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MORS se bo oddolžil občini
OB DNEVU REFORMACIJE – V času, ko so nas ukrepi za omejevanje širjenja epidemije novega
koronavirusa ponovno zaprli v socialne in službene 'mehurčke', javno življenje pa je ustavljeno, gredo
skoraj neopaženo mimo pomembni prazniki in obletnice. V Brežicah tako niso mogli slovesno obeležiti
občinskega praznika, ki ga praznujejo 28. oktobra v spomin na ustanovitev Brežiške čete, prav tako ne
bo proslav ob sobotnem dnevu reformacije, ki je po zaslugi naših rojakov Jurija Dalmatina in Adama
Bohoriča (na fotografiji njuni skulpturi v spominskem parku na Vidmu) pustila močne sledi tudi v Posavju.
V krški občini letos sicer poteka t. i. Bohoričevo leto ob 500. obletnici rojstva avtorja prve slovenske
slovnice, ki ji je posvečena tudi objava na 23. strani tokratnega časopisa. 
Foto: Peter Pavlovič

Covid-19 kroji vsakdan
v domovih starejših
Če smo spomladi v prvem valu koronavirusa z zadovoljstvom pisali, da so se v socialnovarstvenih
zavodih v Posavju uspešno izognili okužbam, je jesenski drugi val na žalost pljusknil tudi med naj
ranljivejše – stanovalce v domovih starejših. S covidom-19 se trenutno najbolj spopadajo v TDU Loka
pri Zidanem Mostu in DU Brežice.
Stran 3

POSAVC d.o.o. 07/49-90-485, 041/717-548

Pol stoletja dogovora
o gradnji NEK
Minuli torek, 27. oktobra, je minilo natanko 50 let
(tudi takrat je bil torek!), odkar sta takratna predsednika izvršnih svetov republike Slovenije in republike Hrvaške Stane Kavčič in Dragutin Haramija podpisala sporazum o gradnji jedrske elektrarne
v Krškem. Da ta pomembna obletnica ne bo šla
neopaženo mimo, smo ji posvetili posebne tematske strani.
Strani 11–17
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OB IZTEKU RAZSTAVE 
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»Osemdeseta« tudi v katalogu
Naslednja številka Posavskega obzornika
bo izšla v četrtek, 12. novembra.
AKTUALNO

Sevničani izbrali nagrajence
SEVNICA – Sevniški občinski svetniki in svetnice so na 18. red
ni seji soglasno potrdili letošnje občinske nagrajence. Srebrno
plaketo Občine Sevnica bodo podelili Rotary klubu Sevnica
za njegovo uresničevanje humanitarnih, izobraževalnih in
kulturnih programov; predsedniku KS Blanca in občinskemu
svetniku Marjanu Ločičniku, ki je tudi aktiven v več druš
tvih; ter ravnateljici sevniške osnovne šole Mirjani Jelančič
za kakovost njenega dela na izobraževalnem in vzgojnem
področju. Zlato plaketo Občine Sevnica bosta prejela kirurg
Matjaž Pohar iz Kladja nad Blanco ter podjetnik in poveljnik
PGD Šentjanž Jože Lazar. Najvišje priznanje, grb Občine
Sevnica, bo prejelo podjetje Evergreen d.o.o iz Boštanja, ki
v letošnjem letu praznuje 30 let uspešnega delovanja na pod
ročju proizvodnje zdrave prehrane. Priznanja Občine Sevnica
bo podelil župan Srečko Ocvirk na priložnostnem dogodku
v skladu s trenutnimi razmerami. 
S. R.
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Proračun so znatno znižali
KOSTANJEVICA NA KRKI – 21. oktobra je prvič po 3. juniju
na redni seji zasedal kostanjeviški občinski svet, zaradi zagotavljanja predpisane varnostne razdalje v Lamutovem likovnem salonu.
Osrednja točka dnevnega reda je bil drugi, tokrat večji rebalans
letošnjega občinskega proračuna, s katerim se prihodki znižuje
jo za slabih 700 tisočakov na 2,9 mio evrov, odhodki pa za dob
rih 600 tisočakov na 3,4 mio evrov. Z rebalansom v proračunu ni
več evropskih sredstev (540.864 €) za energetsko sanacijo šole,
ker so bila realizirana že v letu 2019, in za kolesarsko poveza
vo Krško–Kostanjevica na Krki (189.436 €), ki se prestavljajo v
obdobje 2021–2023. Prav tako ni več dividend družbe Kostak v
letu 2020 (12.150 €), ker bodo na podlagi sklepa skupščine del
ničarjev izplačane prihodnje leto. Zaradi slabše prodaje občin
skih nepremičnin so za 140 tisočakov nižji tudi kapitalski prihod
ki, poziv bodo do konca leta ponovili. Zaradi dviga povprečnine
s 589,11 na 623,96 € je za 105 tisočakov višja dohodnina, za
51.622 € so višji transferni prihodki iz državnega proračuna za
investicije, med drugim so zaradi povečanega nadzora in pove
čane uporabe infrastrukture ob državni meji novi prihodki MNZ
v višini 43.711 €, ki jih bodo porabili za asfaltacijo lokalne ces
te od Vrbja proti meji s Hrvaško.
Pri odhodkih so sredstva za projektno dokumentacijo za nekda
nje župnišče prerazporejena za obnovo strehe na nekdanji šoli
v Črneči vasi, več sredstev je predvidenih za urejanje naselij na
podlagi koncesijske pogodbe, za obnovo javnih poti (do konca
leta se planira asfaltacija javnih poti Mohor–Črneča vas, Hajsin
ger–Mohor, Grič–Novi Grič, na Ržišču pri cerkvi) ter za zbirni
center nenevarnih odpadkov pri čistilni napravi. V rebalans je
vključeno tudi povečanje stroškov pri javno-zasebnem partner
stvu s Petrolom, namesto 12 bodo letos izjemoma plačali 13 (od
180) obrokov, kar znaša v predlogu rebalansa 99.023,49 €, so pa
na račun prihranka stroškov energije nižji materialni stroški pri
osnovni šoli (s 70.000 na 34.000 €). Slabega pol milijona evrov
visok proračunski primanjkljaj bodo pokrili z novim dolgoroč
nim zadolževanjem (250.000 € za nakup nekdanjega župnišča)
in stanjem sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta.
Občinski svetniki so potrdili novo ceno socialnovarstvene stori
tve pomoč na domu, ki bo za uporabnika od 1. novembra dalje
malenkost nižja – 8,44 € na uro, za sodnici-porotnici na Okrož
nem sodišču Krško pa so imenovali Melito Skušek (za mlado
letne prestopnike) in Leo-Marijo Colarič-Jakše.

P. Pavlovič

Del donatorskih sredstev za
odpravo posledic neurja

RADEČE – V Domu kulture Radeče je 12. oktobra potekala 11. redna seja radeškega občinskega sveta. Svetniki in
svetnice so se med drugim seznanili s posledicami škode po
avgustovskem neurju s točo, obravnavali in sprejeli so nov
Statut Občine Radeče ter podali pozitivno mnenje obema
kandidatkama za ravnateljico radeške osnovne šole.
Med prvimi točkami dnevnega reda je potekala obravnava od
loka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije
za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizij
skega, internetnega in telefonskega signala v radeški občini. Po
zaključeni predstavitvi ter razpravi so sprejeli sklep, da se kon
cesijska pogodba podaljša z dosedanjih štirih na osem let. V na
daljevanju je Stanko Šalamon, direktor podjetja Eurocon d.o.o.
iz Ljubljane, predstavil načrte razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij na t. i. sivih conah. Med dru
gim je povedal, da bodo še v tem mesecu izbrali izvajalca grad
nje, prve priključitve na omrežje pa bi že lahko stekle v poletnih
mesecih leta 2021. »Željo po priključku mora naročnik izraziti
sam,« je še poudaril ter dodal, da bo strošek hišnega priključka
za naročnika 150 evrov.

Sekretar RKS-OZ Laško Radeče Vlado Marot je predstavil višino
zbranih sredstev za družino Bogner iz Loga pri Vrhovem, ki je
v začetku letošnjega maja zaradi požara ostala brez strehe nad
glavo. V akciji zbiranja pomoči je bilo zbranih dobrih 88 tisoč
evrov donacij. Zbrana sredstva so omogočila, da je osemčlanska
družina ponovno na varnem in toplem v urejenem domu, a ker
je 6.700 evrov donatorskih sredstev ostalo neporabljenih, se je
družina strinjala, da se sredstva, zbrana na računu RKS OZ La
ško – Radeče, namenijo za odpravo posledic hudega neurja, ki
je 30. avgusta prizadelo radeško občino. Župan Tomaž Režun
je ob tem dejal, da je skupna ocena škode, ki jo je avgustovsko
neurje povzročilo na objektih, avtomobilih in kmetijskih povr
šinah, dobre tri milijone evrov.
V zaključnem delu občinske seje so svetnice in svetniki obrav
navali in sprejeli nov Statut Občine Radeče ter Poslovnik o delu
Občinskega sveta Občine Radeče. Na razpis za novo petletno vo
denje OŠ Marjana Nemca Radeče sta prispeli dve vlogi, eno je
vložila dosedanja ravnateljica Katja Selčan, drugo zaposlena na
šoli Jana Wetz. Občinski svet je podal pozitivno mnenje obema.

Smilja Radi
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Polemično o premestitvi igrišča
SEVNICA – 21. oktobra se je na sevniški občinski seji razvila živahna razprava pri točki o spremembah in
dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta (OLN) za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti ob Drožanjski cesti v Sevnici, kjer nastaja prijetno novo naselje.
Omenjeno naselje ima tudi
otroško igrišče, ki se mu z no
vim načrtom spreminja na
membnost, in sicer želi lastni
ca zemljišča, Občina Sevnica,
na novo urediti otroško igri
šče ob umetnem nogometnem
igrišču ob Drožanjskem poto
ku, kjer nastaja športni park,
območje dosedanjega igri
šča pa nameniti stanovanjski
gradnji. V razpravi, ki je sledila
predstavitvi, je Tanja Novšak
izpostavila, da se krajanke in
krajani Drožanjske ceste spra
šujejo o razlogih spremembe
namembnosti parcele z igrali,
saj je v bližini še nekaj prostih
mest za individualno stano
vanjsko gradnjo in po njiho
vih navedbah »naj bi se ena
parcela prodala dvema lastni

sovi za, pet je bilo vzdržanih.

V nadaljevanju so prisotni
brez razprave potrdili načrte
za novogradnjo na območju
poslovne cone ob HE Boštanj,
kjer namerava podjetje Grad
nje graditi betonarno za proi
zvodnjo betonskih in armira
nobetonskih izdelkov.

Novi sodniki – porotniki
Seja je potekala v sevniški kulturni dvorani ob upoštevanju
veljavnih preventivnih ukrepov.
prostor Roman Perčič: »Javna
razgrnitev sprememb je pote
kala od 10. junija do 10. juli
ja, javna obravnava je poteka
la 22. junija. K razgrnjenemu

Prebivalci Drožanjske ceste se sprašujejo o razlogih
spremembe namembnosti parcele z igrali, saj je v
bližini še nekaj prostih mest za stanovanjsko gradnjo.

koma, da bi si lahko poveča
la svoje parcele, tako da ver
jetno ne gre za pomanjkanje
parcel na tem območju«. O
nezadovoljstvu z novimi na
črti ureditve je prisotne sez
nanil tudi Miran Grubenšek,
ki je dejal, da je potekala javna
razprava v času poletnih do
pustniških in počitniških dni.
Točne datume javne razgrnit
ve in obravnave je nato nave
del vodja oddelka za okolje in

gradivu v času javne razgrnit
ve in na javni obravnavi ni bila
podana nobena pripomba ali
predlog, zato se je postopek
nadaljeval.« Franc Povše je
menil, da je treba spremlja
ti obvestila in se udeleževati
javnih razgrnitev ter obravnav.
Gregor Korene je izpostavil,
da bi lahko o nameravanih
spremembah obveščali tudi
ob osebnem stiku s krajanka
mi in krajani na terenu. Ivana

Orešnika je zanimalo, ali so
stanovalci novega dela naselja
Drožanjske ceste prispevali v
okviru komunalnega prispev
ka še sredstva za postavitev
otroških igral na igrišču, kar je
mogoče sklepati po kar viso
kem znesku, ki je omenjeno v
pismu krajana. Vsebino pisma,
ki ga je prejelo vodstvo sevniš
ke občine in celoten občinski
svet, je javno prebral Rok Petančič in v njem je pojasnjeno
nestrinjanje s premestitvijo
otroškega igrišča na drugo lo
kacijo. Razpravi je sledilo gla
sovanje in odlok o spremem
bah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta (OLN) za
gradnjo individualnih stano
vanjskih hiš s spremljajočimi
objekti ob Drožanjski cesti v
Sevnici je bil sprejet z 12 gla

Prisotni so soglasno potrdili
tudi 22 novih sodnikov – po
rotnikov pri Okrožnem sodi
šču Krško. Novi porotniki iz
sevniške občine so Darinka
Avguštin, Božidar Debevc,
Marjana Derstvenšek, Jerica
Lipec, Vladimir Pintar, Melita Pinterič, Borut Simončič
in Albina Katarina Šantej iz
Sevnice, Franc Boljte iz Preš
ne Loke, Robert Cigole in Gorazd Zupanc iz Račice, Valentina Maja Jakubek iz Loke pri
Zidanem Mostu, Stanko Lazar iz Tržišča, Dušan Markošek s Studenca, Alenka Mirt
z Jablanice, Petra Mlakar s
Čanja, Jože Novak in Robert
Oreškovič iz Boštanja, Beti
Salmič iz Orešja nad Sevni
co, Fanika Simeonov iz Zgor
njih Vodal, Martina Trbovc z
Radne in Jože Železnik z Vrha
pri Boštanju.


Smilja Radi

Korona vpliva na potek projektov
KRŠKO – Krški občinski svet je 22. oktobra zasedal na 16. redni seji, ki se jo je udeležilo 26 od skupno 30
svetnic in svetnikov. Ti so potrdili že tretji rebalans letošnjega proračuna, posledično tudi za leto 2021, saj
se situacija s covid-19 odraža tudi pri realizaciji investicij.
Prihodki v letošnjem prora
čunu se znižujejo za 1,3 mio
evrov na dobrih 41,5 mio
evrov, odhodki pa so nižji za
dobrih 2,2 mio evrov in zna
šajo 43,5 mio evrov. Po drugi
strani se zvišuje tako prihod
kovna kot odhodkovna stran
občinske blagajne v letu 2021,
v katerem bodo na podlagi no
vih izhodišč prihodki znašali
42,5 mio evrov, odhodki pa
dobrih 44,7 mio evrov. Kot je
v obrazložitvi povedal župan
mag. Miran Stanko, do naj
več sprememb prihaja na po
dročju družbenih dejavnosti
in gospodarske infrastruktu
re. Letos se tako med drugim
znižujejo postavke za financi
ranje šolskih prevozov, saj je v
spomladanskem času potekal
pouk na daljavo, šole v nara
vi ter v načrtovane investicije
v objekte predšolske in šolske
vzgoje in izobraževanja, de
nimo za novogradnjo podru
žnične šole in enote vrtca v
Velikem Podlogu ter prezida
vo šole na Raki, saj bodo na
vedene investicije zamaknje
ne v prihodnje leto. Glede na
do sedaj veljavni proračun se
pravzaprav v proračunu 2020
povečujejo sredstva le na po

stavkah za doplačilo razlike
cene v vrtcih, tekoče vzdrževa
nje cest in nakup oskrbovanih
stanovanj v novogradnji na
Spodnjem Griču, v proračunu
za leto 2021 pa občina obču
tno več sredstev, kar 350.000
evrov, namenja postavki za
plačilo prispevkov za zdra
vstveno zavarovanje brezpo
selnih, kar pomeni, da se za
radi negotove epidemiološke
situacije v prihodnjih mesecih
pripravlja tudi na potencialno
večji priliv delovno aktivnega
prebivalstva v brezposelnost.

