo regijske razstave, v letu 2022 pa bo 
v Murski Soboti državna tematska likovna razstava. 
Uvodoma je navzoče nagovorila Monika Ivančič Fajfar, produ-
centka za področje likovne dejavnosti na Javnem skladu RS za kul-
turne dejavnosti. Izbrana dela za regijsko razstavo Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja je predstavila mag. Nataša Mirtič, ki je skupaj 
z vodjo OI JSKD Krško Tinko Vukič podelila priznanja izbranim 
likovnim ustvarjalcem. V Krškem razstavljajo Teodora Damja-
nić, Alenka Venišnik, Marija Kukovica, Janez Klavžar, Vesna 
Davidovič, Zlatka Vučinić (vsi z območja OI Brežice), Miha He-
nigsman, Vlasta Henigsman (oba OI Črnomelj), Roman Blat-
nik, Erika Puc, Milena Mraović, Mihaela Prevejšek, Branka 
Benje, Branka Pirc (vsi OI Krško), Dušanka Prah, Katica Dra-
gičević (obe OI Novo mesto), Gordana Dobriha, Rudi Stopar, 
Saša Gornik in Nevenka Flajs (vsi OI Sevnica).
Večer je z glasbenimi vložki na harmoniki prepletal Uroš Pola-
nec, z besedami pa Klara Eva Kukovičič. Razstavo je odprla po-
džupanja Občine Krško Ana Somrak. Razstava je v Dvorani v par-
ku Krško na ogled do 19. oktobra, vsak ponedeljek med 10. in 12. 
uro ter sredo med 16. in 18. uro. S tem se je zaključil niz dogod-
kov v sklopu Poletnih večerov v parku.
� Vir:�JSKD�OI�Krško,�foto:�Mateja�Gačnik�Miklavž

Ustvarjali na temo Videz tipnega

Razstavljavci�in�organizatorji�razstave
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• ob 9.00 v Centru za krepitev 
zdravja ZD Brežice: predava-
nje »Duševno zdravje v času 
epidemije« (TVU 2021)

• ob 10.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje, Krško: 
Pisane ustvarjalnice za zdra-
ve možgane (TVU 2021)

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer 
»Zdaj sem tvoja moja«

• ob 18.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: predavanje Biser-
ke Marolt Meden in Carmen 
Rajer »Dostojna starost« 
(TVU 2021)

• ob 18.00 v atriju Mencinger-
jeve hiše Krško: koncert Ban-
da GŠ Krško  (TVU 2021)

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje razsta-
ve »Simfonija kolorističnih 
izrazov v slikah Jožeta Ce-
sarja«

Petek, 1. 10.

• ob 9.00 v Centru za krepitev 
zdravja ZD Brežice: predava-
nje »Prezrta motnja: depre-
sija med starejšimi« (TVU 
2021)

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje 
UTŽO Pohodi in ekskurzije 
(prijave: 051 279 634)

• ob 9.00 na gradu Sevnica: 
risarska delavnica z Nikom 
Anikisom (do nedelje, 3. 10.)

• od 15.00 do 18.00 v MC 
Sevnica: Svetovni dnevi v 
Mladinskem centru

• ob 17.00 pred Občino Bre-
žice: promenadni nastop 
»Slavnostno v praznični me-
sec oktober« z Gasilskim pi-
halnim orkestrom Loče in 
Veteransko godbo Dolenj-
ske in Bele krajine

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
odprtje retrospektivne raz-
stave Janeza Kneza

kam v posavju
• ob 15.00 v Večgeneracij-

skem centru Posavje, Krško: 
Slastne zgodbe (TVU 2021)

• ob 16.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica Hitri prstki

Torek, 5. 10.

• ob 10.00 v avli UE Brežice: 
odprtje razstave Vojna za sa-
mostojno Slovenijo 1991

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

• ob 19.00 v Galeriji Krmelj 
(prostori nekdanje knjižni-
ce): likovna razstava Nine 
Gole

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: Gledališki abon-
ma Brežice – komedija Ja-
nez Novak

Sreda, 6. 10.

• ob 7.30 v mestnem parku 
Krško: 1000 gibov – med-
generacijska vadba (TVU 
2021)

• ob 8.00 na Ljudski univer-
zi Krško: delavnica v Sveto-
valnem središču Posavje za 
brezposelne – Spletni vpra-
šalnik ocenjevanja spretnos-
ti (TVU 2021)

• ob 16.00 v prostorih DGN 
Posavja Krško: Pokaži mi 
zgodbo (TVU 2021)

• od 16.00 do 18.00 v MC 
Sevnica: predstavitev Radi-
okluba Sevnica

• ob 18.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: predavanje Alenke 
Černelič Krošelj »Kulturna 
dediščina Posavja, Kulinari-
ka« (TVU 2021)

Četrtek, 7. 10.

• ob 16.00 v Centru za krepi-
tev zdravja ZD Brežice: Kaj 
pove o meni psihološki test?; 
ob 17.30: predavanje »Du-
ševno zdravje: Kaj lahko sto-
rim sam?« (TVU 2021)

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Rodoslovje, družin-
sko drevo (prijave: 051 279 
634)

• ob 18.00 na YouTube kana-
lu Knjižnice Brežice: spletno 
predavanje dr. Aksinje Ker-
mauner o disleksiji in sko-
topičnem sindromu (TVU 
2021)

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje gostu-
joče razstave Muzejev rado-
vljiške občine »Ljudje naj bi 
kuhali z veseljem« (Ivan Iva-
čič) in kuhanje »po Ivačiču« 
z Juretom Tomičem (TVU 
2021)

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

Petek, 8. 10.

• ob 9.00 v Centru za krepi-
tev zdravja ZD Brežice: Kaj 
pove o meni psihološki test?;  
ob 10.00: predavanje »Du-
ševno zdravje: Kaj lahko sto-
rim sam?« (TVU 2021)

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje 
UTŽO Angleščina za starej-
še (prijave: 051 279 634)

Sobota, 9. 10.

• ob 9.00 na ZPTM Brežice: Z 
roko v roki, po vaši in naši 
poti (TVU 2021)

• ob 9.00 v Centru za krepitev 
zdravja ZD Brežice: delavni-
ca »Čuječnost« (TVU 2021)

• ob 9.00 v Mencingerjevi 
hiši Krško: delavnica »Vrti 
se lončarsko vreteno« (TVU 
2021)

• od 16.00 do 19.30 v MC Kr-
ško: okrogla miza »Vpliv ko-
rona krize na psihično poču-
tje mladih« in delavnica »Kaj 
lahko storim zase?«

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS Cerklje ob Krki

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Mak Muni 
Mihevc, koncert iz cikla AR-
Sonica 2021

Nedelja, 10. 10.

• ob 13.00 na igrišču v Buše-
či vasi: 13. nogometni tur-
nir med vasmi KS Cerklje 
ob Krki

• ob 14.00 na Trgu Jožeta To-
porišiča v Brežicah (zbirno 
mesto): strokovni sprehod: 
Od Toporišičevega trga do 
Toporišičeve rojstne hiše 2

Ponedeljek, 11. 10.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje 
UTŽO Risanje, slikanje, pas-
teli (prijave: 051 279 634)

Torek, 12. 10.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: predavanje 
»Nesnovna kulturna dediš-
čina in njeno varovanje v 
Sloveniji«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Večerni obisk gradu Sevni-
ca in srečanje z grofico Mat-
hilde

Sreda, 13. 10.

• ob 17.00 na Črešnjicah pri 
Cerkljah: Naših 690 let – kul-
turna prireditev z otvoritvi-
jo ceste

• ob 19.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje razstave ArtKum 
Extempore 2021

Sobota, 2. 10.

• od 9.00 do 13.00 v Posav-
skem muzeju Brežice: Sejem 
rokodelskih znanj in veščin 
ter grajska tržnica starin 
(TVU 2021)

• ob 9.00 v Mencingerjevi hiši 
Krško: delavnica mozaika 
za otroke in mladino (TVU 
2021)

• ob 9.00 v Vojašnici Cerklje 
ob Krki: teniški turnir dvo-
jic KS Cerklje ob Krki

• ob 9.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: MOPi 
ekipno prvenstvo v badmin-
tonu za Pokal Občine Brežice

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj – Igre naših star-
šev (TVU 2021)

• ob 15.00 na vaški gmajni v 
Župeči vasi: otvoritev špor-
tno-učnega prostora ob reki 
Krki

• ob 19.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: letni koncert 
MePZ Viva Brežice »Izven 
okvirja« v sodelovanju s FS 
KUD Oton Župančič Artiče

Ponedeljek, 4. 10.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: šivanje blazin za sto-
le (TVU 2021)

• ob 9.00 na ZPTM Brežice: 
delavnica v Svetovalnem 
središču Posavje za brez-
poselne – Spletni vprašal-
nik ocenjevanja spretnosti 
(TVU 2021)

• ob 12.00 v MC Sevnica: do-
godki ob tednu otroka (do 
sobote, 9. 10.)