Stanovanjski program

V zvezi z že omenjenimi os
krbovanimi stanovanji je ob
činski svet na seji potrdil tudi
osnutek pravilnika za odda
janje oskrbovanih stanovanj.
Novogradnja, ki jo gradi Kos
tak Krško, bo dokončana že
čez štiri mesece, to je v febru
arju prihodnje leto. Od skupno
29 stanovanj bo občina kupi
la 14 stanovanj, preostalih 15
stanovanjskih enot pa Stano
vanjski sklad RS. Vloge za na
jem bivalnih enot bodo lahko
podali občani občine Krško, ki
bodo v letu oddane vloge do

polnili 65 ali več let, so tako
telesno kot duševno sposobni
samostojnega bivanja in jim
ekonomsko stanje omogoča
plačevanje neprofitne naje
mnine. Ob tem so svetniki po
trdili tudi predlog Stanovanj
skega programa Občine Krško
za obdobje 2020–2025, po ka
terem nameravajo med dru
gim v navedenih letih trajno
zagotoviti najmanj 40 nepro
fitnih in službenih stanovanj
skih enot za oddajo v najem,
pridobiti najmanj 15 dodatnih
stanovanjskih enot za oddaja
nje v najem in najmanj 20 do
datnih stanovanjskih enot
za oskrbovana stanovanja in
vzpostaviti pogoje za izgra
dnjo stanovanjske skupnosti
za starejše.

Krško – pametno mesto

Med 13 točkami dnevnega
reda od prvotno 14 načrto
vanih, saj je bil v uvodu seje
izglasovan umik Odloka o so
financiranju izvajanja letnega
programa športa v občini Kr
ško, na tem mestu izpostav
ljamo še sprejem predloga
Lokalnega programa za mla
dino Občine Krško za obdob

je 2020–2023 ter osnutka
Strategije »Krško – pametno
mesto« do leta 2030. Lokalni
program za mladino se osre
dotoča na devet točk, od zago
tavljanja pogojev za delovanje
organizacij v mladinskem sek
torju, formalnega in neformal
nega izobraževanja, spodbuja
nja zaposlovanja v domačem
okolju, spodbujanja razvo
ja podjetništva med mladi
mi, do povečanja dostopnosti
mladim do stanovanj, zago
tavljanja pogojev za zdravje
in dobro počutje mladih ipd.,
medtem ko se s strategijo »Kr
ško – pametno mesto« občina
osredotoča na področja, na
katerih bo mogoče predvsem
z uporabo informacijskih teh
nologij doseči učinkovitejšo
elektro in komunalno oskrbo,
gospodarno rabo pitne vode,
uporabo pametnih računalni
ških tehnologij tudi na podro
čju zdravstva, sociale in okolja,
nabavo električnega avtobu
sa, v čim večje možnem obse
gu digitalizirati mesto ipd. Več
o strategiji pametnega mes
ta v eni od prihodnjih številk
Posavskega obzornika.


Bojana Mavsar
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Drugi val je tudi v Posavje pljusknil z vso silo
POSAVJE – V obdobju od zadnjega zapisa o 'koronasituaciji' v Posavju, smo v vseh šestih posavskih občinah našteli približno 500 novih primerov okužbe z novim
koronavirusom. Številka je visoka tudi zato, ker je virus na žalost »vdrl« tudi v posavske domove starejših občanov, z njim se najbolj spopadajo v TDU Loka pri Zidanem Mostu in DU Brežice, kjer žal poročajo tudi že o kar nekaj smrtnih primerih med stanovalci, ki so zboleli za koronavirusno boleznijo 19. Na enem mestu
smo zbrali aktualne epidemiološke podatke kot tudi odzive iz socialno-varstvenih zavodov.
Epidemiološka slika v naši re
giji se je v tem času, podobno
kot v drugih regijah, poslab
šala, drugi val koronavirusa
je pljusknil z vso silo. Podat
ki, ki so jih zabeležili v pone
deljek (torkovih podatkov do
zaključka redakcije še ni bilo),
so pokazali, da je v Posavju 529
aktivnih okužb, največ v obči
ni Sevnica (206), sledijo obči
na Brežice s 138, občina Krško
s 134, občina Radeče s 25, ob
čina Kostanjevica na Krki z 20
in občina Bistrica ob Sotli s še
stimi okužbami. 14-dnevna po
javnost okužb na 100.000 pre
bivalcev (incidenca) je skoraj
700. Najvišji dnevni prirast
okužb v Posavju je bil 17. ok
tobra, ko so jih potrdili 55.
Nazadnje v naši regiji nismo
zabeležili nobene nove okuž
be 27. septembra. V Sloveni
ji je bilo v torek 18.269 aktiv
nih primerov okužbe, doslej
potrjenih od marca pa že več
kot 28 tisoč. V bolnišnicah je
bilo včeraj 612 bolnikov s co
vidom-19, od tega jih je inten
zivno zdravljenje potrebovalo
99, zaradi te bolezni je doslej
umrlo 272 ljudi (v Posavju do
začetka tedna 19), 19. oktobra
je preminilo kar 19 oseb, kar
je največ do zdaj v enem dne
vu, kažejo podatki sledilnika za
covid-19. 14-dnevna pojavnost
okužb na 100.000 prebivalcev
je bila 872. V teh dneh je sicer
Ministrstvo za zdravje glede
na vse večjo prevalenco bolez
ni covid-19 v skupnosti, ome
jitve pri zmožnostih testiranja
in nova dognanja glede traja
nja kužnosti pacientov s covi
dom-19 podalo spremenjena
navodila za izvajanje testira
nja in trajanje izolacije. Najpo
membneje je, da se osebe, ki
imajo znake in simptome bo
lezni covid-19, takoj osamijo.
Enako velja za vse tesne stike
obolelega, predvsem v družini.

Stanje v Trubarjevem domu
se počasi izboljšuje

Če smo v prvem valu spo
mladi z zadovoljstvom poro
čali, da so se posavski domo
vi starejših izognili okužbam
med stanovalci in zaposleni
mi, v jesenskem drugem valu
na žalost ni tako. V TDU Loka
pri Zidanem Mostu se sooča
jo z večjim številom okuženih
stanovalk in stanovalcev ter
zaposlenih, a direktor doma
mag. Robert Potočnik pra
vi, da se bo stanje do konca
tedna stabiliziralo. Trenutno
število okuženih stanovalk in
stanovalcev s koronavirusom
je 113, okuženih zaposlenih je
39. V t. i. rdeči coni je name
ščenih 109 stanovalcev, štirje
so bili napoteni v bolnišnico,
sedem stanovalcev je zara
di bolezni covid-19 žal umrlo.
»Stanovalci v rdeči coni v veči
ni zelo dobro prestajajo samo
okužbo, prav tako pa tudi no
vonastale spremembe glede
bivanja, selitve in vsega, kar je

s tem povezano. Ohranjajo ve
drega duha in se znajo pogosto
tudi pošaliti. Tisti, nastanjeni v
večnamenski dvorani, pravijo,
da dvorana ni bila narejena za
sedanji namen, ampak za ples,
zato komaj čakajo, da se bo v
njej spet plesalo. Enako si želi
mo vsi, ki nam je zanje mar, in
prepričani smo, da bo prej ali
slej prišel tudi ta čas, le potrpe
ti bo treba še malo,« opiše sta
nje direktor doma in nadaljuje,
da so tisto, kar v sedanjih raz
merah lajša stiske vseh vrst,
zlasti prve številke ozdravlje
nih stanovalcev in zaposlenih.
»Do danes je okužba izzvenela
pri 16 stanovalcih, poleg tega
sta se v delovni proces vrni
li prvi sodelavki. Vsi so okuž
bo prestali z izjemno blagimi
simptomi ali celo brez njih,«
pojasni in doda, da se še ved
no čuti primanjkljaj na podro
čju kadra, ki pa ga stanovalke
in stanovalci ne čutijo. V torek
je Trubarjev dom obiskal tudi
minister za delo, družino, soci
alne zadeve in enake možnosti
Janez Cigler Kralj.

DU Brežice na pomoč
tudi prostovoljci

Tudi v DU Brežice se je virus
hitro razširil med stanoval
ci pa tudi zaposlenimi, število
okužb zaenkrat še narašča. V
sredo dopoldne je bilo v rdeči
coni, v kateri se nahajajo tisti
stanovalci z okužbo, ki ne pot
rebujejo bolnišnične obravna
ve, 59 nameščenih, ena stano
valka je bila hospitalizirana.
Do včeraj zjutraj se je za deset
stanovalcev in stanovalk, ki so
zboleli za covidom-19, življenj
ska pot na žalost zaključila. Za
enkrat je okuženih tudi 16 za
poslenih (rezultati ponovnega
testiranja tistih, ki so preven
tivno v samoizolaciji, so bili
znani po zaključku redakci
je), prva sodelavka, ki je pre
bolela covid-19, se ravno da
nes vrača v delovni proces.
»Domska zdravnica je med te
dnom prisotna v domu in skrb
no spremlja zdravstveno sta
nje stanovalk in stanovalcev
ter ukrepa glede na potrebe.
Okuženi stanovalci, ki smo jih
namestili po celem pritličju, si
krajšajo čas s pogovorom, gle
danjem televizije, branjem,
pletenjem, poskrbljeno je tudi
za stike s svojci preko telefon
skih pogovorov,« pravi vodja
enote DU Brežice mag. Valentina Vuk in dodaja, da se ak
tivnosti za stanovalce, ki so na
meščeni v beli (zdravi) in sivi
(sum na okužbo) coni, v skla
du z navodili koordinatorjev in
stroke izvajajo v sobah stano
valcev. Ker se na različne na
čine trudijo nadomestiti velik
izpad kadra, pozivajo in pro
sijo za pomoč prostovoljce, ki
so pripravljeni pomagati, da
se jim pridružijo. Vukova pra
vi, da se je odzvalo šest prosto
voljcev, ki jih bodo v teh dneh
kontaktirali za konkretne do

govore. Dodatno kadrovsko
pomoč zagotavljajo s preraz
poreditvijo zaposlenih iz enot
DUO Impoljca in DU Sevni
ca ter dveh študentov. Na po
moč pri pripravi obrokov so
jim priskočile službe prehra
ne iz Sevnice in Impoljce ter iz
OŠ Brežice. Pomagajo si tudi z
zaposlenimi v SB Brežice, s po

obveščeni, da je bila evidenti
rana okužba pri zaposleni de
lavki v ustanovi. Po vzpostavi
tvi notranjih zaščitnih ukrepov
je bil dan kasneje opravljen
odvzem brisov 60 stanoval
cem in 49 zaposlenim, vsi pa
so izkazali negativen rezultat.
Pozneje je bilo ponovno testi
ranih 109 stanovalcev in za

Zaposlena v DU Brežice med oskrbovanjem okuženih
stanovalcev v rdeči coni (foto: DU Brežice)
nedeljkom pričakujejo še po
moč dveh medicinskih sester
iz ZD Brežice, kar bo zelo olaj
šalo kadrovsko stisko.

DUO Impoljca z okužbo
pri zaposlenem

Dom upokojencev in oskrbo
vancev Impoljca ima poleg ma
tične enote na Impoljci še eno
to v Sevnici in Brežicah ter pet
bivalnih enot. Trenutno sta
nje je zaskrbljujoče le v brež
iški enoti, medtem ko v osta
lih enotah trenutno nimajo
nobenega primera – beležijo
le primer okuženega delavca,
ki je v samoizolaciji. »Življenje
v domovih je glede stikov zelo
omejeno, ravnamo zelo samo
zaščitno, izvajamo vse pripo
ročene varovalne ukrepe in
zaenkrat nam kaže dobro,«
pojasni v telefonskem pogo
voru direktorica DUO Impolj
ca Darja Cizelj ter izpostavi,
da osebno skrb še naprej na
menjajo stanovalkam in sta
novalcem, da so ti čim več na
svežem zraku, gredo na spre
hod v park, posedajo na balko
nih in terasah. »V danih okoliš
činah si prizadevamo ohranjati
čimbolj ’normalen’ ritem živ
ljenja, in sicer tako, da skrbi
mo za dobro voljo, razvedri
lo, pogovore, razbremenitev
stisk itd. Poleg nudenja osnov
nih storitev, potrebne nege in
oskrbe ves čas tečejo programi
aktivnosti, zaposlitvenih de
javnosti, družabnih aktivnosti,
medtem ko se skušamo iz izku
šenj brežiškega doma še česa
naučiti – kako lahko še karko
li izboljšamo, da smo priprav
ljeni na morebiten izbruh, ven
dar upamo, da nam bo uspelo s
preventivnimi ukrepi ohraniti
stanje takšno, kot je,« zaključi.

Okužena stanovalka DSO
Krško se počuti zelo dobro

V Domu starejših občanov
(DSO) Krško so bili 15. oktobra

poslenih, pri čemer se je eden
izmed odvzetih brisov izkazal
za pozitivnega. Zaradi izved
be organizacijskih opravil pri
vzpostavitvi sive cone je bila
stanovalka, ki sicer ni kazala
kliničnih znakov okužbe, na
kratko premeščena v brežiško
bolnišnico in zatem vrnjena v
domsko oskrbo, kjer so jo nas
tanili v izolacijsko sobo, v ka
teri ji krajša čas zaposlena de
lavka. Stanovalka se izredno
dobro počuti in se bo že lah
ko konec tedna preselila nazaj
v svojo sobo. Ostali stanoval
ci v drugem nadstropju sicer
preventivno ostajajo v svojih
sobah, medtem ko je stano
valcem 1. in 3. etaže še vedno
omogočeno koriščenje par
ka znotraj kompleksa doma.
Kot je za naš časopis poveda
la direktorica doma Ani Nuša
Masnik, so v rednem stiku z
epidemiologom NIJZ, zdrav
nico in ostalimi strokovnimi
delavci, sicer pa se, kar je naj
pomembneje, kot pravi, stano
valci dobro počutijo, čas pre
življajo ob izvajanju različnih
ročnih spretnosti, prebiranju
literature, gledanju televizije
ipd., tako kot se je to izkazalo
že v času epidemije v spomla
danskem obdobju, pa so kle
ni in jim situacija izven zidov
ne jemlje ne moči ne poguma.
Testiranje vseh stanovalcev in
zaposlenih bo ponovno izve
deno jutri.

V SB Brežice že nekaj
bolnikov s covidom-19

Kakšno je trenutno stanje v
Splošni bolnišnici Brežice,
nam je opisala direktorica Anica Hribar. Kot pojasni, imajo
na covid oddelku zagotovlje
nih 25 postelj, deset za nea
kutno obravnavo (premesti
tev iz domov starejših, kjer se
na novo pojavi okužba, za naj
več tri dni; v tem času mora
dom organizirati rdečo cono
in pacienti se vrnejo nazaj) in

15 postelj za akutno obravna
vo, kamor sprejemajo od torka
zjutraj. V torek je bilo na nea
kutnem delu nameščenih pet
pacientov, na akutnem delu
pa trije. Hribarjeva je še do
dala, da delo v specialistični
ambulantni dejavnosti, funk
cionalni diagnostiki in gine
kološkem dispanzerju poteka
trenutno še po načrtu. »Od pri
hodnjega tedna dalje bo verje
tno nekoliko zmanjšana ambu
lantna dejavnost na področju
internistike, zagotovljena pa
bo obravnava vseh pacientov
z napotnico s stopnjo nujnosti
nujno in zelo hitro,« razlaga
in dodaja, da bodo na drugih
področjih specialistične ambu
lante delale po ustaljenem ur
niku, pri čemer bo zmanjšana
operativna dejavnost, kjer se
opravljajo zdravstvene stori
tve s stopnjo nujnosti nujno in
zelo hitro. Zaradi manjšega ob
sega operacij bo odprta doda
tna ambulanta za ortopedijo.
»Trenutno je v bolnišnici oku
ženih pet zaposlenih, in sicer
tri medicinske sestre ter dva
zdravnika (specialist in speci
alizant), en zdravnik speciali
zant je v karanteni,« je še na
vedla.

Ponovno zaostrovanje
ukrepov

Hitro slabšanje razmer, pred
vsem v zdravstvenih ustano
vah, kjer vedno bolj primanj
kuje kadra in kapacitet, je

sprožilo nove vladne ukrepe za
preprečevanje širjenja okužbe
z novim koronavirusom. Zara
di vseh izpolnjenih pogojev t. i.
rdeče faze ukrepov (incidenca
večja od 140, več kot 150 obo
lelih v bolnišnicah in prek 50
na intenzivni negi) je bila 19.
oktobra ponovno razglašena
epidemija, ki naj bi trajala 30
dni. Prav tako velja omejitev
gibanja v nočnem času, in si
cer od 21. do 6. ure, začasno je
prepovedano zbiranje več kot
šest ljudi, velja splošna prepo
ved prireditev, shodov, porok
in verskih obredov, učenci od
6. razreda dalje, dijaki in štu
denti so začeli s poukom na
daljavo, vrtci so (delno) za
prti, kar pomeni, da lahko po
odloku otroke v varstvo od
dajo starši, ki morajo nujno v
službo, zaprti so hoteli, dijaški
in študentski domovi, gostin
ski obrati (razen za postrež
bo gostov v nastanitvenih ka
pacitetah, dovoljena je dostava
ali osebni prevzem hrane), ki
nematografi, kulturne ustano
ve, frizerski in kozmetični sa
loni ter fitnesi, trgovski centri
so delno odprti, omejen je jav
ni potniški promet. S 27. okto
brom je tako kot že spomladi
stopila v veljavo začasna pre
poved prehajanja med obči
nami. Strokovno utemeljenost
ukrepov vlada ugotavlja vsa
kih sedem dni.



R. Retelj, S. Radi,
B. Mavsar

Kam po pomoč v času epidemije?
POSAVJE – Vnovična razglasitev epidemije in posledično
razglašeni ukrepi so mnoge pahnili v stisko, tako
materialno kot oz. še bolj psihično in socialno. Zbrali
smo informacije, kako in kje je v posameznih posavskih
občinah organizirana pomoč za občane in občanke v
kakršni koli obliki stiske.
OBČINA KRŠKO: Na 07 49 81 329 in na oscz.krsko@krsko.si
so vsak dan med 6. in 16. uro na voljo splošne informacije v
zvezi z epidemijo in ukrepi. Pomoč občanom v stiski zagotavlja
CSD Posavje (07 29 27 041 in 031 441 999) vsak delovnik
med 7. in 15. uro, OZ RK Krško je na voljo na 041 730 192
med 8. in 15.30 uro.
OBČINA BREŽICE: Za občane in občanke, predvsem za starejše
in tiste, ki nimajo socialne mreže, je na voljo številka 051 20
10 10, kamor lahko pokličejo glede različnih oblik pomoči.
Deluje od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

OBČINA SEVNICA: Občina Sevnica je v sodelovanju s CSD
Posavje, enoto Sevnica, vzpostavila telefonsko številko 051
44 99 80 (od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure) za dostavo
osnovnih življenjskih potrebščin na dom za starejše občane.
Na CSD so občanom in občankam v stiski na voljo na 07 816
12 40, na OZ RK Sevnica pa na 07 81 65 070.
OBČINA RADEČE: Občinski štab Civilne zaščite je na voljo
na 03 56 80 800 in civilna.zascita@radece.si, KTRC Radeče
(dostava zdravil, živil in hrane) pa na 03 56 87 941.

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI: Za informacije in pomoč
je na 031 862 565 in robert.zagorc@renault.com na voljo
poveljnik Civilne zaščite Robert Zagorc.
OBČINA BISTRICA OB SOTLI: Občanom so na voljo na občini
(obcina@bistricaobsotli.si, 03 800 15 00) in v Civilni zaščiti
(cz.bistricaobsotli@urszr.si,068 147 432).
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V gozd po gobe in sprostitev
Jesen je čas pobiranja plodov tako na vrtovih in njivah kot
v naravi, med drugim tudi gob. Naše tokratne sogovornice smo vprašali, ali kaj gobarijo in kakšna je letošnja gobarska sezona, pa tudi ali je zaradi aktualnih ukrepov v
gozdovih kaj več ali manj sprehajalcev.
Pia Peršič, Krško: Po gozdu se kar pogosto
sprehajam, gob pa žal ne najdem. Na socialnih
omrežjih vidim, da jih nekateri naberejo veliko,
ampak meni to ne uspe, morda hodim prehitro
ali pa grem z napačnim namenom v gozd. Ne
kaj 'marel' sem sicer videla, a jih nisem pobra
la, je pa letos veliko kostanja. Zdi se mi, da je v
teh razmerah letos manj sprehajalcev po gozdovih.

Marija Valenčak, Brežice: Jesen je čudovita,
listje, ki pada z dreves in šelesti pod nogami.
Imam dva gozdna terena, kamor zahajam vsak
dan. Sem gobarska navdušenka, gobarila sem
že s starši, nabiram marele, turke, jurčke, tudi
kostanj. V gozdu se rada pogovarjam s seboj, ob
jemam drevesa, se zahvaljujem za obilje. Koder
hodim, ni veliko ljudi, zato kar sama uživam v melodiji gozda.

Kristina Starina, Leskovec v Podborštu: V
gozd pogosto in rada zahajam ter z veseljem go
barim. Že moj oče je bil strasten gobar in poka
zal mi, kje so ’štrihi’, kjer rastejo gobe. Običajno
najdem jurčke, lisičke in marele, a trenutno gob
ni. Imamo tudi kostanj in k nam ga hodijo nabi
rat celo iz Trebnjega, saj pravijo, da tako dober
kostanj, s posebnim okusom, raste samo pri nas.

Mara Kovačič, Čedem: Zelo rada nabiram gobe
in letošnja sezona, čeprav malo bolj pozna, je
res bogata. Vedno ko grem nabirat, jih najdem
in odnesem domov. Spomnim se, da smo vča
sih domov prinašali cele košare. Nabiranje gob
mi je užitek, saj grem že tako ali tako zelo rada
v naravo. Aktualni ukrepi ne vplivajo na to, da
bi bilo kaj manj gobarjev, mislim, da jih je celo še več.

kronika
NEODGOVORNO PREVAŽAL OTROKA – 19. 10. so policisti v
Brežicah med kontrolo prometa ustavili 25-letnega voznika, ki
je v vozilu prevažal otroka, ki ni bil zavarovan z ustreznim za
drževalnim sistemom, zaradi česar so mu prepovedali nadalj
njo vožnjo. A slednji prepovedi ni upošteval, temveč je nada
ljeval z vožnjo, zaradi česar so mu vozilo zasegli in na sodišče
zoper voznika naslovili obdolžilni predlog.
POPIVANJE GA BO DRAGO STALO – Brežiške policiste so 21.
10. poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove v Brežicah, v
katero je 19-letni kršitelj, ki je kazal tudi očitne znake opitos
ti, skušal vstopiti brez zaščitne maske. Ker mu vstopa niso do
volili, je vpil na zaposlene. Ker se tudi po prihodu policistov ni
pomiril, so ga ti odpeljali v prostore za pridržanje. Poleg tega,
da bo mladenič plačnik začasne nastanitve na policijski posta
ji, bo prejel tudi globo za kršenje javnega reda in miru, zaradi
neupoštevanja vladnega odloka pa so zoper njega podali tudi
predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Z VIŠINE OMAHNIL V GLOBINO – 25. 10. so bili sevniški po
licisti obveščeni, da reševalci oskrbujejo pri delu poškodova
nega krajana iz Okroglic. Ugotovili so, da je 55-letni moški op
ravljal vzdrževalna dela na strehi gospodarskega poslopja. Med
vzpenjanjem po lestvi se mu je ta spodmaknila, zaradi česar je
omahnil z višine okoli petih metrov in se pri padcu hudo teles
no poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju
nesreče in ga prepeljali v brežiški urgentni center.

TUDI SVEČOMATI TARČA VLOMILCEV – V Dolenjem Leskov
cu pri Brestanici si je vlomilec med odsotnostjo stanovalcev
24. 10. utrl pot v hišo z vlomom vrat na terasi objekta in jo za
pustil kar z zajetnim izkupičkom, saj je odnesel denar in nakit
v vrednosti okoli 4.000 evrov. Da pa se vlomilci občasno zado
voljijo tudi z drobižem, kaže primer iz občine Radeče, kjer je
nepridiprav vlomil v svečomata na pokopališčih v Radečah in
Vrhovem. Iz obeh je ukradel kovance in poškodoval avtomata.
S CESTE V JAREK – 26. 10. je voznik v kraju Srebrnik (obči
na Bistrica ob Sotli) z osebnim vozilom zapeljal s ceste v jarek.
Poškodovani osebi, ki so ju iz vozila s tehničnim posegom reši
li gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, so reševalci RP Šmarje
pri Jelšah prepeljali v brežiško bolnišnico. Zbrala: B. Mavsar
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Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, psihiatrinja:

Vedno se je dobro pogovoriti …
SEVNICA – V oktobru smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja, zato smo k tokratnemu pogovoru povabili priznano slovensko psihiatrinjo dr. Mojco Zvezdano Dernovšek, ki ima ambulanto v prostorih sevniškega zdravstvenega doma, kjer je na voljo svojim pacientom dvakrat tedensko.
Ob vstopu v šolo ste se soočili z disleksijo, a kljub temu
ste uspešno zaključili študij
na medicinski fakulteti, specializirali psihiatrijo, magistrirali in doktorirali. To pomeni, da vsakdo zmore, če je
želja dovolj močna?
Disleksija zame ni motnja kot
taka, motnja postane, če se
človek ne odziva učinkovi
to. V času, ko sem sama hodi
la v šolo, se o tem ni kaj dosti
vedelo in zato sem bila delež
na nemalokrat povsem nep
rimernih vzgojnih prijemov.
Pač niso vedeli, kaj naj s taki
mi ljudmi, kot sem jaz. Razkrila
vam bom lastno izkušnjo uče
nja branja. Brati smo se učili s
pomočjo tekstov, kjer so bile
nekatere besede narisane, ne
katere pa napisane. Branje slik
predmetov mi je bilo čisto jas
no, zato sem sklepala, da je tudi
napisana beseda samo slika, a
na drug način. Brati sem se na
učila tako, da sem si prebrano
besedilo zapomnila in si potem
zapomnila tudi sliko napisane
besede. Težave so bile z novi
mi besedami, ki mi jih nihče ni
prebral. Te sem se naučila črko
vati in potem sem iz zvena čr
kovanja skušala uganiti njihov
pomen. Tudi sedaj besede, ki
jih ne poznam, črkujem in po
tem osvojim. Težave so bile le
pri pisanju. Jaz sem tekste ri
sala, ne pisala. Še vedno imam
težave pri izražanju s pisano
besedo, saj zahteva tipkanje.
To pomeni, da besede vseeno
črkujem. Njihovo pravilno čr
kovanje pa preverim tako, če
ustrezajo sliki besede. Pomaga
mi tudi računalnik, saj preverja
črkovanje. Vse skupaj je zahte
valo ogromno vaje. Ne glede na
to, kaj vse so mi izrekli v času
šolanja, da sem površna, ne
natančna, nepozorna itd., sem
sama pri sebi vedela, da sem
storila vse, kar sem vedela in
znala ter da sem se maksimal
no potrudila za svoje izdelke, a
je vseeno mrgolelo napak.
No, da skrajšam – če bi bila ro
jena na Kitajskem, bi se zlah
ka naučila brati in pisati, saj
so pismenke nekaj, kar ljudje
z disleksijo mnogo lažje obvla
damo. Torej, ne gre za motnjo
– gre za drugačne možgane,
ki določene stvari na svoj na
čin obvladajo, druge stvari pa
gredo izjemno lahko. Na pri
mer nekateri ljudje z disleksijo
imajo absoluten posluh, drugi
pa izjemen občutek za prostor.
Kaj je botrovali vaši odločitvi za specializacijo iz psihiatrije?
Medicino sem izbrala, ker me
je zanimalo delovanje člove
ka kot takega, ne samo vpraša
ne bolezni. Zanimalo me je več
specializacij, na primer jav
no zdravje, medicina dela, ur
gentna medicina in psihiatrija.
Slednja je prevladala. Res me je
zanimalo, kako deluje naš um.
Specializacija mi je odgovorila

na določena vprašanja. Naj po
vem, da mi je preventiva bližja
kot kurativa.