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: Izmenjevalnica starih 
knjig (vsak dan do petka, 8. 
10.; TVU 2021)

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

27. 
september
PONEDELJEK

BRESTANICA VRTEC 10.30–11.00

IMPOLJCA (DUO) - EN. BREZOVO 11.15–11.35

TRŽIŠČE 12.00–13.00

KRMELJ 13.10–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

BRESTANICA 17.05–17.35

Po
sa

vs
ka

 p
ot

uj
oč

a 
kn

již
n

ic
a 

~  
O

K
TO

B
ER

  2
02

1 28. 
september

TOREK

GOLEK 11.30–11.50

GORA 12.00–12.30

VELIKI TRN 12.50–13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45–14.15

VELIKI PODLOG 15.00–15.30

GORICA 15.40–16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25–16.55

DRNOVO 17.10–17.40

29. 
september

SREDA

VELIKA DOLINA 9.30–10.15

SLOVENSKA VAS 10.30–11.00

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.10–11.40

ČATEŽ OB SAVI 12.20–12.50

BUKOŠEK 13.05–13.35

DU BREŽICE 13.50–14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45–15.30

30. 
september

ČETRTEK

SVIBNO  (1) 9.20–10.10

JAGNJENICA  (1) 10.20–10.50

RADEČE VPD 11.00–11.20

VRHOVO  (1) 12.10–12.40

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

4. 
oktober

PONEDELJEK

DSO KRŠKO 11.15–12.00

DOLNJA PREKOPA 12.30–13.00

OREHOVEC 13.15–13.45

ČRNEČA VAS 15.00–15.30

OŠTRC 15.45–16.15

PODBOČJE 16.35–17.05

5. 
oktober

TOREK

DOLENJA VAS (VRTEC) 9.50–10.50

KRIŽE 11.15–11.45

ARTIČE (1) 12.05–13.05

SROMLJE 13.25–14.10

ARNOVO SELO 15.00–15.30

ZDOLE 15.45–16.15

 6. 
oktober

SREDA

ŽUPELEVEC 10.50–11.20

BIZELJSKO (OŠ) 11.30–12.45

PIŠECE 13.10–13.55

DEČNO SELO 14.45–15.15

DOBOVA 15.35–16.20

TRNJE 16.40–17.25

7. 
oktober
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM ) 13.45–14.30

11. 
oktober

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15–10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30–11.30

RAKA (OŠ) 12.30–13.30

SMEDNIK 13.40–14.10

VELIKA VAS 14.25–14.55

SENUŠE 15.05–15.35

12. 
TOREK

STARA VAS - BIZELJSKO 11.00–11.45

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30–13.45

ARMEŠKO 14.45–15.15

ŠEDEM 15.35–16.05

13. 
oktober

SREDA

VRHOVO (2) 8.20–8.50

SVIBNO  (2) 9.10–9.50

JAGNJENICA  (2) 10.00–10.30

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

14. 
oktober
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA 8.25–9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA 9.15–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50
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18. 
PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 12.55–13.55

KOPRIVNICA 14.15–14.45

VELIKI KAMEN 15.30–16.00

MALI KAMEN 16.10–16.40

ROŽNO 17.00–17.30

19. 
TOREK

DOBOVA (OŠ) 12.00–13.15

KRŠKA VAS 13.30–14.15

GORENJE SKOPICE 14.30–15.15

VIHRE 15.50–16.20

RAKA 16.40–17.10

20. 
oktober

SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.45–10.30

GLOBOKO (OŠ) 10.50–11.35

MOSTEC 11.55–12.40

KAPELE 13.00–13.45

DOLENJA VAS 14.45–15.15

ARTIČE (2) 15.25–16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20–16.50

21. 
ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45–10.45

BUŠEČA VAS 11.10–11.40

VELIKE MALENCE 11.50–12.20

SOBENJA VAS 12.30–13.00

CERINA 13.40–14.10
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T: (07) 488 01 94 
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

Mak Muni Mihevc
koncert iz cikla ARSonica 2021

sobota, 9. 10., ob 20. uri

Drama SNG Maribor: Pošta
absurdno tragična komedija

za Zeleni in Modri abonma ter izven
sobota, 16. 10., ob 19.30 uri

Gozd Raja
lutkovno-glasbena predstava
za Rumeni abonma in izven

četrtek, 21. 10., ob 18. uri

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Aktivnosti, ki jih Športna zve-
za Krško izvaja v sodelovanju 
s športnimi organizacijami iz 
občine Krško, šolami in Občino 
Krško, potekajo od leta 2015, 
ko je Evropska komisija za-
čela s projektom Evropski te-
den športa. Športna zveza želi 
s pestro ponudbo programov 
športnih društev vanje priteg-
niti ne samo osnovnošolsko 
mladino, ki jim je ta dogodek 
v veliki meri namenjen, tem-
več tudi ostalo populacijo. 

Zaključek aktivnih predsta-

19 športov in tisoč udeležencev
KRŠKO – V organizaciji Športne zveze Krško so se 14. septembra pri OŠ Jurija Dalmatina Krško s 5. festiva-
lom športa Športofešto z Mini olimpijado zaključile predstavitve športnih programov oz. teden predstavi-
tev športov v občini Krško. 

vitev po šolah je predstavljal 
5. festival športa Športofešta 
z Mini olimpijado oz. otvori-
tvena slovesnost, ki jo je sku-
paj z uspešno šahistko Pio Ma-
rie Ružič izvedel Rok Guna iz 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije. Olimpijsko zaprisego je 
prebrala Nika Šeler, baklo pa 
je nosil Matej Koritnik. Otro-
ke so nagovorili predsednik 
ŠZ Krško Luka Šebek, pred-
stavnica Občine Krško Ro-
mana Pečnik in ravnatelji-
ca Valentina Gerjevič, ki je 
prireditev tudi uradno odpr-

la. Na festivalu so sodelovali 
tudi drugi športniki in trener-
ji - vodje športnih programov, 
ki skrbijo za strokovnost iz-
vajanja športnih vadb. Vsako 
leto se predstavitvam pridru-
ži kakšna nova športna orga-
nizacija, letos so sodelovali: 
Atletska šola HOP2, Odbojka-
rski klub Krško, Klub tajskega 
boksa Krško, Spidvej klub Sven 
Cerjak v sodelovanju z AMD 
Krško, Plesni klub Lukec, Ka-
jak kanu klub Krško, Klub bo-
rilnih veščin Dren, Šahovski 
klub Triglav Krško, Odbojka-
rsko društvo Brestanica, Po-
savski alpinistični klub, Dru-
štvo razcvet tišine, Rokometni 
klub Krško, Nippon, Košarkar-
ski klub Krško, Glasbena šola 

Krško – Sodobni ples in Ple-
sno društvo Imani. Skupaj se je 
predstavitev 19 športov udele-
žilo več kot 1000 aktivnih ude-
ležencev. Nagrada za otroke, ki 
so sodelovali na predstavitvah, 
so bile bandane, pisane rutke, 
ki so jih priskrbeli v sodelova-
nju z Občino Krško. Vsak šolar 
v občini Krško od 1. do 5. ra-
zreda je prejel brošuro s pri-
javnicami v športne programe.

S Športofešto z Mini olimpija-
do so obeležili kar dve pobu-
di Evropske komisije - teden 
športa in teden mobilnosti ter 
skupaj opozorili na pomen gi-
banja in uporabe prijazne in 
varčne mobilnosti v lokalnem 
okolju.  P. P.

Otroke�so�seznanili�tudi�z�borilnimi�športi.

OB NAKUPU NOVEGA VOZILA 
PEUGEOT 5 MESECEV 
BREZPLAČNEGA PRANJA 
V SAMOPOSTREŽNI 
AVTOPRALNICI* 

 *Poraba v 
kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 
1,2 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 28 do 175 g/km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 
g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/
km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Poraba električne 
energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri 
kombinirani vožnji: 169–183. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
V času akcije, ki velja do 31. 12. 2021, ob nakupu 
vozila Peugeot podarimo 50 žetonov za pranje v 
samopostrežni Avtopralnici Avtoline.

AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva ulica 10, 8270 Krško, 
tel. 07 490 21 16

Novi prodajalec in serviser  
Peugeot v KRŠKEM

UJEMITE SVOJEGA 
LEVA V AVTOLINE

BREŽICE – V zadnjih dveh mesecih so atletinje in atleti Atlet-
skega kluba Brežice zabeležili odlične rezultate in v vitrine 
kluba pospravili nove medalje z različnih tekmovanj. 

Na balkanskem prvenstvu za mlajše mladinke in mladinke v Sr-
biji se je posebej izkazal metalec Jakob Urbanč, ki je 5 kg kla-
divo zalučal 74,12m daleč, kar je nov državni rekord za mlajše 
mladince. S tem metom je osvojil prvo mesto in domov prinesel 
zlato medaljo. Nastopil je tudi tekač Tim Breznikar, ki je v teku 
na 1500 m osvojil 7. mesto. Na svetovnem prvenstvu za gluhe in 
naglušne na Poljskem je nastopila Leja Glojnarič, ki je v metu 
kopja osvojila 5. mesto. 
Brežiški metalci kladiva so poskrbeli za kar dve uvrstitvi na zma-
govalni oder na ekipnem državnem članskem prvenstvu v Lju-
bljani. Zmage se je veselil Jan Lokar, na tretjem mestu pa je tek-
movanje končal Jakob Urbanč. Stopničk se je veselila tudi Ula 
Bohorč, ki je tekmovanje v skoku s palico končala na 3. mestu, v 
moškem skoku s palico je Peter Gričar Vintar zasedel 4. mesto. 
Državnega prvenstva za pionirke in pionirje na Ptuju se je ude-
ležila številna ekipa Atletskega kluba Brežice in domov prinesla 
kar pet kolajn. Leandro Krkalič je osvojil srebrno kolajno v metu 
kladiva, na tretjo stopničko so se uvrstili Matic Tršelič v skoku 
s palico, Tinkara Omerzu v metu kopja, Zala Kovačič v metu 
kladiva in Katarina Sadek v skoku s palico. Brežiški pionirji so 
zastopali tudi slovenske vrste na ekipnem pionirskem dvoboju 
Slovenije in Hrvaške v Čakovcu. Zala Kovačič je osvojila 2. mes-
to v metu kladiva, 4. mesta pa Tinkara Omerzu v teku na 100 m 
z ovirami ter Matic Tršelič in Katarina Sadek, oba v skoku s pa-
lico.  Vir:�AK�Brežice

Nove medalje v klubskih vitrinah

Brežiški�pionirji�v�reprezentanci�U16

MAINTAL, GLOBOKO, ŽEJNO – Na evropskem kadetskem in mla-
dinskem prvenstvu v ju-jitsu, ki je med 24. in 26. septembrom po-
tekalo v nemškem Maintalu, sta slovenski reprezentantki in člani-
ci Društva borilnih veščin (DBV) Katana Globoko Jedrt Jevševar 
in Maruša Rus v kategoriji mladinskih (U21) ženskih parov v 

duo sistemu osvojili zlato 
medaljo in naslov evropskih 
mladinskih prvakinj. V treh 
neposrednih spopadih z mla-
dinkami iz Francije, Belgije 
in Nemčije sta Jerca in Ma-
ruša suvereno premagovali 
nasprotnice in nato ponos-
no stopili na najvišjo stopni-
co letošnjega evropskega pr-
venstva. Srebro so osvojile 
Belgijke, bron pa je šel v roke 
domačinkam. V DBV Katana 
so dekletoma in njunemu tre-

nerju Juretu Žabjeku ob vrnitvi v domovino pripravili tudi slove-
sen sprejem, ki se ga je udeležil tudi župan Ivan Molan. 
Na EP je Slovenijo zastopala še ena posavska tekmovalka, in sicer 
Nina Piškur, ki brani barve Društva borilnih veščin Ippon Sevni-
ca. Nastopila je v kate-
goriji U21 v težnostni 
skupini +71 kg – bor-
be. Po odličnem nasto-
pu je v finalnih borbah 
morala priznati pre-
moč tekmovalkam iz 
Nemčije in Črne gore 
ter na koncu osvojila 3. 
mesto in bronasto me-
daljo. Na tekmovanju jo 
je spremljal in spodbu-
jal tudi njen trener in oče Aleksander Piškur. Njenega uspeha 
so se razveselili tudi njeni sorodniki in prijatelji, ki so jo prese-
netili s sprejemom na Žejnem, sosednji vasi Cerine, kjer je doma. 
Bronasto Nino je na prizorišče sprejema pospremil velik trans-
parent z napisom »Dobrodošla doma, naša bronasta Nina«, kas-
neje pa še gruča vseh, ki jo spremljajo in spodbujajo na njeni 
športni poti.  R. R.

Jerca in Maruša na vrhu Evrope, 
Nina si je priborila bron

Evropski�prvakinji�v�ju-jitsu�Ma-
ruša�Rus�(levo)�in�Jedrt�Jevševar�
(foto:�Občina�Brežice)

Nino�Piškur�je�na�Žejnem�pričakal�ve-
lik�transparent�(foto:�Lara�Oštrbenk).

RADEČE, HOTEMEŽ –  Od 4. do 9. oktobra bo na 2.400 metra dol-
gi tekmovalni ribiški trasi od Radeč do Hotemeža živahno, saj bo 
potekalo svetovno prvenstvo v ribolovu s plovcem za invalide, 
masters (ribiči v starost 55-65 let) in veterane (starost 65-75 let). 
Ribiška zveza Slovenije je za operativno izvedbo vseh treh prven-
stev izbrala Ribiško družino Radeče, ki se je v preteklosti že mno-
gokrat pokazala kot odlična organizatorica tekmovanj. Na tekmo-
valni trasi se bo pomerilo 145 tekmovalcev iz 18 držav. Uradnim 
treningom, ki se bodo začeli 4. oktobra, bo sledil dvodnevni tek-
movalni del 8. in 9. oktobra, ki ga bo spremljalo 140 sodnikov.  »To 
svetovno ribiško prvenstvo bi morali izpeljati že v lanskem letu, 
a uspelo nam bo v letošnjem oktobru, ko smo že trikrat presta-
vili datum ter imeli tudi 13 inšpekcijskih nadzorov,« je povedal 
predsednik RD Radeče Branko Zelič, ki se je za pomoč in podpo-
ro zahvalil članici ribiške družine in zdravnici Ninni Kozorog. Po-
hvalo tako ribiški trasi kot radeški ribiški družini so na predstavi-
tvi tekmovanja izrekli poslanec Matjaž Han, župan Tomaž Režun 
in predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miro Žaberl.  S.�R.

V Radečah bo svetovno prvenstvo
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Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Anja�Špehar�s�Črešnjic�pri�Cerkljah�ob�Krki�in�Rihard�Jan-
kovič�z�Boršta,�4.�september�2021,�grad�Brežice�(foto:�Fo-
to Molan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Edina Sejdić, Velike 
Malence – dečka,

• Nina Zaplatar, Gabrijele – 
dečka,

• Neva Foršček, Novo mesto 
– deklico,

• Monika Volf, Srebrnik – 
deklico,

• Terezija Cirnski, Cirnik – 
deklico,

• Tjaša Kozinc, Poklek nad 
Blanco – dečka,

• Špela Podgoršek, Senovo 
– deklico,

• Nataša Pleteršnik, 
Črešnjice pri Cerkljah – 
deklico,

rojstva • Tea Jurečič, Drnovo – 
dečka,

• Vlasta Stopar, Orehovec – 
dečka,

• Barbara Krnulc, Bojsno – 
deklico,

• Melanie Terglav, Sevnica 
– dečka,

• Nina Očko, Hum na Sutli 
(Hrvaška) – deklico,

• Špela Vidic, Armeško – 
deklico,

• Tina Kuselj, Osredek pri 
Krmelju – deklico,

• Sara Praznik, Gazice – 
deklico,

• Petra Bogovič, Pečice – 
deklico,

• Maja Žaren, Površje – 
dečka,

• Mojca Koprivnjak, Krško 
– deklico.

ČESTITAMO!

TRNJE – 10. septembra je visok jubilej, 90 let, praznovala Berta 
Pečar iz Trnja. Okroglo obletnico je proslavila skupaj z najbližji-
mi s slovesno sveto mašo na svojem domu. Slavljenka je kot tret-
jerojenka odraščala v številni družini s petimi sestrami in enim 
bratom. Med drugo svetovno vojno so bili izgnani v Nemčijo, a 
srce jih je pripeljalo nazaj domov. Z danes že pokojnim možem 
Francem sta se poročila leta 1955 ter s trdim in vztrajnim delom 
ustvarila zgledno domačijo. V zakonu so se jima rodili trije sino-
vi in ena hčerka. Molitev je bila vedno pomemben del njihovega 
vsakdana in Berta to ohranja še danes. Svojo vero in ljubezen pre-
naša tudi na svojih osem vnukov in pet pravnukov.  B. P.

90 let Berte Pečar

Slavljenka�Berta�Pečar�v�družbi�svojih�najbližjih

SENOVO – V juliju je v krogu svojih najbližjih praznoval svoj 90. 
rojstni dan Rok Kukovičič, ki je odraščal v Dolenjem Leskovcu 
pri Krškem, po poroki in izgradnji družinske hiše pa že več dese-
tletij živi v nekdanjem posavskem rudarskem kraju. Slavljenec je 
upokojeni mizar, z mizarstvom se je začel ukvarjati že v starosti 
15 let in še vedno ga je mogoče videti v njegovi mizarski delav-
nici na Senovem. Del njegovih spominov je povezanih z delom v 
Nemčiji, kamor je odšel, da je lahko skrbel za družino. »Časi so 
bili drugačni, a nikoli nismo obupali, verjeli smo v lepši in boljši 
svet,« pravi.  R.�Perčič

90 let Roka Kukovičiča

Ob�visokem�jubileju�so�ga�obiskali�njegovi�najbližji.

Koraki za Urbana
SEVNICA – Pri Športnem domu Sevnica se je 11. sep-
tembra odvijal celodnevni dobrodelni otroški bazar 
pod imenom Koraki za Urbana. Namenjen je bil zbira-
nju sredstev za pomoč dveletnemu Urbanu Miroševiču, ki 
ima hudo nevrorazvojno motnjo, poimenovano po okvar-
jenem genu sindrom CTNNB1. 

Zaradi okvare gena 
CTNNB1 dečku grozi, da 
ne bo nikoli govoril, ho-
dil in samostojno živel. 
Njegova starša, Špela 
in Samo Miroševič, sta 
se povezala z znanstve-
niki, ki so sposobni iz-
delati gensko terapijo, s 
pomočjo katere bi lah-
ko Urban živel, kot živi-
jo njegovo vrstniki, a za 
raziskave je treba odšte-
ti dva milijona evrov.  S 
projektom Koraki za Ur-
bana je doslej uspelo 
družini zbrati 600 tisoč 
evrov. Na dobrodelnem 
dogodku v Sevnici, od 
koder prihaja Urbanov 
oče, so zbrali 37.785,94 
evrov, kar je nov žarek upanja za modrookega in svetlolas-
ega Urbana.  

Urbanu in vsem otrokom s sindromom CTNNB1 lahko poma-
gate tudi vi. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo URBAN5 
na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za nadaljevanje iz-
delave genskega zdravila za Urbana. Projektu se je pridruži-
lo tudi društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki 
sredstva za Urbana zbira na svojem računu TRR: SI56 0400 
1004 7069 045, sklic: SI99, namen: Urban. 