Ali so duševne težave v sodobni družbi še vedno ’tabu’,
se ljudje bojijo priznati, da
so v stiski in pomoči ne poiščejo pravočasno?
Pravočasna pomoč je ključna,
saj je trpljenje manjše in obrav
nava krajša. Stigmatizacija je

Okolica je pomembna in prav
tako so pomembni odnosi in
če so kakovostni, je to eden od
pomembnih temeljev našega
duševnega zdravja. Če človek
zboli, mu bližnji lahko zelo po
magajo, vendar se morajo, tako
kot človek z duševno motnjo,
naučiti, kako pomagati, kako
podpreti prizadevanja za iz
boljšanje in kako skupaj no
siti breme. Vedno se je dobro

smatram, da bodo prevladale
pozitivne posledice. Zavedali
se bomo, da varnost in zdrav
je nista samoumevni, kot ni sa
moumevno, da živimo v ureje
ni državi; da stvari, ne glede
na težave, vseeno funkcioni
rajo. Omejitve so tukaj in velja
se jim prilagoditi. Če se ne pri
lagodimo, si škodimo – nepos
redno s tem, da se lahko okuži
mo in zbolimo ali pa okužimo
in zboli kdo od bližnjih. Posre
dno si s prilagajanjem manj
šamo stres in s tem varujemo
svoje žile in možgane ter nena
zadnje tudi lastne moči, ki jih
še kako potrebujemo.
Pojavljajo se občutki tesnobe, strahu, nemoči, a tudi
razdraženosti, jeze … S čim
lahko blažimo takšno trenutno stanje in ohranjamo
telesno, umsko in duševno
vitalnost – morda z rednim
gibanjem ...
Seveda smo v stiski, v stresu ...
Vse kar pravite, se nam doga
ja. To je normalno. Stres lah
ko blažimo z vsem, kar nam
je vedno do sedaj pomagalo in
lahko najdemo še kaj drugega.
Jaz svetujem vse, kar je pove
zano z delom z rokami. To zelo
zaposli možgane in sprošča.

Mojca Zvezdana Dernovšek (foto: osebni arhiv)
eden od razlogov za pozno is pogovoriti z osebo, ki ji zaupa
kanje pomoči. Tudi neznanje mo. Če nas še pravilno usmeri
o duševnih motnjah je razlog ali da misliti, potem je namen
za pozno iskanje pomoči. Lju dosežen.
di prežemajo tudi strahovi, da
bi lahko imeli dodatne težave, V Sloveniji imamo od leta
če bo kdo izvedel, da so poiska 2018 Nacionalni program
li pomoč; da bodo izgubili služ duševnega zdravja – probo; da jim bo odvzeto skrbni gram Mira, kaj je njegov naštvo za otroke; da ne bodo več men?
smeli voziti avta ... Stigmatizi Gre za državno strategijo skrbi
rani smo tudi psihiatri. Kolega za duševno zdravje, ki naj bi
me je vprašal v času speciali bila celostna, od zibke do gro
zacije, zakaj sem izbrala psihi ba, in naj bi omogočala prepre
atrijo, če sem pa vendar imela čevanje duševnih motenj ter
celovito skrb za osebe, ki du
dobre ocene na fakulteti ...
ševno motnjo dobijo. Slovenija
Obstajajo pri prepoznavanju se je pridružila razvitim drža
duševnih težav kakšni oči- vam, ki takšno strategijo imajo.
tni znaki, na katere bi mora- Ni pa še na vseh ravneh razum
li biti pozorni tako pacienti ljivo, da to potrebujemo. Ljud
kot njihovi bližnji?
je razumejo, da je pomemben
Težave v duševnem zdravju na primer državni preventiv
so raznovrstne in je nemogo ni program za preprečevanje
če na hitro odgovoriti. Raje re raka, ne razumejo pa pome
cimo takole: če ima človek te na skrbi za duševno zdravje.
žave in te negativno vplivajo Upam, da bo sčasoma bolje.
na njegovo vsakodnevno učin
kovitost in je že sam vse storil, Zaradi preventivnih ukrepov
kar je vedel in znal, pa še ved pri preprečevanju okužbe s
no ni bolje, velja poiskati nas koronavirusom so omejeni
stiki med ljudmi, spremevet strokovnjaka.
nilo se je družinsko in druKoliko lahko nekomu, ki žabno življenje, gibanje je
ima duševne težave, poma- omejeno, uvedena je policijga okolica, na primer druži- ska ura … Kako vse to vplina, je dobrodošel tudi pogo- va na človekovo notranjost,
vor s prijateljem ali z osebo, kakšne bodo posledice?
Sama sem večni optimist in
ki ji zaupa?

V času epidemije duševne
motnje niso izginile, ena izmed pogostejših je depresija. Lahko njen nastanek preprečimo, pozdravimo, ali so
antidepresivi edina rešitev?
V razvitem svetu se srečuje
mo z epidemijo depresije. Ra
zlogov za to je več, na primer
obremenitve vsakdana se po
večujejo, prihaja do stresnih si
tuacij. Stres depresijo sproži in
jo vzdržuje. Vzroka za nastanek
pravzaprav ne poznamo. Prib
ližno 30 % ljudi ima zgodaj v
življenju pridobljeno ali pa pri
rojeno nagnjenost za razvoj de
presije. Na človeka mora pasti
ali pa se počasi naložiti dovolj
veliko breme, da se razvije de
presija. Rada bi kaj pametne
ga povedala o preprečevanju,
a ljudje o tem nočejo slišati. Če
bi lepo skrbeli za svoje stebre
podpore – za zdravje, druži
no, delo, hobije in prijateljske
vezi – bi se lahko večini nastan
kov depresije izognili. Žal pa se
vsem dogodkom ne moremo
izogniti, tako da se depresije
ne da čisto izkoreniniti. Lahko
pa jo učinkovito zdravimo z an
tidepresivi, kognitivno vedenj
sko terapijo in drugimi psiho
terapijami. Z istimi metodami
tudi preprečujemo prihodnje
epizode. Zdravila so ključna,
če je depresija zelo izražena;
če je depresija v blagi stopnji,
zdravil niti ni treba predpisati.
Vedno več je tudi oseb s t. i.
bipolarno motnjo razpoloženja – posledica česa je, katera vrste pomoči je takšnim
osebam omogočena?
Vzrokov za bipolarno motnjo

UTRIP REGIJE
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Pozdrav 'na drugo stran mavrice'
KRŠKO – Otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu, mnogo staršev na 15. oktober iz spominskih parkov na nekaterih pokopališčih v Sloveniji »na drugo stran mavrice«, kot pravi predsednica
Društva Solzice Petra Paver Urek, spusti bele balone s sporočilom, da so v srcih še vedno z njimi.
Iz osebne izkušnje in bolečin,
ki jih je doživljala Petra Paver Urek ob smrti hčerke je
nekaj let kasneje, v letu 2004,
ob podpori še nekaj staršev,
ki so se bili primorani soočiti

S komemoracije v spominskem parku (foto: arhiv Solzice)

Petra Paver Urek
s kruto izgubo otroka med no
sečnostjo (plodovi, ki so umrli
po 22. tednu nosečnosti) ali v
nekaj dneh po rojstvu (okvir
no do sedem dni), v Krškem
ustanovila Društvo Solzice. V
njem združujejo žalujoče dru
žine, ki izgubo doživljajo različ
no, od zanikanja do samoobto
ževanj mater, da so odpovedale
kot nosilke življenja, nudijo ali
organizirajo strokovno pomoč
bodisi v skupini za pomoč bo
disi preko individualnih sre
čanj, izvajajo izkustvene delav
nice za medicinsko osebje ipd.
V letu 2004 so izdali tudi knjigo
z naslovom Prazna zibka, strto

ne poznamo. Vemo pa, kako se
kaže, kakšne so njene posledi
ce in kako jo zdravimo. Kaže
se kot nihanje razpoloženja v
ekstreme. Naj pojasnim, po
javljajo se: manija – privzdig
njeno razpoloženje, depresija
– znižano razpoloženje, meša
na slika – hkrati prisotni simp
tomi manije in depresije. Po
sledice so hude – človek se v
maniji vede neprimerno in se
loteva tveganih dejanj, ki ima
jo posledico. V depresiji opušča
zanj pomembne dejavnosti. V
mešani sliki želi popravlja
ti svet. Samomorilno je ogro
žen v depresiji in mešani sliki.
Zdravljenje sestoji iz zdravil,
ki zmanjšujejo nihanje razpo
loženja in preprečujejo pono
vitve. Zdravljenje sestoji tudi
iz različnih dejavnosti, ki po
magajo uravnavati razpolože
nje. Pomembna je veščina ob
vladovanja stresa in abstinenca
od psihoaktivnih snovi. Življe
nje mora biti umirjeno in odno
si kakovostni.
So tudi posamezniki, ki so se
popolnoma izolirali od okolice, ne želijo imeti stika z
drugimi, zapirajo se v sobe
ali stanovanja, hodijo naokoli ponoči, ko večina ljudi spi,
strokovno pomoč zavračajo – kako ravnati v takšnem
primeru?
Če takšni ljudje trpijo, slabo
skrbijo za svoje zdravje in se
ogrožajo, potem velja poiska
ti pomoč. Naš Center za dušev
no zdravje Posavje izvaja tudi
obiske na domu in včasih je to
dobra rešitev. Če pa človek čis
to v redu živi sam doma in se

srce, prvo tovrstno knjigo v
slovenskem prostoru, v kateri
so matere spregovorile o svo
jih izgubah, ali, kot so tedaj za
pisale, vsak žaluje na svoj na
čin: »Vse srečne družine so si
podobne, vsaka nesrečna dru
žina pa je nesrečna po svoje.«
Zato so izkušnje teh, četudi si
jih nihče ne želi, niso pa izklju
čujoče, ob smrti otroka še kako
dragocene. Po potrebi se v dru
štvu vključijo tudi v organiza
cijo slovesa od otroka bodisi v
bolnišnici bodisi pri pokopu,
ki pa je uradno omogočen šele
od leta 2016, ko je to pravico
otrokom in staršem uzakonil
Državni zbor RS. »Do tedaj so
bili namreč otroci, ki so umr
li med nosečnostjo ali kmalu
po rojstvu, ’nikjer’,« pravi Pa
ver Urekova, »in njihovi starši
izolira pred drugimi, a ob tem
ne trpi ne on ne okolica, vze
mimo to kot njegovo odločitev.
Eden od mojih pacientov je de
lal izključno ponoči in preko
dneva spal, družil se ni. Pro
blem je nastal, ko mu je umr
la mama, ki je servisirala vse,
kar človek rabi, da normal
no živi: kuhanje, pranje, lika
nje, nakupovanje hrane … Po
tem se je preselil k sorodniku,
ki je bil tudi poseben in je ži
vel zelo umaknjeno, a je uspel
poskrbeti za oba. Do upokoji
tve je potem delal samo ponoči.
Pri svojem delu je bil zelo uspe
šen. Družbe ljudi pa ni pogre
šal. Mene je potreboval samo
zato, ker so ga redno z medi
cine dela, prometa in špor
ta pošiljali na preglede. Ni pa
sprejemljivo, če se mlad člo
vek osami, preživi vse dneve in
noči na računalniku, ne zasluži
za svoje preživetje in izkorišča
svoje starše. Posebej pa mora
mo biti pozorni, če se takšen
človek v vedenju spremeni in
včasih ni bil tako nedružaben.
V takšnem primeru je možno,
da gre za duševno motnjo, na
primer za agorafobijo – človek
se boji zapustiti varno okolje,
ali pa tudi kaj resnejšega – psi
hozo, ko človek izgubi stik z
resničnostjo in živi v svojem
svetu. Obe našteti motnji sta
takšni, da bi zdravljenje prines
lo bistveno izboljšanje.
Poleg odraslih pomoč pri
ohranjanju
duševnega
zdravja potrebujejo tudi otroci in mladostniki – v katerih primerih, ali njihovo število raste?

so se morali boriti za obstoj ot
roka in za žalovanje«.

Po vzoru ureditve t. i. Parka
zvončkov za pokop ali raztros
pepela mrtvorojenih otrok ali
novorojenčkov v letu 2001 na
ljubljanskih Žalah so bili zatem
v društvu pobudnik za uredi
tev več spominskih parkov v
sklopu pokopališč po Sloveni
ji, povečini v mestih, kjer se na
hajajo porodnišnice, na katerih
preminuli otroci dobijo plošči
ce z imenom in priimkom ter
letnico smrti. Danes je tovr
stnih parkov po Sloveniji že
okoli deset. Nekaterim med nji
mi so nadeli poimenovanja, de
nimo v Mariboru »Polje belih
vrtnic«, v Postojni »Zvezdice«,
na novomeškem pokopališču
»Solzica«, na celjskem poko
Znano je, da se polovica vseh
duševnih motenj, ki se pojavi
tekom življenja, začne do 14.
leta starosti. Do 24. leta sta
rosti naj bi se začelo že tri če
trtine duševnih motenj. Ne
koliko raste število mladih, ki
imajo anksiozne motnje. To po
meni, da bolj ko skrbimo za du
ševno zdravje otrok in mlado
stnikov, več težav bomo našli
in jih ustrezno obravnavali.
Morali pa bi več narediti tudi
za preprečevanje duševnih te
žav pri otrocih in mladostnikih.
Slabo ravnanje z otroci in mla
dostniki ima lahko posledice
celo življenje.
V sevniškem zdravstvenem
domu imate svojo ambulanto, v njej ste prisotni dvakrat
tedensko zaradi ostalih obveznosti, ki jih imate v prestolnici – kako se zavarujete,
da težke življenjske zgodbe pacientov ne prehajajo v
vašo zasebnost, da se misli
ne vrtijo nenehno okrog njihovih težav?
V Zdravstvenem domu Sevni
ca delam v psihiatrični ambu
lanti in v Centru za duševno
zdravje Posavje. Prisotna sem
dvakrat tedensko. To je malo, a
obveznosti mi ta trenutek one
mogočajo, da bi delala več. Pri
svojem delu v ambulanti sreču
jem paciente s težkimi zgodba
mi, a tudi s takšnimi, ki navdi
hujejo. Moje mesto v življenju
mojih pacientov je v iskanju re
šitev, ne v povečevanju proble
mov. Če naletim na sistemske
probleme, so mi zgodbe mojih
pacientov navdih za iskanje re
šitev na sistemski ravni. Dela v

pališču »Spominčice«, drugi so
poimenovani v sklopu pokopa
lišč kot »Spominski park«, de
nimo v Novi Gorici in v Slovenj
Gradcu, v tem obdobju pa sta
v urejanju še spominska par
ka na Ptuju in jeseniški Blejski
Dobravi. Smrti otrok se namreč
ne dá pomesti pod preprogo ne
zaukazati staršem, naj pozabi
jo nanje ali da si ti otroci ne za
služijo obeležja, saj je njihovo
število ne glede na napredek
medicine še vedno visoko, v
zadnjem desetletju okoli 100
ali več mrtvorojenih otrok na
leto. Kot je povedala sogovor
nica, se še vedno vsaka sedma
nosečnost konča tragično.
Zaradi situacije s covidom-19
so letos načrtovane komemo
racije na 15. oktober, medna
rodni dan otrok, ki so umr
li med nosečnostjo ali kmalu
po rojstvu, tudi na novome
škem pokopališču, kjer se na
haja posavskim krajem najbliž
ji spominski park preminulih
otrok, odpovedali oziroma v
ta namen pripravili osrednjo
virtualno komemoracijo z lju
bljanskega pokopališča, pri če
mer so iz vsakega spominskega
parka posneli tudi simboličen
izpust balonov.