� S.�R.,�foto:�L.�M.

posavski obzornik pomaga

Urban� Miroševič� z� materjo� in�
dedkom

VELIKE MALENCE – Naša ljuba mama Anica Kožar, rojena Ga-
lič, in naš dragi ate Ernest Kožar, oba z Velikih Malenc, letos pra-
znujeta častitljiv jubilej, 65 let skupnega življenja oz. 65 let za-
obljube v večno ljubezen. V svojem dolgoletnem sožitju sta na 
svet spravila nas štiri otroke, ki smo ponosni, da sta nas vzgojila 
v poštene in delovne ljudi, čeprav vama v življenju ni bilo ved-
no postlano z rožicami in sta trdo delala, da smo lahko posta-
li to, kar smo danes. Mi, vajini otroci (Cvetka, Zlatka, Ernest in 
Ana), smo ponosni in presrečni, da vaju imamo ter da vaju lah-
ko obiskujemo na našem domu, kjer se vedno počutimo dobro-
došle in ljubljene. Vajino življenje ni bilo zaman, lepo sta pognala 
svoje korenine, ob štirih otrocih vaju razveseljuje še deset vnu-
kov ter že šest pravnučkov. Srečni smo, da smo del naših kore-
nin. Želimo vama še mnogo, mnogo zdravih in srečnih let ter da 
bi naju vedno z veseljem sprejemala na našem domu, kjer smo 
zrasli ob našem ognjišču. 
Slovesnost in obnovitev poročnih zaobljub je lepo pripravil gos-
pod župnik Jože Pacek v farni cerkvi na Čatežu ob Savi. 
� Ana�Volčanjk

65 let zakona Kožarjevih

Slavljenca�Anica�in�Ernest�Kožar

 V osrčju občutljivo izpisanega romana 
je osamljeni šestletnik Pietro, ki med 

počitnicami s starši prvič pride v podalpsko vasico Grana. 
Tam spozna precej divjega pastirja Bruna, potem pa z njim 
ter očetom kar nekaj let zapovrstjo obiskuje in raziskuje 
tamkajšnjo pokrajino, od zapuščenih hiš in mlinov do 
bleščečih gorskih vrhov. V najstniških letih vsak od fantov 
odide po poti, ki je predvidena zanj, po očetovi smrti pa se 
znova stakneta, ko se Pietro vrne v Grano, da bi tam obnovil 
hišo, ki mu jo je zapustil oče. Poduhovljena zgodba o izzivih 
sodobnega človeka v moderni družbi. 

knjižnice BrežiceKrškoSevnica vabimo k branju

ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST 
Paolo Cognetti 
Osem gora
prevedel Luka Novak, Totaliteta 2019, 235 strani

Po drugi svetovni vojni je v Sovjetski 
zvezi prevladovala podoba pogumnega 

in požrtvovalnega (moškega) junaka, ki se brez strahu 
podaja na bojišče, pripravljen, da v imenu višjih idealov 
žrtvuje življenje. Ta knjiga pa je uveljavljeni nacionalni mit 
pogumno zamajala in pokazala, da je imela vojna tudi drugo, 
zamolčano plat. Avtorica je z njo ustvarila pretresljiv mozaik 
izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se v drugi 
svetovni vojni borile na vzhodni fronti, in o njej zapisala: »Ne 
pišem zgodovine vojne, ampak zgodovino čustev.« 

RUSKA KNJIŽEVNOST
Svetlana Aleksijevič
Vojna nima ženskega obraza
prevedel Jani Rebec, Goga 2020, 412 strani

KREMEN – 17. septembra je 
v krogu družine in prijateljev 
okrogli jubilej, 90-letnico, pra-
znoval Stane Bogovič s Kre-
mena. Izhaja iz kmečke druži-
ne iz Anž pri Brestanici in je žal 
še edini živeči od petih otrok. 
Družino si je ustvaril na Kre-
menu z ženo Mileno iz Bošta-
nja, s katero imata tri sinove: 
Staneta, Romana in Andreja. 
Leta 2005 je žal ovdovel. Pred 
32 leti se je upokojil v tovarni celuloze, uživa mirno življenje, 
čas si krajša z vrtnarjenjem, rad se tudi zapelje do trgovine ali 
do prijateljev, saj ima še vedno vozniški izpit. Še vedno raztegne 
svojo harmoniko in prav nanjo je zaigral na svoj rojstni dan. Z 
obiskom ga je počastil župan mag. Miran Stanko, s katerim sta 
pokramljala in obujala spomine. Vedno je vesel vnukov in prav-
nukov, radi pa tudi prisluhnemo njegovim spominom, saj ima 
nešteto zgodb in anekdot.� B.�S.

90 let Staneta Bogoviča

Slavljenca�je�obiskal�župan.



Posavski obzornik - leto XXV, številka 20, četrtek, 30. 9. 202128 PREJELI SMO, OBVESTILA

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

ZAHVALA

VIDE STARC
Ob boleči izgubi naše ljubljene in ljubeče sestre,  

tete, žene, mame in babice 

ki nas je veliko prezgodaj zapustila v komaj 64. letu starosti, se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega življenja, ji stali 
ob strani, ji pomagali in z njo delili lepe trenutke. Hvala za izrečena 
sožalja in podporo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti 
ter za trenutek obstali ob njenem grobu z mislijo, da ne bo nikoli 
pozabljena. 

Žalujoči: mož Slavko, sinova Primož in Jure z družinama  
ter sestra Majda z družino

�Srce�tvoje�več�ne�bije,
bolečin�več�ne�trpiš,

nam�pa�žalost�srce�trga,
solza�lije�iz�oči,

dom�je�prazen�in�otožen,
ker�te�več�med�nami�ni.�

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubega

MARTINA BANA
iz Dečnega sela

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne prispevke. 
Hvala pogrebni službi Žičkar, vokalni skupini Andante, izvajalcem 
Kondorja in duhovniku Romanu Travarju za opravljen svečani obred.
Zahvala tudi podjetju Kostak in vsem njegovim nekdanjim sodelavcem 
za izrečena sožalja.
Posebna zahvala gospodu Branimirju Vodopivcu za njegove obiske, 
hvala gospe Teji Zidar za njena dobra dela. 
Posebna hvala za njuno nesebično pomoč in oporo v težkih dneh 
sosedama Aniti in Renati Hribar.

Žalujoči: vsi njegovi

Bil�si�drevo,�ki�nam�je�dajalo�zavetje,�
bil�si�steber,�ki�nam�je�dal�oporo,�����

bil�si�svetloba,�ki�nam�je�kazala�pot,�
bil�si�balzam�naših�ranjenih�src.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem 
iz podjetij Farme Ihan KPM d.o.o., KIM d.o.o., Krka d.d., sodelavcem 
Okrajnega in Okrožnega sodišča Krško ter Finančnega urada Brežice, 
prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih 
ter nam izrekli iskreno sožalje. Hvala za darovano cvetje, sveče, sv. 
maše in denarno pomoč. Posebna zahvala gospe Željki Kostevc za 
nesebično pomoč, negovalcem CSD Krško, pogrebni službi Žičkar, 
sodelavcem FU Brežice za ganljiv govor, pevcem za lepo petje in 
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,�

a�nate�spomin�bo�večno�ostal.�

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage 
žene, mamice, babice, sestre, tašče, svakinje, 

sestrične in tete 

TATJANE LAJKOVIČ 
s Pristave pri Leskovcu

V dneh, ko se z zadnjimi sončnimi žarki 
poslavlja še eno poletje, je tiho odšel tudi eden 
najbolj zvestih bralcev in pred leti občasni so-
delavec Posavskega obzornika

JERNEJ BRAČUN
(1959–2021)

(po domače Novakov Nejc) 
z Zdol pri Krškem.

Pogrešali bomo njegove iskrive, vedno pa dobronamerne misli o 
družbi in svetu, razmerah v krški občini, predvsem pa o domačem 
kraju, ki ga je imel kljub marsikdaj neprizanesljivim besedam tako 
zelo rad …
� Uredništvo

SPOMIN

30. septembra mineva eno leto,  
odkar nas je zapustil mož, oče, stari oče, 

brat, stric in sosed

MILOŠ VOLČANJŠEK
iz Podvinj.

V tem težkem obdobju se zahvaljujem vsem, ki ste mi stali ob strani 
in mi izrekli besede sožalja. Še posebej zahvala Lovski družini 
Kapele. Vsem iz srca hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni�te�več�na�dvorišču�ne�v�hiši,
nikjer�se�tvoj�glas�več�ne�sliši.�
Srce�je�onemoglo,�dih�je�zastal,
a�v�naši�srcih�vedno�boš�ostal.

SPOMIN

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate sveče, se iskreno zahvaljujemo. Nekoč se srečamo nad 
zvezdami. 

Alenka, hčerka Stella in vsi njegovi

10�let�že�v�grobu�spiš,�
a�v�naših�srcih�še�vedno�živiš.�

ANTON PERC ml. 
2. 8. 1978–1. 10. 2011 

DRAGO

SPOMIN

MANDA

Hvala vsem, ki ju ohranjate v svojih mislih in srcih, in jima 
prižigate sveče na grobu v Kostanjevici na Krki.

Počivajta v miru.

Sestra in hči Dragica

STOPAR
(1949–2020)  (1921–2021)

Zadnja tri leta so nas zapustili naši hišni ljubljenčki: mali pinč Dodi, 
mucek Fici in muca Copatarica, vsi trije zaradi starosti in bolez-
ni. Toliko spoštovanja imamo do njih, ki so nam lepšali dolga leta. 
Mucka sta prišla sama, zapuščena iz narave. Pred dnevi nas je za-
pustila prijazna črna muca Copatarica (to ime je dobila pred leti 
od takrat še majhne vnukinje). Doma je vedno prazno in žalostno, 
ko se poslovimo od naših domačih ali hišnih ljubljenčkov. Tako je 
vsaj v naši družini.
Takoj po tem dogodku sva obiskala najbližje zavetišče v Sevnici, ki 
je res preobremenjeno. Precej žalostnih zgodb in žalostnih živali, 
oči, ki gledajo in čakajo, da jih pridejo pogledat in mogoče odpe-
ljat s seboj v nov, pravi dom, kjer bodo dobili ne samo dom in hra-
no, ampak tudi prijaznost in ljubezen. Tako kot se spodobi. Mala 
dva, šest- in sedemmesečna mucka, ki nista v sorodstvu, sta vesela 
in navihana, izvajata vse mogoče vragolije. Človek je, ko ju pogle-
da, takoj veliko boljše volje in bolj srečen, ona dva pa, kot bi želela 
pokazati hvaležnost skrbniku za novi dom. Vsaka družina, ki lah-
ko premore toliko financ, naj poskrbi za vsaj eno bitje. Najbolj hu-
mano do njih je, da sta dva in da imata 'svojo' družbo in ne samo 
človeško, saj strokovnjaki pravijo, da so živali potem bolj srečne.
V času koronakrize, ko starejši in stari ljudje bivajo sami doma, 
je res prava priložnost, da posvojijo katero od malih bitij iz zave-
tišč. Sreča bo res obojestranska. Ne želim nikogar učiti ali sveto-
vati, samo prosim vas, dobre ljudi, ki imate možnost in sočutje do 
teh zavrženih živali – pojdite v zavetišče in dajte dom vsaj enem 
bitju. Lepo pozdravljam uredništvo in vse dobre ljudi in vesolje.
� M.�Božičnik

Obiščite zavetišča za male živali, 
dajte jim dom!

Spoštovani župan! Želel bi se zahvaliti vam in vaši ekipi za odgo-
vor, kjer ste opisali okoliščine, ki so povzročile nastalo situacijo ob 
zapori obeh cest oz. povezav na relaciji Krško–Brestanica in s tem 
tudi kar nekaj nezadovoljstva vseh nas, ki se vsakodnevno vozimo 
na tej relaciji. Predvsem pa gre zahvala tudi vaši ekipi, ki je razu-
mela nastalo situacijo in se je potrudila s posredovanjem pri inve-
stitorju izgradnje krožišča na državni cesti Direkciji RS za infra-
strukturo, ki je izgradnjo krožišča v glavnem že zaključil in tako 
sprostil promet na tej relaciji. Vesel sem, da ste tako tudi pokaza-
li, da vam ni vseeno za vaše občane, in verjamem, da se boste tudi 
vnaprej trudili, da do takih situacij ne bo več prihajalo.
� Gorazd�Pozvek

Zahvala županu in njegovi ekipi 

POSAVJE – Združenje Spominčica je začelo s humanitarno akcijo 
Rokavčki pomagavčki, s katero želijo osebam z demenco dvigni-
ti kakovost življenja. Rokavčki pomagavčki so zanimiv pripomo-
ček, ki osebi z demenco preusmeri pozornost, jo miselno zapo-
sli in umiri. Kvačkani in pleteni so tako, da vsebujejo številne 
zanimive elemente (npr. gumbi, cofki, rožice) ter barvne odten-
ke, kar privablja pozornost osebe z demenco. Pokazali so se kot 
odličen pripomoček, ki številnim bolnikom pomaga zmanjše-
vati stres, deluje stimulativno na njihove možgane in izboljšu-
je njihovo zaznavanje. Akciji Rokavčki pomagavčki, ki je postala 
vseslovenski projekt, so se pod vodstvom Tine Železnik prid-
ružile tudi sevniške Bucike in številne sevniške prostovoljke. Le-
-te bodo ob sevniškem občinskem prazniku razveselile starejše 
z demenco v domovih za starejše v Posavju.  Vir:�DI�Zaupanje

Rokavčki pomagavčki 

ROŽNO – Na prvo nedeljo v septembru je PGD Rožno pra-
znovalo 40 let obstoja in delovanja. Obeležili so ga s postro-
jem gasilcev, slavnostnimi nagovori ter podelitvijo priznanj, 
pohval in zahval. 

Korenine gasilstva v krajevni skupnosti Rožno-Presladol segajo 
v jesen 1973, prva desetina, ki je skrbela za požarno varnost, pa 
je bila ustanovljena leta 1980. Leta 1981 je bilo uradno ustanov-
ljeno PGD Rožno. Gasilcem je v 90. letih 20. stoletja Občina Krško 
odstopila proizvodno dvorano na Rožnem (lastnik je PGD Rožno 
postalo leta 2002), ki so jo vse do leta 2011 prenavljali in dog-
rajevali, tako da je danes urejen in prostoren gasilski dom. Leta 
1993 leta so nabavili prvo vozilo kombi IMV, šest let pozneje so 
kupili kombinirano vozilo TAM 5500 s cisterno za 3000 l vode, 
leta 2002 kombi Citroen Jumper, pred dvema letoma so postali 
bogatejši za sodobno opremljeno GVV1 (Iveco Daily 70 C 18), ki 
je nadomestilo kar 50 let staro vozilo. 
Na prireditvi, s katero so obeležili štiri desetletja delovanja, so 
zbrane nagovorili predsednik PGD Rožno Andrej Sluga, pred-
sednik KS Rožno-Presladol Anton Bohorč, predsednica GZ Kr-
ško Ana Somrak in predstavnik Občine Krško Aleš Benje. PGD 
Rožno, društvo I. kategorije, kljub svoji majhnosti stremi proti 
uspehom, napredku in razvoju, kar je razvidno že s strani njiho-
vega podmladka, ki se redno uvršča na regijska in državna tek-
movanja. Gasilcem, ki so društvu vdihnili življenje in danes uživa-
jo status veteranov, so se na prireditvi še posebej srčno zahvalili. 
Člani PGD Rožno so ob 40. rojstnem dnevu odločno zagotovili, 
da bodo še naprej opravljali svoje poslanstvo v dobrobit sokra-
janov in v duhu pomoči.� Doroteja�Jazbec

Majhni, a zagnani in uspešni

Postrojeni�člani�PGD�Rožno
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Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

»Na svetovni dan turizma postajališče za avtodome v Krškem, 
namenjeno turistom, takole sameva, pa tudi čez poletje ni bilo 
na njem nikoli pretirane gneče. Človek se vpraša, ali je bila to 
res tako nujna in pametna investicija,« je ob poslani fotogra-
fiji zapisala bralka, redna sprehajalka po rekreativni stezi, ki 
se začenja ravno ob omenjenem postajališču. Kot je še doda-
la, tudi sosednje zemljišče, po znanih informacijah namenje-
no gradnji novega bazena, ni ravno v ponos mestu, ki se tru-
di uveljaviti tudi kot privlačna turistična destinacija.

ZAHVALA

CIRILE KOS
iz Mihalovca pri Dobovi

Ob boleči izgubi naše mame, tašče, babice, 
prababice, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za tolažilne besede in izrečeno sožalje. Zahvaljujemo se tudi osebju 
Trubarjevega doma upokojencev v Loki za skrbno nego, župniku, 
pevcem, trobentačem in gospodu Žičkarju za opravljene storitve. 
Hvala za darovane sveče in svete maše. Zahvala tudi vsem, ki ste se 
prišli poslovit od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

DANICE MIRT
iz Kladja nad Blanco

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, svete maše 
ter spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala tudi pogrebni službi, 
pevcem in gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred.
Posebej se zahvaljujemo sosedom za pomoč in razumevanje v času 
njene bolezni. 

Žalujoči: otroci z družinami

ZAHVALA

MAKSA MIRTA
s Kremena

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta,  
dedka, tasta, brata, strica,  

dobrega soseda in prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraženo sožalje in podporo.
Zahvala pogrebni službi Kostak, govorcu g. Žinku, pevcem in 
trobentaču za lepo opravljen obred, zlasti pa Klavdiji Mirt za 
presunljivo lepo pesem, zapeto ob grobu.
Zahvala tudi vsem za podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob izgubi mame Milke se želimo zahvaliti vsem, ki ste jo z nami 
pospremili na njeni zadnji poti ter darovali sveče in cvetje. Hvala 
raškemu župniku Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred slovesa 
in pogrebni službi Blatnik za celoten potek pogreba. Velika zahvala 
tudi zdravniku Željku Pleši ter medicinski sestri Valeriji iz Splošne 
bolnišnice Brežice za vso zdravniško pomoč. Iskrena hvala Majdi 
Bizjak z družino za vso pomoč in podporo.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo pogrešali

LJUDMILA 
ANČIMER

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste nas v težkih trenutkih tolažili in nam stali ob strani. 
Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo, babico, prababico in 
sestro Pavlo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala tudi vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom.
Posebna zahvala tudi gospodu župniku Alojzu za pogrebni obred, njeni 
hčerki Marinki za lep nagovor ob njenem slovesu, pogrebni službi 
Žičkar iz Brežic in pevcem za odpete žalostinke. Hvala tudi zdravstveni 
postaji Senovo.

Žalujoči: vsi njeni

Ni se ti uspelo posloviti, 
morala si čez noč oditi, 

zaspala si za vedno, naša draga mama.
V sanjah k tebi smo prišli, 

se tam od vseh nas si poslovila, 
v večnem miru zdaj lepo tam spi.

Ob boleči izgubi naše dobre mame, babice,  
prababice in sestre

PAVLE DOBRAVC 
1941–2021

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in društvu izgnancev za vsa izrečena sožalja, podarjene 
sveče, denarno pomoč in svete maše. Hvala patronažni sestri Majdi, 
ZD Krško in osebju Dializnega centra Krško, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Blatnik. Posebna hvala 
sosedu Robiju Kralju z družino za ostalo pomoč. Hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Vse�na�svetu�mine,�vse�se�spremeni,
le�spomin�na�tebe�ostaja�in�živi,

ker�dom�je�prazen�in�molči.

Ob boleči izgubi našega očeta, starega očeta, 
tasta, strica, bratranca in dobrega soseda

JOŽETA JELOVŠKA
z Vrha pri Raki

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter podarjene 
svete maše. Posebno se zahvaljujemo župnikoma Jožetu Brečku in 
Ludviku Žagarju za opravljen svečan obred, pogrebni službi Kostak, 
pevcem z Rake, pihalnemu kvartetu, cvetličarni Lilija in praporščakom. 
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. 

Žalujoči: žena in sinova z družinama

V tihem septembrskem večeru 
nas je zapustil naš dragi 

FRANC URBANČ 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala 
gasilcem PGD Pirošica, društvu izgnancev za darovano mašo ter 
društvu upokojencev. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba, pevcem, govorcu, trobentaču ter gospodu župniku iz Cerkelj 
ob Krki za lepo opravljen obred in nagovor. Še enkrat vsem hvala. 