Bojana Mavsar
ambulanti nočem pustiti, ker
bom potem ostala brez stika z
realnostjo, kaj ljudje res rabijo.
Če že kdaj razmišljam doma o
službi, je to samo takrat, ko de
lam od doma. Imam hobije, ki
me polno zaposlujejo, ko se jih
lotim – moj kužek, šivanje kr
pank in izdelovanje mozaikov.
Ko se lotim hobijev, problemi
zbledijo. Bolj kot težke zgod
be mojih pacientov in zagate
sistemske narave me pesti po
manjkanje časa. Dan ima samo
24 ur in poleg dela v sevniškem
zdravstvenem domu imam ob
veznosti na medicinski fakulte
ti, kjer predavam študentkam
in študentom, na NIJZ sem ak
tivna v skupini, ki implementi
ra Nacionalni program dušev
nega zdravja – program Mira,
na Inštitutu Karakter delamo
na programu OMRA, kjer ima
mo čudovito spletno stran in
sedaj, v času epidemije, izva
jamo delavnice na medmrežju.
Prvi del programa smo izva
jali v severovzhodni Sloveni
ji in smo v delavnice vključili
več kot 1400 ljudi. Delavnice
so brezplačne in vljudno va
bim vse zainteresirane, da se
jih udeležijo. Program OMRA
sofinancira Ministrstvo za
zdravje.
Moto, ki vas vodi skozi življenje, je …
Hočem biti del rešitve in ne del
problema. Rinem dalje, ne gle
de na to, kaj se dogaja. Samo
eno življenje imamo in ga ve
lja živeti tako, da čim manj ob
žalujemo.


Smilja Radi
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Več sredstev za gasilski dom
BISTRICA OB SOTLI – Na 13. seji so tukajšnji občinski svetniki
sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Z njim se spreminja vi
šina skupnih prihodkov, ki znaša približno 1.860.000 evrov, kar
je za 320 tisoč evrov oz. za 15 % manj, kot je bilo načrtovano v
Odloku o proračunu za leto 2020. Največje znižanje prihodkov

V Bistrici ob Sotli so začeli z gradnjo novega gasilskega doma,
dokončan bo predvidoma do konca maja 2021 (foto: FB).
je predvideno pri projektu hidravličnih izboljšav vodovodnega
sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, in sicer za skoraj
430 tisoč evrov. Izvedbena dela ter tudi sofinanciranje z evrop
skimi in državnimi sredstvi se prestavijo v leti 2021 in 2022, saj
na državni ravni še niso zaključeni vsi postopki v zvezi z investi
cijo. Z rebalansom zmanjšujejo proračunsko porabo v letu 2020
za približno 11 %, tako da so odhodki zdaj predvideni v skup
ni višini 2.440.000 evrov. Kot nam je povedal župan Franjo Debelak, predvidevajo povečanje porabe na postavki za gasilski
dom oz. večnamenski objekt. V letu 2020 je za investicijo pred
videnih 325 tisoč evrov, kar je 43 % več od prvotnega načrtova
nja. Vrednost gradbenih del po pogodbi z izvajalcem Lesnina MG
Oprema d.d. znaša slabih 647 tisoč evrov z DDV. Župan je svet
nike seznanil tudi s potekom gradnje gasilskega doma, trenutno
že postavljajo temelje, tako da računajo na to, da bo rok dokon
čanja 30. maj 2021 realno izvedljiv. Tudi za naslednje leto imajo
finance za ta projekt dobro zastavljene, je zatrdil, k čemur pri
pomore tudi 23. člen Zakona o financiranju občin (dodelitev dr
žavnih sredstev za sofinanciranje investicij), tako da bodo lahko
po njegovih besedah finančno investicijo v celoti pokrili. Nekaj
sredstev iz državnega proračuna bodo dobili tudi za sanacijo pla
zu in nekaterih cest. »Rebalans je dobro zastavljen, zadovoljni so
bili tudi svetniki,« je ob tem komentiral Debelak. 
R. R.

Roman Žveglič na čelu KGZS

STRŽIŠČE – 56-letni Roman
Žveglič iz vasi Stržišče v krajev
ni skupnosti Zabukovje v sev
niški občini je postal novi pred
sednik Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS). Po
tem ko sta na prvem glasovanju
Žveglič, izvoljen na listi Društva
članov sindikata kmetov, in nje
gov protikandidat, predsednik
SLS Marjan Podobnik, preje
la vsak po 27 glasov, je prvi na
ponovljenem glasovanju pre
jel 29 od 54 glasov članov sveta
Roman Žveglič
KGZS, drugi pa 25 glasov. Funk
cijo predsednika zbornice, ki je z nekaj manj kot 106 tisoč člani
največja nevladna kmetijska organizacija, bo opravljal prihod
nja štiri leta. Žveglič, nekdanji predsednik in aktualni podpred
sednik sindikata slovenskih kmetov ter nekdanji poslanec SLS
v Državnem zboru, se preživlja z obdelovanjem 25 hektarjev
zemlje na hribovski kmetiji, kjer goji tudi govedo. Po izvolitvi
je povedal, da bo zemljo obdeloval še naprej, vendar najverje
tneje v manjšem obsegu. Kot svojo prvo nalogo je izpostavil do
končno uskladitev definicije aktivnega kmeta in statusa družin
skih kmetij, zavzel se je tudi za sodelovanje z vsemi nevladnimi
organizacijami v kmetijstvu in za večjo sledljivost živil. »Oglasi
nam ves čas kažejo, da imamo v trgovinah samo slovenske iz
delke in te reklame so zavajajoče. Ni pa nobene sledljivosti. Za
ureditev tega področja se bom zavzel takoj,« je izjavil. Izvolili so
tudi dva nova podpredsednika in člane upravnega odbora KGZS,
eden izmed članov upravnega odbora je tudi Martin Mavsar z
Gore v občini Krško. 
S. R.

Prijavite letošnji pridelek

POSAVJE – Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda,
morajo najkasneje do 20. novembra upravni enoti prijaviti celo
ten pridelek letnika 2020. Če gre za grozdje, ki je bilo trgano tako
pozno, da do navedenega roka ni možna prijava (dokazilo je za
pisnik pooblaščene organizacije o pregledu količine in kakovosti
grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin), morajo prijaviti
pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi. Pridelovalci, ki so prija
vili vino letnik 2019, so bili dolžni do 7. septembra upravni enoti
prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2020, kar lahko uredijo tudi
ob prijavi pridelka grozdja in vina.
Vir: UE Krško
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Tri na dan izvedo za diagnozo

Skupaj in odkrito o raku

SEVNICA – V Združenju Europa Donna Slovenija že tradicionalno v t. i. rožnatem
oktobru, namenjenem osveščanju o pomenu zgodnjega
odkrivanja raka dojk, pripravijo številne aktivnosti.
Na novinarski konferenci v
Zdravstvenem domu Sevnica so poudarili, da se je treba tudi v času epidemije odzvati vabilom presejalnih
programov ter biti pozoren
na morebitne zdravstvene
težave.

POSAVJE – Oktober je mesec seminarjev preko spleta (webinarjev) v sklopu
projekta Stavi na Zdravje.
15. oktobra je bil namenjen
skupnemu in odkritemu pogovoru o raku, 26. oktobra je
beseda tekla o tem, kaj narava pomeni za človekovo
zdravje, ravno danes pa se
bo odvil še webinar v okviru
spletne mednarodne konference Fakultete za turizem.
Webinarji bodo dostopni na
www.betonhealth.eu.

Rak dojk je najpogostejši rak
žensk v razvitem svetu. V Slo
veniji letno zboli okoli 1300
žensk in do 15 moških. To
pomeni, da vsak dan vsaj tri
Slovenke izvedo za diagno
zo, a rak dojk je dobro ozdra
vljiv, če je odkrit dovolj zgodaj,
zato je treba vsak mesec 7. do
10. dan po začetku menstru
acije opraviti samopregled
– skrbno pretipati in pregle
dati obe dojki. »Posebej mora
mo biti pozorni na zatrdline,
spremembe v velikosti in ob
liki dojk ter barvi kože, uvle
čenost bradavice ali izcedek
iz nje,« pojasnjujeta dipl. m. s.
Nika Mulej in Jožica Vidmar.
»Če odkrijemo sumljive spre
membe na dojkah, je treba
vztrajati in priti do zdravnika,
ki vas bo napotil na nadaljnje
preiskave, če bo presodil, da
je to potrebno,« poudarjajo v
Združenju Europa Donna Slo
venija. »Covid-19 ne sme biti

ovira pri zgodnji diagnostiki.
Diagnostika ne sme upasti. Ob
najmanjši spremembi poišči
te pomoč pri ginekologu ali v
splošni ambulanti. Zdravje je v
rokah vsake posameznice ozi
roma posameznika,« svetuje
Alenka Krenčič Zagode, dr.
med., specialistka ginekologije
in porodništva ter predsedni
ca Posavskega in Obsoteljske
ga društva za boj proti raku.
Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič, ki ima lastno
izkušnjo zgodnjega odkritja
raka dojk, pa pravi: »Imamo
državni brezplačni presejal
ni program Dora in ne smemo
biti zadovoljni s 76-odstotno
odzivnostjo žensk.« Izraže
nemu mnenju sogovornic se
pridružuje tudi Jurij Pesjak,
dr. med., specialist družinske
medicine in koordinator pre
ventivne medicine za Posavje:
»Preventiva je zelo pomemb
na – je zelo močno orožje pro
ti obolevanju in umrljivosti.«

Lažje je, če imaš nekoga,
ki ti stoji ob strani

Članici Europe Donne Katja
Vovk in Mojca Tržan sta op
ravili tečaj za prostovoljke z
namenom, da pomagata dru
gim. »Tudi nama so pomaga
li, ko sva potrebovali pomoč,
ko sva sami zboleli za rakom
dojk. Lažje je, če nisi sam, kaj
ti ob diagnozi rak stopaš na
pot neznanega in ne veš, kaj
se bo zgodilo, kako se bodo

stvari odvijale, tako da je do
brodošla pomoč nekoga, ki ti
je pripravljen z dobrimi na
meni stati ob strani,« povesta.
»Bolnici oziroma bolniku veli
kokrat pomaga že sama bliži
na svojcev in védenje, da lahko
pove, kar čuti,« meni psiholo
ginja Zala Brečko ter omenja
še nekatere sprostitvene ob
like, kot je poslušanje glasbe,
branje, vaje za sproščanje itd.

Na uspešnost zdravljenja in
k zmanjšanju smrtnosti pri
raku dojk pripomore tudi
ustrezna hrana, ki naj temelji
na izboru sezonskih in lokal
nih živil. »Zaradi presnovnih
sprememb je prehrana pri di
agnozi rak dojk nekoliko dru
gačna od prehrane zdravega
posameznika – zahteva indivi
dualno prehransko obravnavo
posameznice oziroma posa
meznika,« pravi dipl. dieteti
čarka Tanja Ganc in nadaljuje,
da spremembe v presnovi obi
čajno narekujejo večjo potre
bo po beljakovinah. Le-te telo
pridobiva z vnosom vseh vrst
pustega mesa, stročnic, rib,
posnetega mleka in mečnih
izdelkov. »Pomemben je tudi
vnos kvalitetnih omega 3 ma
ščobnih kislin, katerih sinte
za je v času bolezni zelo okr
njena,« še doda in zaključi, da
osnovno priporočilo o zdravi,
varovalni in uravnoteženi pre
hrani ostaja enako.


Smilja Radi

Na prvem oktobrskem webi
narju se je moderatorka Maruša Mavsar pogovarjala s tremi
sogovornicami, koordinatorko
Združenja Europa Donna za
Posavje Metko Semrajc Slapšak, članico UO Europa Donna
Slovenija Darjo Molan in vod
jo projektne aktivnosti Veslo
za zdravilo Marjanco Pečar
iz KKK Čatež. Prvi dve sta se
soočili z diagnozo rak, ki jima
je spremenila življenji. Danes
opogumljata tudi ostale, ki jih
doleti podobna usoda. »Sprej
mi in se bori,« so tiste besede,
ki pridejo v poštev v takem tre
nutku, saj je treba vso energijo
usmeriti v zdravljenje, je deja
la Semrajc Slapšakova, medtem
ko je Molanova poudarila, da je
na začetku vedno prisoten do
ločen strah, začne se neko novo
življenje, na katerega nisi bil
pripravljen. V tem primeru je
zelo pomembna podpora vseh
v okolici. Nujno bi bilo treba za

Metka Semrajc Slapšak, Darja Molan in Marjanca Pečar
četi spreminjati razmišljanje o
raku, so se strinjale sogovorni
ce, saj je danes v naši zahodni
kulturi rak vse prevečkrat ena
čen s stigmo smrti. Iskale so
tudi vprašanja, kako (za)žive
ti potem, ko je enkrat zdravlje
nje mimo. Pečarjeva je opisa
la pozitivne učinke veslanja
v velikih kanujih (t. i. dragon
boatih) pri bolnicah z rakom
dojk, pri čemer ne gre toliko
za tekmovalni vidik kot to, da
se ženske družijo med sabo in
uživajo med ponavljajočim se
gibanjem zgornjega dela telesa.
»Vsakič ko sem se družila z mo
jimi ’rozikami’, sem prišla do
mov pomirjena in prepričana,
da karkoli se mi pripeti v življe
nju, se bom lahko na koga obr
nila. Vsaka od ’rozik’ je postala
moja prijateljica,« je čustveno
izjavila. Redno gibanje in na
splošno zdrav način življenja
pomaga zmanjšati stres, ki je
zagotovo eden od dejavnikov
nastanka raka, so še poudari
le. Drugi webinar, naslovljen
Narava je najboljše igrišče in
telovadnica, je minil ob klepe
tu z Jernejem Agrežem iz Sup

Čatež, ki je med drugim pove
dal, zakaj so igre pobega takšna
atrakcija, kaj se zgodi, če se te
igre preselijo v naravo, od kod
ideja za surfanje in supanje na
rekah itd.

Konferenca z webinarjem

Danes in jutri Fakulteta za tu
rizem v Brežicah organizi
ra dvodnevno mednarodno
znanstveno konferenco ob za
ključku projekta. Na virtualno
druženje vabijo vso zaintere
sirano strokovno in znanstve
no javnost ter študente, ki jih
zanimajo tematike in vpraša
nja športa, dobrega počutja
in zdravja ter vloge lokalnih
skupnosti pri načrtovanju, iz
vajanju in ocenjevanju politik
ter praks, povezanih z vpra
šanji javnega zdravja. V sklo
pu konference bo v četrtek ob
17. uri potekal tudi webinar z
naslovom Šport za zdravo živ
ljenje – kaj lahko storimo?, na
katerem bodo sodelovali tudi
predstavniki iz občine Rovani
emi na Finskem.

R. Retelj
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Podboški cegu prepričal Evropo

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

PODBOČJE – Med desetimi najbolje ocenjenimi spominki na prvem evropskem tekmovanju gastronomskih
in kulinaričnih spominkov so kar trije iz Slovenije, med njimi tudi 'Podboški cegu', ki so ga zasnovali v Turističnem društvu Podbočje v sodelovanju s šolskim turističnim podmladkom.
Mednarodni inštitut za gastro
nomijo, kulturo umetnost in
turizem (IGCAT) s sedežem v
Barceloni je sredi septembra
spletno izvedel prvo evropsko
tekmovanje gastronomskih in
kulinaričnih spominkov. Med
narodna strokovna žirija, ki je
zasedala v finskem Kuopiu, je
izbrala deset najboljših spo
minkov, ki so jih na tekmova
nje poslale posamezne Evrop
ske regije gastronomije, iz
Slovenije so bili to spominki,
ki jih je slovenska strokovna
žirija izbrala iz Termalno-pa
nonske makroregije. Vsi trije so
se uvrstili med izbrano desete
rico: 'Žlahtna izabela', kremni
med z liofiliziranim grozdjem
sorte izabela, ki ga izdeluje
podjetje Mr.Bee Nike Poslek iz
Slovenske Bistrice; 'Lešnikovo
maslo', ki ga izdelujejo na kme
tiji Košec na Ločici ob Savinji;
in 'Podboški cegu'. Spominek,
lično opremljeno opečnato plo
ščo iz žgane gline, je zasnova
la Ivanka Černelič Jurečič iz
Turističnega društva Podbo
čje v sodelovanju s turistič
nim podmladkom OŠ Podbočje
pod mentorstvom Suzane Čuš.
Njegova temeljna uporabnost
je kot podstavek za vroče lon
ce in kozice, zato ga imenujejo
tudi 'loncenosec', služi pa lah
ko tudi kot 'nogogrelec', 'ore
holomec' in (nekoliko v šali)
'naglavopadec'. »Spet se je po
trdilo pravilo, da je manj več,
kar pogosto prej vidijo drugi
kot mi doma!« je v reviji Turi
stične zveze Slovenije zapisal
etnolog prof. dr. Janez Bogataj.
»Ideja o 'Podboškem ceglu' je
res nastala v moji glavi in je od
raz velike navezanosti na sta
re starše. Zgodbe, ki spremlja

Podboški cegu je uporaben predvsem kot podstavek za vročo
posodo.
jo 'cegu', so namreč del mojega
otroškega vsakdana,« pravi
idejna avtorica spominka Čer
nelič Jurečičeva in nadaljuje:
»Vseeno pa 'cegu' ne bi ugledal

luči sveta, če ne bi bilo odlične
in prizadevne mentorice prof.
Suzane Čuš, ki na OŠ Podbo
čje vodi turistični podmladek
in se skupaj z ekipo in učenci

že leta prijavlja na razpis Turi
stične zveze Slovenije 'Turiz
mu pomaga lastna glava'. Res
je, da je bil leta 2019 na tem
tekmovanju spominek prezrt.
Mogoče je ravno ta 'neuspeh'
podžgal našo skupno željo, da
ga pošljemo na razpis TZS na
temo kulinaričnih spominkov.
Veseli smo priznanja na nivoju
države in seveda še bolj vese
li, ker je spominek prepoznan
tudi v Evropi. Posebej počaš
čena pa sem, ker je temu spo
minku nekaj besed v Lipovem
listu namenil tudi prof. dr. Ja
nez Bogataj.« Spominek je si
cer naprodaj pri Turističnem
društvu Podbočje, v muzej
ski trgovini Posavskega muze
ja Brežice in v TIC Kostanjevi
ca na Krki.

Peter Pavlovič

Pred stoletnico dvorane obnavljajo oder
PODBOČJE – Člani Kulturne
ga društva Stane Kerin Pod
bočje v tem času obnavljajo
oder v tamkajšnjem kultur
nem domu, zgrajenem leta
1921, torej bo stavba nasled
nje leto stara 100 let. Potem ko
so konec septembra podrli star
oder, zgrajen okoli leta 1955,
so poglobili in zabetonirali
pododrje, ki je bilo prej brez
ustrezne podlage oz. kar na
zemlji. Medtem so že postavi
li nov oder, ki so ga tudi malce
dvignili, tako da je v pododrju
več prostora za arhiv, skladišče
ipd., uredili so tudi novo kon
strukcijo na stropu nad odrom,
ki bo omogočila montažo no
vih luči, saj so bile dosedanje
stare že nekaj desetletij. Pro
jekt financirajo s pomočjo KS
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CKŽ 23, 8270 Krško,
Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

Krajane obveščamo,
da letos zaradi spoštovanja ukrepov

ŽALNE SLOVESNOSTI
V SPOMIN NA MRTVE
žal NE bomo mogli organizirati.
Ostanite zdravi in odgovorni.
Predsednica
in Svet KS mesta Krško

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457
e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin,
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,
brunarice, vrtne ute.
www.krovstvo-trsinar.si

V obnovo vlagajo veliko prostovoljnega dela.
Podbočje (slednja ima objekt
v upravljanju), ki jim je na
menila 10.000 evrov, pet ti
sočakov je primaknila Občina
Krško, nekaj sredstev bosta
dodali še podboško kulturno
in turistično društvo. Seveda
v obnovo vlagajo tudi veliko
prostovoljnega dela, s čimer

bodo prihranili nekaj tisoča
kov. »Vsa dela naj bi bila kon
čana do konca novembra in se
že veselimo ponovnega odpr
tja dvorane, če bo to seveda
dovoljeno. Program imamo že
pripravljen,« pravi predsedni
ca društva Ivanka Černelič
Jurečič.
P. P.

File postrvi z bučnimi semeni

Postrv z zelišči

Namaz iz dimljene postrvi

Za file postrvi z bučnimi semeni potrebujemo:
• 1 kg razkoščičenega fileja postrvi s kožo
• 3 jajca
• 1 dcl mleka
• 200 g ostre moke
• 200 g fino mletih koruznih kosmičev
• 200 g grobo mletih bučnih semen
• sol

Za pripravo pečene postrvi z zelišči potrebujemo:
• svežo in očiščeno postrv
• beli poper, sol in sok ene limone
• šopek peteršilja in šopek krebuljice
• 150 ml belega vina
• ostro moko in maslo za pekač

File postrvi narežemo na poljubno velike kose in jih solimo.
Iz mletih bučnih semen in koruznih kosmičev pripravimo mešanico za paniranje. V stepena jajca vmešamo mleko in nato
fileje postrvi paniramo v ostri moki, jajcih in bučni mešanici.
Panirane fileje ocvremo v globoki posodi z vročim jedilnim
oljem ter postrežemo ob skutnih njokih z bučo.

Očiščeno postrv začinimo s soljo in poprom ter pokapljamo z
limoninim sokom. Zelišča osmukamo in sesekljamo ter z njimi napolnimo notranjost postrvi. Postrv povaljamo v moki.
Pečico segrejemo na 160 stopinj. Pekač namažemo z maslom. Nanj položimo postrv in jo pečemo 10 minut, nato prilijemo vino in pečemo še 20 minut. Kot prilogo lahko dodamo kuhan krompir s špinačo, rezino limone in brstični ohrovt.

Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za ribji namaz iz postrvi potrebujemo:
• dimljeno postrv
• majhno žličko kaper
• 100 g kislih kumaric
• 4 kocke Zdenka sira
• 1 kocko ABC sira
• strok česna
• sol in poper

naročena objava

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

naročena objava

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

naročena objava

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

Naštete sestavine dobro premešamo (najbolje, da jih damo
v sekljalnik ali v palični mešalnik), da dobimo gladek namaz.
Jed pustimo stati kako uro ali več, da se sestavine prepojijo
z okusi (po želji namaz lahko za nekaj časa shranimo v hladilniku, da se ohladi). Postrežemo s svežim kruhom. Dober tek!
Projekt RIBA JE IN sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Gnezdilnice za velikega žagarja
ŠENTJUR NA POLJU – Dijaki ŠC Krško – Sevnica so v okviru šolskih ur, namenjenih praktičnemu delu, oblikovali iz smrekovega lesa lične gnezdilnice za velikega žagarja, vodno ptico, ter jih skupaj z mentorji postavili na brežini Save v bližini vasice Šentjur na Polju v sevniški občini.

Spoštovani Radečani in vsi bralci,
Že drugič letos se v večji meri spopadamo z izzivi ter še ostrejšimi
omejitvami, ki jih je s seboj prinesel drugi val epidemije koronavirusa. Navkljub vsem ukrepom in spremenjenemu načinu življenja
nam nekako uspeva, da smo še vedno zazrti v prihodnost, upajoči na boljše čase. Pomembno pa je, da se še naprej osredotočamo
tudi na kvaliteto našega življenja, ki naj se navkljub vsem omejitvenim ukrepom ne manjša. Hvaležen sem, da sem župan takšnim
občanom, ki jim je mar, mar za svojo dobrobit, mar za sokrajane in
mar za skupnost. Iskreno sem ponosen na vse, kar smo letos postorili, se novega naučili in s čimer smo se skupaj spopadli. Res je,
da smo skupaj prehodili marsikatero nepoznano pot, a ravno ti izzivi in težke preizkušnje so bile zame pokazatelj, da zmoremo bistveno več, kot se nam zdi. Spopadamo se s težko realnostjo, ki si jo v
še ne tako oddaljeni preteklosti nismo znali niti zamisliti. Življenje v
Radečah se je v tem času precej spremenilo, a na tem mestu bi želel obenem podati veliko zahvalo sokrajanom za upoštevanje vseh
navodil in usmeritev za preprečevanje širjenja te bolezni. Čas proti
koncu koledarskega leta je tradicionalno čas druženja s svojimi najbližjimi, a kot kažejo trenutne razmere, se verjetno letos ne bomo
mogli obiskovati in se objeti v živo v takšni meri, kot bi se sicer, temveč bomo večinoma primorani komunicirati na drugačen način. Skrb
za zdravje naj bo v tem času naša prioriteta, ko bomo vse to nekako stabilizirali, pa se bomo v najkrajšem možnem času vrnili v ustaljene tirnice. Marsikaj verjetno ne bo kot je bilo, a verjamem, da
si bomo tudi na drugačen način znali življenje zopet narediti lepo.
V času epidemije pa smo zopet poskrbeli za pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo. Od dne 26. 10. 2020 dalje lahko starejši in drugi
onemogli občani, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, naročijo dostavo živil ali zdravil preko telefonske številke 03/5687-941 (JZ KTRC), od ponedeljka do petka, v času med 7. in 13. uro.


Župan občine Radeče Tomaž Režun

»Velik žagar je vodna ptica in
zanjo je značilno, da ima krat
ke noge, močno telo in na
zobčan kljun v obliki žagice,
ki se na koncu konča v obli
ki kaveljčka, s katerim zadrži
ribe,« pojasni prof. biologije
Maja Divjak Malavašič. »Ve
liki žagar, ki običajno gnezdi v
zapuščenih drevesnih duplih
drugih ptic, potrebuje veliko
gnezdilnico na tako visokem
deblu, da ne pridejo plenilci z
lahkoto do gnezda. Samica zač
ne gnezditi zgodaj spomladi in
takrat odloži od pet do devet
jajčec, ki jih potem vali prib
ližno en mesec. V začetku ju
nija se izvalijo rjavkasto-be
li mladiči, ki že drugi dan po
izvalitvi poskačejo iz gnezda
in se potem ne vrnejo v gnez
do. Samice za mladiče ponava
di skrbijo same, brez pomoči
samcev,« še pojasni in nada
ljuje, da nameravajo v okviru
naravoslovnih dni z dijakinja
mi in dijaki vsaj enkrat na leto
izvajati posebne meritve ter
beležiti, kaj se dogaja v gnez

in želimo si, da bi veliki žagar
našel pot do na novo postav
ljenih gnezdišč,« pove Samo
Škrlec iz podjetja HESS, ki je
bilo naročnik gnezdilnic, kaj
ti savska brežina nima starih
dreves z zapuščenimi dupli, v
katerih bi samička velikega ža
garja lahko gnezdila.

Pet gnezdilnic za velikega žagarja, vodno ptico, ki je na
seznamu redkih in ogroženih vrst, so postavili na brežini Save
po priporočilih ornitologov.
dilnicah. »Prepričana sem, da
sedaj vsi poznajo velikega ža
garja, o katerem morda pred
tem niso vedeli ničesar,« za
ključi sogovornica. Ravnatelj
Srednje šole Sevnica Matjaž
Prestor doda, da so v ŠC Krško
– Sevnica z veseljem pristopi

Krajevno priznanje Alojzu Zidarju Veliko dela bo s kanalizacijo
ŠENTJANŽ, KAL – Letošnje priznanje KS Šentjanž je predsednik omenjene skupnosti Boštjan Repovž v družbi podpredsednice Petre Majcen in župana občine Sevnica Srečka Ocvirka podelil Alojzu Zidarju na njegovi domačiji v hriboviti
vasici Kal, ki leži na gozdnatem območju Jatne.

KRMELJ – V oktobru praznuje svoj praznik krmeljska krajevna skupnost. Letošnjega praznovanja s podelitvijo priznanj
zaradi aktualnih razmer ne bo, a predsednica KS Krmelj Klementina Žvar je v pogovoru za naš medij strnila nekatere izpeljane projekte ter predstavila nove načrte.

Alojz Zidar s sevniškim županom in predsednikom KS Šentjanž

»Največja investicija v naši krajevni skupnosti je gotovo obnova
strehe na nekdanji graščini v središču Krmelja. Pridobili smo peč
v kulturnem domu, izpraznili prostore krajevne skupnosti za ure
ditev stanovanja, uredili prostore knjižnice za kulturne dogodke,
obnovljen je spomenik v Hinjcah, klop v Gabrijelah, fontana v kro
žišču, imamo nove klopi pri blokih, dogradili smo javno razsvetlja
vo v severnem delu Krmelja,« naniza sogovornica izpeljavo neka
terih ureditev ter nadaljuje, da v naslednjem mesecu pričakujejo
rekonstrukcijo državne ceste od table Krmelj na južnem delu kra
ja proti krožišču. »Dogovorjeni smo tudi za kabliranje elektrike v
osrednjem delu Krmelja, letos bi moralo biti obnovljeno tudi ba
linišče,« še pove in doda, da jih čaka veliko dela pri ureditvi ka
nalizacijskega sistema, ki bi ga bilo treba sistematično pregleda
ti, po potrebi urediti in pripraviti za meteorne vode. »Močno si
želimo tudi izgradnjo čistilne naprave,« pojasnjuje predsednica
krmeljske krajevne skupnosti Klementina Žvar in zaključi, da
se bo v okviru participativnega proračuna občine Sevnica kma
lu začela obnova društvenega prostora Kolonija ter opremljanje
železnih skulptur z informacijskimi tablami. Krajanke in krajane
pa najbolj veseli, da se je začelo pridobivanje dokumentacije za
osnovno šolo na eni lokaciji ter za obnovo oz. izgradnjo dveh mo
stov v kraju. 
S. Radi