Vsi njegovi

LUDVIKA ZAKOVŠKA 
z Dolenje Pirošice 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, starega 

očeta, pradedka, brata in strica 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli od njega poslovit. Hvala 
vsem za darovane svete maše, sveče, cvetje in denarne prispevke. 
Najlepša hvala g. župniku Janezu Turinku za pogrebni obred. Hvala 
pogrebni službi Žičkar in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala tudi 
vsem iz CSD za pomoč pri negi, patronažni sestri Ani in sestri Anji iz 
ZD Sevnica za obiske na domu. Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 
poti, še enkrat najlepša hvala.

Vsi njegovi

MAKSA UREKA 
iz Pleterij 

ZAHVALA

Ob smrti naše Lenčke, 

se zahvaljujemo Cvetličarni Irena iz Brestanice za njeno celotno 
organizacijo, pevcem za lepo petje, Pogrebnim storitvam Robert 
Novak in govornici ter g. župniku za opravljen obred in sv. mašo. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste jo v 
lepem številu pospremili na njeni zadnji poti, za darovano cvetje in 
sveče. Iskrena hvala.

Brat Jože in sestra Mimika z ostalimi žalujočimi

HELENE ŠUŠTERIČ 
z Reštanja, 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mamice in babice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter svete maše.
Zahvala tudi pogrebni službi Žičkar in pevcem skupine Andante ter 
gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen poslovilni obred.

Žalujoči: hčerka Nadica z družino

NADE JARKOVIČ
iz Krške vasi 25d

Srce�tvoje�več�ne�bije,
bolečin�več�ne�trpiš,

nam�pa�žalost�srce�trga,
solza�lije�iz�oči,

dom�je�prazen�in�otožen,
ker�te�več�med�nami�ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in izrazili ustno, telefonsko ali pisno sožalje. Hvala za 
darovane sveče, svete maše in denarne prispevke.
Zahvaljujemo se dr. Marinček, kirurškemu, intenzivnemu in internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice za oskrbo, župnikoma Gregorju 
Majcnu in Janezu Žaklju za lepo opravljen obred, pevcem iz Globokega 
za odpete pesmi, Jakobu Radiču za zaigrano melodijo, Slavku Bibiču 
za besede slovesa ter pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše Mimice in jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Ohranimo jo v lepem spominu.
Za vedno boš ostala v naših srcih!

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE-MIMICE 
VERSTOVŠEK 

iz Bojsnega 

V�vsej�nemi�bolečini�srce�še�ni�dojelo,
da�te�nebo�je�vzelo,�najdražja�in�edina.
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Ugodno prodam ohranjen 
mulčer 120 cm, 2 x noža, kosil-
nico BCS, dvojni rez (Duplek), 
hidravlični dvig, oboje malo ra-
bljeno. Tel.: 041 233 834

Prodam mulčer do širine 160 
cm in luščilec koruze. 
Tel.: 070 815 003

Prodam kovinski cirkular za 
žaganje drv, z enofaznim mo-
torjem 1.5 kW, in drobilec vej 
Matrix do 40 mm, motor 2400 
W. Tel.: 070 602 388

Prodam suha metrska drva 
bukev, hrast (12 m); z dostavo 
v Sevnici in okolici, cena 55 €. 
Tel.: 070 820 330

Prodam pant žago, železno, z 
enofaznim elektromotorjem, 
zelo ohranjena, kolesa ø 50 cm. 
Tel.: 031 794 960

Prodam dvobrazdne pluge 
Ferguson, trosilec umetnega 
gnoja, kotel za žganjekuho na 
dve cevi, molzni stroj, prikoli-
co za živino, traktor Universal 
l. 1976, reg. do 2020, pumpo 
za cisterno (2700 l) in kosilni-
co BCS z vozičkom. 
Tel.: 041 370 786

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Prodam Golf 1,9 TDi, letnik 
2001, srebrne barve, odlič-
no ohranjen, vreden nakupa, 
cena: 1850 €. 
Tel.: 041 755 334

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti  A1 po pole-
tni ceni že od 3,45 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Tomi 
Lipar s.p., Stara vas 17e, Bi-
zeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam kratko žagana kosta-
njeva in brezova drva, voz 16 
col, železen, z vozom; okolica 
Brežic. Tel.: 051 477 243

Ugodno prodam inox cister-
no 300 l in plastično kad 300 
l. Tel.: 041 396 172 

Prodam mešana, hrastova 
drva v okolici Brežic. 
Tel.: 051 436 541 

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo, 
Dolenji Boštanj 19a. 
Tel.: 041 789 610

Prodam mešan gozd v kata-
strski občini Kostanjek (1311) 
v izmeri 14.886 m², najboljše-
mu ponudniku. 
Tel.: 041 314 256

Najamem garsonjero v Kr-
škem za daljše obdobje. 
Tel.: 070 777 688

Oddam dvosobno stanovanje 
v Krškem, 60 m2. 
Tel.: 070 631 060

Prodam starejšo hišo v okolici 
Pišec, zraven je 1,5 ha zemljiš-
ča, cena po dogovoru. 
Tel.: 068 128 972 

AVTOMOBILIZEM

Ugodno prodam srebrno sivi 
Chevrolet Aveo LS, registriran 
do 15. julija 2022, lepo ohra-
njen, prvi lastnik, cena po ogle-
du. Tel.: 051 205 561
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Prodam kosilnico SIP 165, ob-
račalnik, nakladalko in krožne 
brane – 28 diskov. 
Tel.: 040 628 535

Prodam bukova drva, možna 
dostava, cepilec drv in prašiča, 
težkega cca.180 kg. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Informacije na 
tel.: 031 306 559 (po 17. uri)

Ugodno prodam dobro slivov-
ko in sadjevec. 
Tel.: 031 822 242 

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
laški rizling, beli pinot, sauvig-
non, frankinjo, rosé. Polslad-
ko: renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 843

Prodam tritikalo in oves. 
Tel.: 051 257 931

Prodam ozimna jabolka v gaj-
bicah, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 203 239

Prodam ječmen. 
Tel.: 041 913 887

Prodam ječmen. 
Tel.: 051 634 338

Prodam kotel za žganjekuho 
na plin, kebrček 38 l. 
Tel.: 070 602 388

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo simentalko, 
staro tri leta, brejo osem me-
secev. Tel.: 070 701 088

Prodamo prašičke, od 40 do 
50 kg, okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam bikca simentalca, sta-
rega osem mesecev. Informaci-
je na tel.: 031 272 695

Prodam pujske, težke od 30 
do 40 kg, cena po ogledu. 
Tel.: 041 559 136

Prodam teličko sivko, staro tri 
tedne; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 369 250

Prodam prašiča, težka 130 in 
220 kg, ter svinjo, težko 250-
300 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 862 947

Anton Novak 
iz Brezine 10 obvešča 

cenjene stranke, 
da ima na zalogi 

težke bele piščance, 
krmljene z domačo 

hrano.  
Informacije na telefon:

07 49 61 069.
Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Informacije na tel.: 07 49 61 
069. 

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, 
obveščamo vas, da si 
lahko vsak delavnik 
med 16. in 18. uro 

priskrbite 
mlade rjave jarkice 

pred nesnostjo.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem



Posavski obzornik - leto XXV, številka 20, četrtek, 30. 9. 2021 31OBVESTILA, POSAVSKA PANORAMA

NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa 
(do 15. ure). Cena objave malega 
oglasa za fizične osebe do 15 
besed znaša 6,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,60 €, za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za 
pravne osebe, s.p. in druge posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas 
mora vsebovati naziv in naslov 
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (21/2021) bo izšla v 
četrtek, 14. oktobra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. oktober 2021.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Prodam prašiče, od 50 do 100 
kg. Tel.: 031 529 306

Prodamo kravo, staro šest let, 
brejo v osmem mesecu, pašno. 
Tel.: 051 412 886

Prodam bikca simentalca do 
150 kg; določitev cene ob ogle-
du. Tel.: 041 503 556

Prodam telico RJ, staro štiri 
mesece. Tel.: 040 870 514

Prodam kravo simentalko, 
tretjič brejo sedem mesecev, 
telico simentalko, brejo šest 
mesecev, in kravo simental-
ko s petim teletom, starim dva 
meseca, vse pašne. 
Tel.: 031 827 482

Prodam odojke, težke 25 kg. 
Tel.: 040 628 535 

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg; cena po dogovoru. 
Tel.: 031 689 469 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče, težke 40-75 
kg, krmljene z domačo hrano; 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodamo pujske, od 25 do 50 
kg. Možen zakol; okolica Bo-
štanja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke od 100 
do 150 kg, in dve telički; mo-
žna tudi dostava. 
Tel.: 041 525 628

Prodam goske in race. 
Tel.: 031 368 615

Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na fb strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Srečno srce
 2. (2.) Ans. PIK - Pesem našega srca
 3. (8.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 4. (10.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 5. (3.) Ans. SPEV - Špelca
 6. (4.) Ans. ŠENTJANCI - Rojen v napačnem času
 7. (5.) Ans. TOMAŽA ROTA - V življenju štejejo trenutki 
 8. (6.) Ans. RAUBARJI - Pogrešam te, domača vas
 9. (7.) ANDREJ SVETLIN IN OBERKRAINERJI - Ljubica 
   pojdi z menoj nocoj
 10. (-.) Ans. OPOJ - Gasilska noč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Veseli Dolenjci - Očetova hiša

Kupon št. 590
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 25. 9. 2021, ob 20. uri

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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obvešča, da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev in 
rjavih jarkic 8. 10. pri Mirt 

Alojzu na Raki ter 12. 10. na 
lokaciji Senovo. Vsak četrtek 
so na voljo enodnevni beli 

piščanci ter vsak torek 
rjave jarkice.

Naročila sprejemamo 
na tel. št. 031 676 724 ali 

07 49 73 190 med 9. in 17. uro.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

- mačice

- nagrobni pesek

- lončne krizanteme

- rese več barv

Ve
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Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Vsak delovnik po 18. uri 
nudimo bele težke piščance, 
rjave, grahaste, črne in bele 

jarkice pred nesnostjo.
Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo 2. oktobra.