Kolesarjenje in izposoja električnih koles

Kolesarjenje je vse bolj priljubljeno širom Slovenije in prav nič drugače ni v občini Radeče. Naraščajoče število kolesarjev narekuje razvojne trende in tudi v naši občini stremimo k temu, da kolesarjenje
postane ne le način preživljanja prostega časa, temveč tudi del identitete in podobe lokalne skupnosti.
Vsako leto v času Evropskega tedna mobilnosti s posavskimi občinami Sevnica, Krško in Brežice sodelujemo v skupnem regijskem projektu »S kolesom ob Savi«. Že od leta 2012 pa v Radečah kolesarimo
tudi s štirimi električnimi kolesi, ki so bila kupljena v okviru projekta
Posavske poti prijetnih doživetij. Električna kolesa so namenjena za
izposojo občanom in tudi turistom, ki lahko z njihovo pomočjo odkrivajo lepote naših krajev. Od letošnjega leta so e-kolesa opremljena z novimi, zmogljivimi baterijami za še lažje premagovanje vzpetin.
E-kolesa so še posebej idealna za vse, ki nis(m)o tako športno podkovani in v vrhunski kondiciji.
Trenutno je v teku tudi projekt Posavski ribji krog, v sklopu katerega se ureja nekoč močno degradirano območje okoli Juvančičevega
bajerja na Hotemežu. Didaktični krog, opremljen z interpretacijskimi tablami, drevesno opazovalnico, sprostitveno cono in različnimi
didaktičnimi pripomočki, je že vzpostavljen in območje bajerja se
tako ponaša z osveženim videzom. Že v letošnjem letu pa bo Didaktični krog pri bajerju dobil še BikeStop, točko, kjer bo mogoče tudi
hitro popravilo koles. Točka bo namreč opremljena s servisnim stojalom za kolesa, nudila pa bo tudi zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami ter klopi za počitek utrujenih kolesarjev. Poleg tega
je v okviru projekta Posavski ribji krog predviden tudi nakup še šestih e-koles z dvema otroškima sedežema, ki bodo še dodatno obogatila tovrstno ponudbo v radeški občini.
Električna kolesa je mogoče najeti po predhodnem dogovoru. Več informacij lahko dobite na 03/56-87-941 ali info@ktrc.si.

li k projektu izdelave in posta
vitve petih gnezdilnic za veli
kega žagarja na brežini Save
v bližini vasi Šentjur na Polju.
»V lanskem letu smo pri popi
su vodnih ptic na akumulacij
skem jezeru HE Boštanj dvak
rat opazili samičko z mladički

Leseni del gnezdilnic so pri
praktičnem pouku v mizarski
delavnici izdelali dijaki pro
grama mizar sevniške srednje
šole, kovinsko konstrukcijo pa
dijaki iz programa oblikova
lec kovin – orodjar Srednje po
klicne in strokovne šole Krško.
»To je čudovit način povezova
nje teorije in praktičnega dela
in medpredmetnega povezova
nja v izobraževalnem sistemu
ter sodelovanja s podjetji v lo
kalnem okolju, ki nam zaupajo
izdelavo izdelkov,« pojasni rav
natelj Matjaž Prestor, Maja Div
jak Malavašič pa doda, da se s
takšnim delom utrjuje znanje
o naravi ter krepi odnos do nje.

Smilja Radi

»Alojz Zidar je skromen, a velik človek. Nikoli se ne izpostavlja,
a je nepogrešljiv in vedno na razpolago, ko se popotnik odpra
vi na Kal in si želi stik z domačini. Z veseljem odpre vrata stare
šole, za katero si že od nekdaj želi, da bi jo na kakršen koli na
čin zopet oživili, ter ponosno razkaže cerkev. Skrb za staro šolo,
cerkev in mrliško vežico ter posluh za sočloveka je samoumeven
del njegovega življenja. Lojze Zidar je po duši in srcu Kalan in v
zahvalo za vse dosedanje delo ter poslanstvo mu Krajevna skup
nost Šentjanž podeljuje priznanje za leto 2020,« je del orisa de
lovanja zaslužnega krajana, ki
si srčno želi, da bi dočakal ob
novo šole na Kalu.
In kakšni so načrti krajevne
skupnosti? »V načrtu je zače
tek del na hidravlični izbolj
šavi vodovodnega omrežja v
Šentjanžu in okolici, napeljava
vodovoda do pokopališča na
Kalu, gradnja mrliške vežice na
Velikem Cirniku ter razširitev
in preplastitev odseka ceste od
priključka na državno cesto do
kmetije Kranjec na Zdevnem,«
pove predsednik KS Šentjanž
Boštjan Repovž. Posebno če
stitko namenja članicam in
članom Moto kluba Šentjanški
Junci ob 10-letnici delovanja,
članicam in članom Turistične
ga društva Šentjanž ob 20-le
tnici delovanja ter pevskemu
zborčku Kresnice ob 30-letni
ci delovanja.
S. Radi

IZ NAŠIH KRAJEV
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MORS se bo oddolžil občini

višini 40 tisoč evrov. Sofinanci
ranje v omenjenih zneskih bo
MORS zagotavljal tako v letu
2021 kot tudi 2022.

V cerkljanski KS
za več kot milijon investicij

Kot je ob tem poudaril župan
Ivan Molan, podpis dodat
ka pomeni dobro sodelovanje
med občino in MORS še nap
rej. »Z dodatnimi sredstvi s
strani MORS bomo predvsem
posodobili infrastrukturo v KS

Cerklje ob Krki in njeni okoli
ci, svoj delež bo dodala še obči
na, tako da bo skupaj s sredstvi
MORS v omenjeni KS v nasled
njih dveh letih za približno 1,1
milijona evrov investicij,« je
navedel in dodal, da sta se z
ministrom tudi že pogovarjala
o vojaških stanovanjih v Breži
cah, ki jih ima MORS še nekaj v
lasti. »Občina bi ta stanovanja
prevzela in jih po obnovi dala
v najem tako za mlade družine
kot tudi namenila za socialna
stanovanja. Glede na to, da je

Veselijo se že leta 2022

Rok Retelj



CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so ob krajevnem prazniku, ki ga praznujejo 8. oktobra, ko je bil
pred 98 leti uradno odprt lesen most čez Krko, še pred začetkom poostrenih vladnih ukrepov uspeli izvesti
svečano sejo sveta KS Cerklje ob Krki, ki je potekala samo ob navzočnosti svetnikov iz kraja in na kateri so
razglasili letošnje krajevne nagrajence.
Dobitniki priznanj KS Cerklje
ob Krki za leto 2020 so Vera
Andrejaš, Anton Zakšek, Vinko Zlobko ter Vinogradniško,
turistično in kulturno društvo
(VTKD) Cerklje ob Krki. Delo
Andrejaševe, ki je praktično že
vse življenje vključena v razne
oblike družbenega življenja, je
prišlo do izraza z vključitvijo v
VTKD Gadova peč, v katerem
trenutno opravlja delo tajnice
društva. Zakšek, ki živi v Bre
stanici, je podedoval vinograd
v Gadovi peči in se vključil v
delo VTKD Gadova peč, kate
rega podpredsednik je. Poleg
mnogih aktivnosti organizi
ra vsakoletni pohod po Gado
vi sledi, izdelal je tudi ilustri
rano knjižico o Gadovi peči ter
je velik podpornik in ambasa
dor cvička. Zlobko je pokazal
veliko pripravljenost za šte
vilne aktivnosti v domači vasi
Gazice kakor tudi v KS. Veliko
je prispeval pri ureditvi infra
strukture v KS. Pred leti je bil
glavni pobudnik in organizator
ureditve vaškega kopališča na
klancu ob reki Krki ter organi
zator vaškega srečanja. Že de
setletja je skrbnik vaškega vo
dovoda, ki mu ga je uspelo v
celoti obnoviti. VTKD Cerklje
ob Krki je priznanje prejelo za
40-letno uspešno delovanje,
prevzela pa ga je predsednica
Melita Oštrbenk.
Krajši program s podelitvi
jo priznanj KS Cerklje ob Krki
je povezovala Patricija Haler,

Krajevni nagrajenci (z desne proti levi: Zakšek, Oštrbenkova
in Andrejaševa, manjka Zlobko) s predsednikom sveta KS
Kodričem
krajevna svetnica, ki zastopa
vasi Črešnjice in Zasap. Več o
izvedenem v tem letu je po
vedal predsednik sveta KS
Cerklje ob Krki Damjan Kodrič. Po njegovih besedah so že
lani na poseben način zastavili
krajevni praznik, ki se ga še da
nes z zadovoljstvom spominja
jo, podobno so si začrtali tudi
letošnjega, a ga zaradi vseh
ukrepov na žalost niso mogli
izpeljati, tako da so lahko prip
ravili samo okrnjeno verzijo
krajevnega praznovanja. V KS
sta se zgodila dva večja projek
ta – investicija na Črešnjicah, ki
je skorajda zaključena, in pod
pis pogodbe za obnovo lesene
ga mostu. »Žal so se dela zaradi
dobave materiala zamaknila za
nekaj mesecev, ampak vseeno
upamo in vemo, da bo do rea

lizacije obnove mostu zagoto
vo prišlo,« je ob tem komenti
ral in dodal, da je lepo urejeno
tudi križišče na Dolenji Piroši
ci, ki je zdaj pretočno in var
no za promet. V tej vasi se je
pred kratkim zaključilo tudi
asfaltiranje ulice v dolžini 220
metrov. Omenil je še nekatere
druge investicije v KS, ki so bile
izvedene v zadnjem času, kot
npr. asfaltiran odsek v Župeči
vasi, urejanje poti ob Krki na
Gazicah, postavitev razsvetlja
ve na pokopališču v Cerkljah.
Do konca leta imajo v načrtu
tudi še asfaltiranje odseka Vi
nji Vrh–Poštena vas.
Kot je ob koncu še omenila Ha
lerjeva, se v KS veselijo tudi že
leta 2022, ko bodo obeleže
vali 100. obletnico postavitve

in otvoritve lesenega mostu,
kulturne dediščine kraja, ki je
združil levi in desni breg Krke.
»Takrat obljubljamo prav po
seben dan. Verjetno se nas ne
bo zbralo ravno 6000 kot dav
nega leta 1922, verjamemo in
obljubljamo pa, da bo posebej
slovesno in lepo,« je sklenila.
Učenke OŠ Cerklje ob Krki so
pod mentorstvom Jasmine
Vučič poskrbele za priložno
stni kulturni program. Ella
Kralj in Veronika Pangerčič
sta zapeli Prešernovo O, Vrba,
Špela Baznik pa je zaigrala na
prečno flavto.


Rok Retelj

Klima

naprave

razpisuje postopek izbora treh predstavnikov
nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Posavje
za programsko obdobje 2021-2027.
Vsi pogoji za predlaganje kandidatov in prijavnica so
na voljo na spletni strani: www.dobra-druzba.si.
Rok za prijavo: 10. 11. 2020 do 12. ure.
Zavod Dobra družba, Trdinova 1, 8250 Brežice,
051 77 77 94, info@dobra-druzba.si
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

predstavljamo

Socialna Oskrba Na Domu
(SOND)
Vsakogar izmed nas lahko doleti poškodba ali onemoglost v zrelih letih in takrat bi želeli, da imamo ob sebi nekoga, ki nam priskoči na pomoč ter nam stoji ob strani.
Sem Ines Ivanšek in s
socialno varstvenimi
storitvami se ukvarjam
že več kot štiri leta.
Vse skupaj se je pričelo, ko sem se sredi študija nepričakovano odločila ter se zaposlila v
Angliji kot osebna negovalka na domu. Z
nudenjem 24-urne asistence sem pridobila veliko izkušenj in po
vrnitvi v Slovenijo bi želela nadaljevati s socialno oskrbo na domu, kajti med nami je vse
več starostnikov, ki jim njihovi otroci pomagajo, kolikor se le da,
vendar je težko kombinirati službo ter vse ostale družinske obveznosti in poleg tega pomagati še svojcu pri umivanju, oblačenju, prinašati kosila, pomagati pri hranjenju, pospraviti, počistiti ... Opravil je veliko, a časa za pogovor, ki blagodejno vpliva na
počutje, skorajda ni.

SOND, socialna oskrba na domu, Ines Ivanšek s.p., CKŽ 36, Krško

Podpisnika sta si izmenjala podpisan dodatek k dogovoru.

minister danes izjavil, da si želi
še okrepiti sodelovanje z nami,
verjamem, da bo tudi ta dogo
vor glede stanovanj v nasled
njih letih možno izpeljati,« je še
dejal. Tonin je izpostavil, da sta
z županom podpisala dodatek,
vreden 820 tisoč evrov. »S tem
zneskom se želimo na nek na
čin lokalni skupnosti oddolžiti
za našo prisotnost v tej občini.
Zavedamo se, da lahko naše de
lovanje v vojašnici pomeni za
lokalno skupnost tudi kakšen
moteč dejavnik in ravno zato
poskušamo na tovrstne načine
te slabe stvari tudi kompenzi
rati s pozitivnimi stvarmi,« je
izjavil in dodal, da se na takšen
način vzpostavlja dobro sode
lovanje med občino in ministr
stvom. »Slovenska vojska se v
občini Brežice počuti sprejeto
in želim si, da bi tovrstno so
delovanje postalo model za vse
ostale občine, kjer je prisotna
SV, ter da lokalna skupnost in
SV delujeta povezano v korist
domovine,« je sklenil minister.

V meni je dozorela odločitev, da združim nekaj, kar rada počnem
– in nastal je SOND (Socialna Oskrba Na Domu). Imam nacionalno poklicno kvalifikacijo za socialno oskrbovalko na domu in prizadevala si bom, da bodo vse storitve, opravljene preko SOND-a,
narejene srčno ter kvalitetno, sorodniki pa lahko pridejo v miru
poklepetat in polepšat jesen življenja svojim najdražjim. Trenutno
sem zaposlena kot osebna asistentka osebi s cerebralno paralizo
pri društvu za teorijo in kulturo hendikepa.
Za več informacij obiščite
www.facebook.com/SOND-102915384946373
ali me pokličite na 051 667 512.