Nudimo tudi prašiče.

Prodam odojke, domača reja, 
teža od 25 do 28 kg. Cena po 
dogovoru; okolica Brežic / 
Posavje. Tel.: 041 560 136.
 

RAZNO 

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obno-
va. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

Čistilni servis Nina, čišče-
nje stanovanj, hiš in po-
slovnih prostorov. Ugo-
dno, hitro in čisto! Lisec 
Nina s.p., Lukovec 4 c, Bo-
štanj, tel.: 041 722 676

Ugodno prodamo garažo v 
Brežicah. Tel.: 031 471 853

Prodam TV 18 prikolico z za-
voro na prikolici. 
Tel.: 03 42 60 400

Prodam platišča alu 5x112 
dunlop M+S 2056016 za MB 
E klase 220, ugodno, rablje-
ne dve sezoni; diatonično har-
moniko, 4-vrstna melodija, 
odlično ohranjena; plug 12 
col, visoki klirens, ohranjen; 
priklopnik X6013B, nov, tri ši-
rine prekopavanja (40-60-90). 
Ugodno, možne razne menja-
ve. Tel.: 030 256 943

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

Lareks hišni servis in prevozi. 
Hitro, natančno, ugodno. Mar-
ko Prevolšek s.p., Pekarska pot 
6, Leskovec pri Krškem, 
tel.: 030 344 977

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam štedilnik za centralno 
kurjavo, etažni. 
Tel.: 068 128 972

Prodam peč, gorilec in cister-
no na olje, bojler 300 l, dve spi-
rali, inox. Tel.: 051 448 214

STIKI

Fant, star 48 let, iščem žensko 
nekje svojih let, za skupno živ-
ljenje pri meni. Kličite samo 
resne. Tel.: 031 018 870

Upokojeni (75) osamelec v 
voznem stanju bi rad spoznal 
damo, primernih let, za sreča-
nja. Tel.: 041 935 332

POSAVJE – 15. septembra se je za-
čel odvijati vseslovenski projekt 
Slovenija kvačka, v katerem so-
deluje 211 kvačkaric in en kvač-
kar, ki bodo ustvarili največjo ko-
lekcijo kvačkanih občinskih grbov 
v Sloveniji. Velikost enega grba je 
120-140 cm x 160-180 cm (veli-
kost ene odeje) in v njegovo izde-
lavo bo treba vložiti 100 ur kvač-
kanja. Z omenjenim projektom, ki 
se bo zaključil na dan samostojno-
sti in enotnosti 26. decembra, že-
lijo sodelujoči obeležiti 30-letni-
co samostojne Slovenije, povezati 
Slovenijo s prejo in kvačko, posta-
viti virtualni muzej, kjer bodo grbi na voljo na ogled celotnemu 
svetu, poudariti pomen ročnih del ter doseči Guinnessov rekord. 
V projektu, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Slovenije Boruta Pahorja ter v sodelovanju z dru-
štvom Heraldica Slovenica, Dolino volne Majšperk in mnogimi 
drugimi, sodelujejo tudi posavske rokodelke: grb občine Bistri-
ca ob Sotli ustvarja Simona Bortek, grb občine Kostanjevice na 
Krki Sara Kuhar Dobnikar, grb občine Brežice Lidija Vodušek, 
grb občine Krško Branka Golob, grb občine Sevnica Ingrid Je-
len in grb občine Radeče Bogdana Smiljić. Vsak izdelan grb bo 
podarjen občini, županu oz. županji, a pred tem bodo vsi grbi raz-
stavljeni na razstavi v Mozirskem gaju.  S.�R.

Kvačkajo grbe slovenskih občin 

Grb�občine�Brežice�kvačka�
Lidija�Vodušek.
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56-letna Marjetka Peter-
kovič je bila doma v števil-
ni družini Planinc na Lib-
ni, zdaj pa z družino že 34 
let živi v Gornjem Lenartu, 
o čemer pravi: »Prišla sem s 
čudovitega kraja na čudovit 
kraj. Tam na vrhu Libne smo 
bili sami, kar je bil nek plus, 
imeli smo krasen mir, tukaj 
pa je nižina in je tudi mir. 
Obkroženi smo s poljem, z 
gozdom in tik ob Savi.« Vsa-
ko jutro hodi na spreho-
de po nasipu ob vodi, ki ji 
pravi tudi »brežiško mor-
je«. Tam sva se tudi sreča-
li in naprej je bilo vse lah-
ko, saj Marjetki beseda teče 
brez zadržkov o vseh plateh 
njenega vsakdana, ki je, kot 
boste lahko razbrali iz nje-
ne pripovedi, zelo pester, a 
tudi naporen, kar pa je ne 
ustavlja v njenem optimi-
stičnem gledanju na svet in 
ljudi okoli sebe.

� Marija�Hrvatin

»Moj dan je dolg, 

od petih zjutraj do enajstih 
zvečer. Najprej poskrbim za 
zajtrk, da gredo moji trije po-
tem v službo. Nato pa je čas, 
da poskrbim zase. To se mi 
zdi zelo pomembno, saj pra-
vijo, da je treba vsako maši-
no najprej ogreti, šele potem 
se 'zalaufa'. Imela sem precej 
težav s hrbtenico, zato sem 
iskala rešitev s hojo. Od nek-
daj sem rada hodila. Ko sem 
bila doma v hribih, so bile 
noge edini 'prevoz'. Tako sem 
sedaj našla neko pot za teles-
no in duševno spodbudo. To 
je prava hoja, intenzivna, da si 
ogrejem vsako mišico posebej, 
med hojo pa urejam tudi svoje 
misli. Vsako jutro imam v mis-
lih vse moje nečake, praneča-
ke, brate, sestre, vse, še po-
sebej, če ima kdo rojstni dan, 
sem že zjutraj z njimi. Ko pri-
dem na nasip ob Savi, temu re-
čem 'pozdrav mojim dragim'. 
Obrnem se na vse štiri stra-
ni neba in razprem roke in 
jih izročim v neko varstvo, v 
varstvo izročim tudi sebe, da 
bomo vsi skupaj v sobivanju. 

To je zame zelo pomemben 
trenutek in ga nikoli ne izpus-
tim. Če moram zgodaj v šta-
lo, ker imam potem kakšen 
opravek, grem toliko prej. Ho-
dim skupaj z našim psom Ari-
som, ki me spremlja in opazu-
je, vmes se tudi pogovarjava. 
Najlepše je zjutraj, ko med 
hojo opazim srne, zajčke, fa-
zane, ali ko je konec zime in 
se začne prebujati ptičje pet-
je. Vse te lepote imam streljaj 
od hiše. To je kraj, kjer je vsak 
dan kaj drugačnega, od vode, 
ki se giblje, do živali, ki tam 
prebivajo – npr. račke, labodi 
…, noben dan ni enak prejšnje-
mu dnevu. Tu je tako pestro, 
da nikoli ne rečem, joj, že spet 
moram iti, ampak zjutraj ko-
maj čakam, da grem spet tja. 
Včasih me kdo čudno gleda, ko 
mu pripovedujem o tem.

Ko pridem domov, 

najprej poskrbim za kuž-
ka, muckam dam jesti in ko-
koši nahranim. To so manjše 

skupinice, pri katerih hitre-
je opravim. Nato me čaka šta-
la. Tam imam od tri do šti-
ri ure dela. Ukvarjamo se z 
rejo plemenskih svinj in odoj-
kov. To sta dve skupini, ki sta 
zelo rizični. Matere z majhni-
mi pujski je treba zelo paziti, 
čuvati jih je treba tudi do po-
roda, kotitve, pri hranjenju je 
treba biti dosleden. Pregleda-
ti je treba, ali so vse pojedli, 
ugotoviti, ali vstanejo, in pre-
veriti, zakaj katera ne vstane, 
če leži, ali je zaspana ali je kaj 
narobe. Svinje kotijo same, če 
pa imajo prvič mladiče, po-
tem dežuramo med kotenjem, 
ker je vsak pujsek dragocen, 
ko pride na svet. Plemenskih 
svinj imamo sedaj 15, plemen-
skega merjas ca imamo svoje-
ga, vsa prireja je naša in po-
skušamo delovati sonaravno, 
čeprav nismo registrirani kot 
ekološka kmetija. Skrbim, da 
so matere svinje do poroda zu-
naj, kjer imajo veliko prosto-
ra, svoj bazen, ogromno sen-
ce. Prašiči se radi valjajo po 
blatu in se na tak način brani-
jo pred sončnimi opeklinami 
in insekti. 

Ko sem zadovoljna z opravlje-
nim delom, si privoščim mali-
co in medtem si že zamislim, 
kaj bom delala kasneje in kaj 
bom pripravila za kosilo. Če še 
ni preveč vroče, grem na vrt ali 
na njivo, ker je treba marsikaj 
okopati, pripraviti zemljo. Le-
tos smo imeli posejanih veli-
ko kultur – oves, rž, ječmen, 
pšenico, koruzo, sojo, oljne 
buče in krmni grah. Vso hrano 
za naše živali pridelamo sami 
za vse starostne skupine pra-
šičev, saj jim pripravim raz-
lične obroke oz. jedilnike. Kot 
imamo ljudje radi pestro, tako 
skrbim tudi za naše živali. 

Med svinjami vlada hierar-
hija in če pride kakšna nova, 
se mora najprej dokazati, saj 
je ostali ne sprejmejo in mo-
ram biti pozorna, da je ne na-
padejo. S svinjami se tudi po-
govarjam, vsaki sem dala svoje 
ime (Cvetka, Betka, Favna, Flo-
ra, Cirila, Metoda …), tu in tam 
dobijo kakšen priboljšek, saj 
jih marsičesa lahko navadiš s 
hrano, ki jo imajo rade, npr. s 
sadjem. 

Kosilo za nas 
pripravim nekje ob 
pol štirih, 

ko se naši vrnejo iz službe. Mož 
in oba sinova sta doma, hčerka 
pa živi v Ljubljani. Po kosilu si 
obvezno oddahnem, takrat re-
šim kakšno križanko ali pa kaj 
preberem. Rada berem knjige 
s kmečkimi povestmi ali ča-
sopis, tudi strokovne kmetij-
ske nasvete. Večkrat me takoj 
po počitku čaka papirologija. 
Smo davčni zavezanci, urad no 
imam status kmetice, kar ter-
ja obilo raznih 'papirjev', kaj-
ti ni samo po sebi umevno, če 
delaš na kmetih, da ti kar vse 
pripada. Na kmetiji mora si-
cer delati celotna družina, da 
to funkcionira, drugače je lah-
ko kaj hitro razpad. Z vsem 
tem se zamotim nekje do pete 
ali šeste ure, potem pa spet na 
njivo ali na vrt. 

Nato me čaka štala oz. prašič-
ji hlev, kjer sem nekje do de-
vete ali pol desete ure. Zatem 
v hiši pospravim, vzamem kaj 
iz skrinje za naslednji dan, 
pripravim kakšno sladico. Ob 
petkih imamo navado, da ne 
jemo mesa, tako je npr. poleg 
zelenjavne juhe vedno na mizi 

štrudl in mislim, da se ga ne bi 
nikoli naveličali, tako ga ima-
mo vsi radi. Nedelja je pri nas 
poseben dan, drugačen. Do 
leta 2000 smo imeli še gove-
do in prišli smo do zaključka, 
da garamo od petka do svetka, 
pa smo se odločili samo za rejo 
prašičev. Od takrat sem posku-
šala uvesti t. i. post za prašiče, 
mi pa imamo takrat prosto. To 
ne pomeni, da stradajo, ampak 
jim zjutraj dam toliko jesti, da 
imajo še za en obrok. Takrat 
poskušamo imeti kosilo ob 12. 
uri. Poleti zunaj kaj spečemo 
in smo lahko dlje časa skupaj, 
pa se kaj pogovorimo. 

Kmetovanje je v 
zadnjem obdobju kot 
neka manjša ladja 

na razburkanem morju. Ne veš, 
ali boš naletel na kakšno ska-
lo ali boš srečno prispel na cilj. 
Na kmetih smo zelo odvisni od 
vremena, ne smemo zamuditi, 
hitro se moramo prilagoditi in 
organizirati, da pravi čas pose-
jemo, da lahko računamo na 
dober pridelek. Včasih so bila 
daljša obdobja stabilna, lepši 
prehodi med letnimi časi. Tudi 
s prilagajanjem sortnih izborov 
ne gre tako hitro, kakor bi si že-

leli. Rastlina je živa, ne more se 
tako hitro prilagoditi vremen-
skim neprilikam. Že ko gremo 
skozi novo leto in nastopi janu-
ar, gledamo naprej, pripravlja-
mo se na setev. 

Kmetje smo povezani s kme-
tijsko svetovalno službo, saj 

brez njih ne moreš pridobiti 
nobenega papirja, a ta služba 
je v zadnjem obdobju postala 
zelo birokratska. Svetovalci ne 
hodijo po terenu, k nam jih ni 
bilo že mnogo let, čeprav to ni 
kritika, takšna je ureditev, she-
ma njihovega dela. Če grem jaz 
k njim, mi svetujejo, so stro-
kovnjaki, ampak oni so kar 
naprej v papirjih, še posebej 
odkar so subvencije, pa razni 
tečaji, razpisi … To bi se mo-
ralo kaj spremeniti, saj trenu-
tna ureditev ne služi svojemu 
namenu. Kmetje se moramo 
sami znajti. Jaz pujske prodam 
na domu, nimam posrednika, 
žita pa prodamo na »Skalo«, 
kjer odkupijo vse, kar pride-
lamo, saj imajo velike silose 
za shranjevanje. Kombajn na-
jamemo, da nam požanje, os-
tale stroje in traktorje imamo 
sami. 

Z enega zornega kota je sedaj 
lažje kmetovati, saj sedeš na 
stroj ter se pelješ in obdelu-
ješ njivo. A pridelek je bil prej 
bolj cenjen. Sedaj smo vedno 
v podrejenem položaju. Ko kaj 
prodaš, ti drugi odrejajo ceno, 
ko kaj kupiš, je enako. Sama 
mislim, da bi morali bolj pou-
darjati, kar je naše, slovensko, 
in da bi potrošniki znali to ce-

niti. Trudimo se pridelati čim 
bolj zdravo in naravno hrano. 
Imamo izredno strogo kontro-
lo. Pri nas veterinarja ni, ga ne 
potrebujemo, lahko pa pride 
nenapovedano, kadar koli, pa 
samo blato vzame in bodo  ve-
deli, s čim sem hranila prašič-
ke. Te službe imajo vse vzvo-

de, da lahko vse preverijo, če 
želijo. Moji pujsi imajo bolj-
ši standard in prej 'fruštkajo' 
kot jaz, bolj skrbim zanje kot 
zase. Ne rabim nobenih direk-
tiv, saj dobro vem, kaj je za njih 
dobro, kajti jaz od njih živim 
in mi je to pomembno. Upam, 
da bo enkrat prišlo do tega, da 
bodo potrošniki razumeli, da 
če je naše meso malo dražje, 
ni to naš zaslužek, to je zaslu-
žek tistih vmesnih deset in več 
postaj, preden se vidi cena v 
trgovini. Pri nas se nič ne spre-
meni, če se meso podraži. 

Prašičerejci imamo svoja 
društva, tudi zvezo, ki je moč-
na, se trudi, poskušajo na mi-
nistrstvu, trkajo na raz na 
vrata, kjer sicer vsi kimajo, 
pravijo, da razumejo, a pri tem 
se vse konča. Vsi se držijo tega, 
da se uvoza mesa ne dá zmanj-
šati, da na to ni vpliva, spod-
bud za povečanje reje prašičev 
ni. Sami med sabo se pogo-
varjamo, si dajemo napotke, 
a vsak se rešuje sam, kot ve 
in zna. V okviru ministrstva 
je sicer selekcijska služba, pa 
vzrejni centri, ampak se nek-
je vse izgubi. Mi smo majhni, 
mogoče imajo kaj več posluha 
obrati, ki imajo npr. 200 ple-
menk, manjši smo razdroblje-

ni, pa tudi utrujeni od vsega, 
kar se nam dogaja. 

Včasih sem se res 
vprašala,

kaj pa je meni tega treba, in za-
čela sem razmišljati, kaj lahko 
sama naredim, da bi bilo dru-
gače. Vsega dela, ki je vloženo 
v kmetovanje, se ne dá popla-
čati. Če ne bi tega delala tudi 
kot neke vrste poslanstvo, na-
čin življenja, bi že zdavnaj za-
ključila to zgodbo. Kot kmeti-
ca se moram marsikdaj odreči 
kakšnemu potovanju, ker štale 
ne morem kar pustiti. Včasih 
bi šla na izlet, pa se mu moram 
odpovedati, ali pa iti ob treh v 
štalo, da bi uredila, kar je tam 
treba. Zato o tem, kaj mi manj-
ka, ne razmišljam, ampak raz-
mišljam o tem, kar mi je dano. 
Dano mi je pa to, da stranke, 
ki prihajajo nazaj, povedo, da 
so bili z mesom zadovoljni, da 
je na praznovanju zmanjkalo 
odojka, tako je bil dober, to je 
tista nagrada, ki poplača vse. 
Posebnega zaslužka zadnje 
čase ni, a mirno spim, ker ni-
sem nikomur nič dolžna, toli-
ko imam, da je za sproti. 

V kovidnih časih se je poveča-
la zavest, da je treba poskrbeti 
zase in je prišla bolj do izraza 
samooskrbnost. Mnogi so uvi-
deli, da se lahko trgovine zap-
rejo, ali tja ne bodo mogli iti 
vsak dan, pa jih je zaskrbelo, 
kakšna prihodnost nas čaka. 
Nekateri, ki so prišli kupit 
prašiča, so rekli, da meso raje 
doma pridelajo, ker ne vedo, 
kdo vse je imel v rokah meso, 
ki je na trgovinski polici. 

Na kmetih je skozi vse 
leto delo, 

nikoli ga ne zmanjka, tudi ob 
nedeljah je treba oskrbeti živa-
li. Sem zelo samostojen človek, 
ko je huda sila, bom prosila za 
pomoč, drugače pa večino po-
storim sama. Če v štali poči vo-
dovodna cev, popravim sama, 
ker ne bom pustila prašičev 
žejnih vse dopoldne. Brez upa-
nja ne smeš iti spat, zjutraj ne 
smeš imeti občutka, da bo šlo 
vse narobe, ker potem bo res 
šlo. Moje vodilo je, da ni niko-
li tako hudo, da se ne bi dalo 
rešiti z nekim kompromisom, 
dialogom. Pa opreti se je tre-
ba na to, da so naši predniki šli 
skozi vojne, ujme, strojev niso 
imeli, delali so na roke, pa so 
preživeli, ne le preživeli, nas 
otroke so dvignili in postavi-
li v življenje, vzgojili, nam po-
darili popotnico za življenje, 
dali ogromno znanja. To je 
najboljša dediščina, ki jo mo-
ramo negovati, še oplemeniti-
ti ter deliti naprej, našim otro-
kom. Kajti vsakdo od nas ima 
stotero talentov, ki jih je tre-
ba znati prepoznati in jih dati 
na plano. S tem se ljudje boga-
timo in rastemo, tega ne sme-
mo opustiti, ker bi to nakazo-
valo naš konec, to bi bilo brez 
duše. V življenju moramo vi-
deti cilj, tudi takrat, ko smo s 
težko motiko na njivi v najhuj-
ši vročini ...« 

TAKŠEN JE MOJ DAN
Marjetka Peterkovič

PRAŠIČEREJKA

Marjetka�Peterkovič