Toplotne

črpalke

EKO sklad
subvencija
do 2.500 €
do 65°C
primerna tudi za radiatorje

bibo.si

MORS bo na podlagi tega v nas
lednjih dveh letih sofinanciral
investicije v lokalno javno in
frastrukturo ter nakup opre
me za potrebe civilne zaščite
in gasilskih društev v skup
ni vrednosti približno 820 ti
soč evrov. V okviru investicije
v lokalno javno infrastrukturo
so predvidene obnove treh lo
kalnih cest in javne poti v višini
370 tisoč evrov, in sicer gre za
nadaljevanje projekta obnove
lokalne ceste Cerklje ob Krki–
Dolenja Pirošica, konkretno za
obnovo lesenega mostu; nov
projekt obnove LC Cerklje ob
Krki–Črešnjice, v sklopu kate
rega se bo zgradil pločnik; na
daljevanje letošnjega projekta
obnove voziščne konstrukcije
LC Velike Malence–Vrhovska
vas ter modernizacijo javne
poti na Skopicah, ki je trenu
tno v makadamski izvedbi. V
okviru nakupa opreme za pot
rebe civilne zaščite in gasilskih
društev pa so predvideni naku
pi treh enoosnih preklopnikov,
reševalnega čolna, geofona in
različne opreme za reševanje v

Zavod Dobra družba, Regionalno stičišče nevladnih
organizacij Posavja z dnem 26. 10. 2020

Bibo Inženiring d.o.o., Ulica stare pravde 32, Brežice

BREŽICE – 14. oktobra sta v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice župan občine Brežice Ivan Molan in minister za obrambo mag. Matej Tonin podpisala dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju Občine Brežice in Ministrstva za obrambo (MORS) v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si
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OKOLJE IN PROSTOR

Nagrada za animiran film
BREŽICE – Na prvem mednarodnem tekmovalnem festivalu izo
braževalnih programov o varovanju vode WEP EFFECT 2020
je nagrado v kategoriji video materialov prejel animirani film
»Olje nekoliko drugače«, ki je nastal na pobudo Komunale Breži
ce v sklopu evropskega projekta »Z.O.J.O. – Olje nekoliko druga

Izsek iz animiranega filma
če«. Osrednja tema festivala, ki ga je organiziralo društvo Vodna
agencija, je bilo Ozaveščanje o vodi in trajnostno komuniciranje
z javnostjo. Tekmovanje je zaradi trenutnih razmer potekalo v
spletni obliki. Vsa prejeta dela, ki so jih prispevala sodelujoča
komunalna podjetja, organizacije in ustanove iz sedmih držav, je
ocenjevala šestčlanska mednarodna strokovna žirija. Dogodek
je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republi
ke Slovenije Boruta Pahorja. »Z animiranim filmom smo žele
li na zanimiv in mlajšim generacijam privlačen način opozoriti
na pomen pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem, ki je
velik onesnaževalec vodnih virov. Samo en liter tega odpadka
lahko onesnaži kar milijon litrov pitne vode. Tudi v kanalizacijo
ne sodi. Odlagamo ga v posebne zbiralnike, ki so bili med naši
mi občani lepo sprejeti. Verjamemo, da je k temu prispeval tudi
nagrajeni film,« je povedala direktorica Komunale Brežice mag.
Jadranka Novoselc. Največ prijav je bilo oddanih ravno v kate
goriji video materialov, kjer je bil nagrajen animirani film »Olje
nekoliko drugače«. Film so poleg Komunale Brežice pripravile
komunale iz Krškega in Radeč z Občino Sevnica in Društvom za
tretje življenjsko obdobje U3. Film si lahko skupaj z otroki ogle
date na povezavi na spletnem youtube kanalu Komunale Breži
ce: https://www.youtube.com/watch?v=onyombolaKM.
Vir: Komunala Brežice

Izbrali rešitev za Kostanjevico
LJUBLJANA, KOSTANJEVICA NA KRKI – Direkcija RS za vode (DRSV) je v sodelovanju z Občino Kostanjevica
na Krki 2. oktobra pripravila spletno delavnico, na kateri so bile predstavljene štiri različice protipoplavne
zaščite Kostanjevice na Krki, predlagana pa tako finančno kot okoljsko najboljša varianta – kombinacija
nasipov, zidov in mobilnih montažnih sten.
Šlo je za sklepno dejanje v okvi
ru projekta Danube Floodplain, ki se je pričel leta 2018. »To
je eden od projektov, ki se ne
bo zaključil z elaboratom. Re
šitve, ki jih je projekt prinesel,
so pokazale, da lahko ta naš
otok v objemu Krke zaščitimo
pred visokimi vodami, z deli
pa bi lahko po najboljšem sce
nariju začeli že v prihodnjem
letu,« je po končani delavni
ci povedal direktor DRSV Roman Kramer.
Na delavnici so bili predstavlje
ni štirje možni scenariji proti
poplavne zaščite Kostanjevi
ce na Krki. Prvi je poglabljanje
struge reke Krke vse do nje
nega izliva v Savo, kar se ni iz
kazalo za primerno. Drugi je
ureditev razlivnih površin v
Krakovskem gozdu, za kar se je
zavzemal tudi kostanjeviški žu
pan Ladko Petretič, a so ugo
tovili, da je v času obilnih pada
vin tudi gozd poln vode, zato to
ne bi kaj dosti pomagalo. Tret
ji scenarij je bil zajezitev reke
Krke in njena preusmeritev s
pomočjo poplavnih kanalov v
Krakovski gozd in nato vrnitev
v strugo, kar bi stalo ogromno,
kar 260 milijonov evrov, zato
so tudi to idejo opustili. Tako
je bil izbran četrti scenarij, ki

tev naše Kostanjevice na Krki
in za to sem Direkciji in njene
mu direktorju nadvse hvale
žen,« je povedal Petretič.

Ko bo protipoplavna zaščita urejena, bodo prizori kot tale ob
poplavah leta 2014, le še neprijeten spomin (foto: arhiv PO).
so ga v procesu usklajevanj z
deležniki prepoznali kot naj
boljšega oz. predstavlja tako
finančno kot tudi okoljsko op
timalno rešitev. »Ta varianta,
ocenjena na dobrih 5,5 mili
jona evrov z DDV, predstavlja
kombinacijo nasipov, zidov in
mobilnih montažnih sten pred
vsem na območju same Kosta
njevice in z vidika opazoval
ca ne predstavlja pomembnih
sprememb v okolju v času, ko
ni poplav,« so sporočili z DRSV,
s tem pa se strinja tudi Petretič.

Podoben sistem že v Celju in
Laškem

Kjer bo možno, bodo torej
zgradili nasipe na višino stole

Sožalnica na pokopališču
v Brežicah je zelo dobro sprejeta

tnih voda, na območjih strnje
ne poselitve ob Krki pa bodo
zabetonirali temelje, vidne
približno 30 cm, na katere se
ob nevarnosti poplav med no
silce namestijo montažne la
mele. Kot pravi župan, sta na
takšen način varovana denimo
Dunaj in Praga, pa tudi v Slove
niji že obstajajo podobne rešit
ve, denimo v Celju in Laškem.
Kramer mu je tudi obljubil
ogled sistema v Celju. DRSV je
ves čas projekta občino in dru
ge deležnike iz tega okolja sez
nanjala in vključevala v iskanje
rešitev, poleg tega pa se drža
la tudi predvidene časovnice.
»Projekt, ki naj bi sprva samo
pokazal možne rešitve, se bo
tudi izvedel. To pomeni oživi

Protipoplavna ureditev bo si
cer za sabo najbrž potegnila
tudi gradnjo novega gasilskega
doma s skladiščem za lamele
in vsem potrebnim za njihovo
montažo, vključno s primerno
mehanizacijo. Medtem ko bo
protipoplavna zaščita pred
vidoma v celoti financirana z
državnimi in evropskimi sred
stvi, bo ta del najbrž breme ob
čine. Hkrati bodo lahko rešili
tudi vprašanje dostopov do
Krke, ki so nekoč že bili, zlas
ti za napajanje živine, a so zdaj
marsikje zagrajeni, zato župan
pričakuje tudi nekaj težav, a
tudi, da bo prevladal razum. Ne
nazadnje so v Kostanjevici ob
obilnih padavinah v začetku
meseca za las ubežali popla
vam, kakršne so še močno v
spominu iz let 2010 in 2014.
Petretič verjame, da tokrat res
ne bo ostalo zgolj pri besedah
in načrtih, z optimizmom pa ga
navdaja predvsem ugotovitev,
da so, kot pravi, »stvar dobili v
roke pravi ljudje, operativci in
ne bleferji«.


Peter Pavlovič

Komunala Brežice je kot eno izmed prvih komunalnih podjetij v Sloveniji svojim uporabnikom omogočila uporabo Sožalnice. To je posebna skrinjica z vgrajenim sefom in je namenjena zbiranju žalnih voščilnic namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev.
V Sloveniji je zelo običajno, da se od pokojnika poslovimo s številnimi paketi nagrobnih sveč. Sožalnica namesto prinesenih
sveč omogoča drugačen način izraženega sožalja svojcem – ne
samo moralne, ampak tudi finančno pomoč. Vsoto podarjenega
denarja se skupaj z žalno voščilnico položi v ovojnico in odda v
skrinjico, s čimer je zagotovljena popolna diskretnost, simbolen
prižig svečke pa predstavlja še dodaten poklon umrlemu. »Veseli nas, da je Sožalnica našla svoj prostor pri naših občanih in da
se je poslužuje vedno večje število uporabnikov,« je povedala
Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice. Zadovoljstvo
z dodatno ponudbo pokopališča Brežice kaže tudi zapis občanke Brežic o dobri izkušnji z uporabo sožalnice.

SOŽALNICA POMENI
SPREMEMBO NAVAD NA DOBRO
»Letošnja epidemija je popolnoma premaknila naše običaje in
navade. Ker smo se od ljubljene osebe poslovili konec marca,
brez rokovanja in na osebni razdalji, je bila sožalnica zgolj ena
od novosti, ki smo jih sprejeli in se je izkazala za res dobro potezo. Namesto cvetja in sveč, s katerimi bi po tednu ali dveh od
pogreba zgolj kopičili odpadke na pokopališču, smo s prejetimi
prostovoljnimi prispevki poskrbeli, da je grob dobil prenovljen
spomenik, in pokrili stroške nove zasaditve. Po mojem mnenju
se nam bo sožalnica čez kakšno leto ali dve zdela že popolnoma samoumevna in se bomo spraševali, kako smo prej uporabljali toliko sveč,« je zapisala občanka iz Brežic.
Ali veste, da:
• morajo svojci za pogreb odšteti tudi do 2.000 EUR, in sicer

3. Čustvena stiska
Vsakič, ko kateri izmed svojcev vstopi v prostor, v katerem se
dolge mesece in celo leta hranijo sveče, podoživlja trenutek,
ko se je moral ločiti od njemu ljube osebe.
4. Ogromna količina odpada zaradi sveč »na zalogo«
Sveče povzročajo veliko količino odpada, saj ga samo v Sloveniji vsako leto nastane za 4.500 ton (60 olimpijskih bazenov). Ni
vsaka sveča primerna za vsak letni čas. Parafin v svečah se razlikuje glede na letni čas in temperaturne pogoje, kar dodatno
onemogoča, da bi sveče z rednim prižiganjem uporabili skozi
določeno časovno obdobje. S tem, ko imamo sveče na zalogo,
postane marsikatera sveča neuporabna in kot takšna pristane
na odpadu, ne da bi sploh služila svojemu namenu. Posledice
tega so tone in tone plastičnega odpada in stran vrženega denarja, ki bi mogoče svojcem prišel veliko bolj prav v trenutku
osebne stiske ob izgubi ljubljene osebe.

naročena objava
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brez nagrobnika in ureditve groba;
• na pogrebu svojci dobijo tudi do 100 zavojev sveč, v katerih je
povprečno šest kosov v skupni vrednosti do 2.000 EUR, veliko teh sveč pa na koncu neuporabljenih pristane na odpadu;
• vsako leto odložimo več kot 4.500 ton odpadnih sveč? S to
količino bi lahko napolnili približno 60 olimpijskih bazenov.

6 RAZLOGOV, ZAKAJ UPORABITI SOŽALNICO?
1. Prižgimo svečko v srcu
S sožalnico obujamo solidarnost in moč skupnosti v najtežjih
trenutkih.
2. Prostorska stiska
Svojci morajo za velike količine paketov sveč najti primeren
prostor.

5. Odpadna embalaža
Sveče in druge aranžmaje spremlja kup ovojnega materiala,
med katerega sodijo npr. mašne, celofan, kartoni in vizitke, vse
omenjeno pa potem pristane na odpadu.
6. Časovna obremenitev
Sveče, ki so zapakirane, je treba pred uporabo še razpakirati.
Prav tako je treba obisk groba vnaprej načrtovati, če želimo
imeti svečo s seboj, ko grob obiščemo na poti iz službe. Veliko hitreje in preprosteje ter do okolja prijaznejše je, da kadar
koli se odločimo obiskati grob kupimo svečo na pokopališču.

Bodite del sprememb na bolje – za nas in za naš planet. Spremenite navade – uporabite Sožalnico.
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»Današnji dan ne bo samo nam, 1 9 7 0
temveč tudi poznim rodovom
2020
ostal v trajnem spominu …«
V letu, ko se kot nikoli doslej
govori in piše o gradnji še
enega, novega jedrskega reaktorja oziroma elektrarne
v Krškem, je prav, da nekoliko podrobneje pogledamo,
kaj se je v naših krajih dogajalo pred natanko 50 leti.
V torek, 27. oktobra 1970,
se je namreč v prostorih
Elektra Krško zbralo veliko pomembnih ljudi, tako
strokovnjakov kot predstavnikov politike, na čelu katerih sta bila predsednika vlad
(izvršnih svetov) tedanje re-

publike Slovenije in republike Hrvaške Stane Kavčič in
Dragutin Haramija. Slednja
sta s podpisom posebnega
sporazuma oziroma dogovora 'položila' formalni temelj gradnji prve jedrske
elektrarne pri nas. Glavni govornik in gostitelj dogodka,
takratni predsednik skupščine občine Krško Jože Radej, je to dejanje med drugim
pospremil z naslednjimi besedami: »Današnji dan ne bo
samo nam, temveč tudi našim poznim rodovom ostal v
trajnem spominu …«

Čeprav so se priprave na
samo graditev elektrarne
zavlekle mnogo bolj, kot so
ob podpisu predvidevali, je
sporazum pomenil 'zeleno
luč', ki so jo dobili načrtovalci in investitorji iz obeh
elektrogospodarstev. Govorimo o formalni plati, pomembni za javnost, medtem
ko so odločitve za uvajanje
jedrske energetike padle že
prej in drugje, predvsem v
najvišjih vrhovih (zvezne)
politike seveda. Kakor koli,
oktobrski dogodek je imel
številne posledice in ga med

drugim lahko štejemo za pomemben temelj večje energetske neodvisnosti in napredka v industriji, s tem
pa ekonomskega razvoja, ki
je dve desetletji kasneje pripeljal obe republiki na pot
samostojnosti.
Danes se zdi takratna odločitev zelo razumna in v primerjavi s sedanjim prelaganjem odgovornosti za izbiro
bodočega energetskega razvoja Slovenije dokaj lahka, a v resnici so tudi tedaj
nekaj let čakali na plan dol-

goročnega razvoja energetike. Pri tem so namreč prišle močno do izraza razlike
med posameznimi republikami, med gospodarsko bolj
razvitim severom, ki praktično ni imel več na razpolago izdatnejših energetskih virov, in manj razvitim
jugom, kjer so bila območja
s precejšnjimi zalogami premoga in še neizkoriščenimi
bogatimi vodnimi viri.
Vsekakor je tedanji sporazum postal sestavni del
kasnejše pravno-formalne

ureditve razmerij med obema lastnicama elektrarne,
saj se nanj sklicuje tudi Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi
statusnih in drugih pravnih
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki je bila
v Krškem podpisana dobrih
30 let kasneje, 19. decembra
2001.


nadaljevanje na str. 13

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije:

Želim si realen pogled na energetske potrebe
KRŠKO – 50. obletnica sporazuma o gradnji nuklearne elektrarne v naši nekdanji državi je priložnost, da smo k besedi povabili Martina Novšaka, prvega moža
GEN energije, krovne družbe Skupine GEN, pod okriljem katere deluje tudi omenjena elektrarna. Novšak, ki velja za velikega poznavalca slovenskega elektroenergetskega sistema, je aprila letos dobil nov štiriletni mandat na čelu GEN energije, ki jo sicer vodi že od leta 2005.
Hudo pomanjkanje energetskih virov v 60. letih 20.
stoletja, ki sta ga najbolj občutili prav najbolj razviti
republiki, je botrovalo odločitvi za gradnjo jedrskih
elektrarn v nekdanji državi.
Kako vidite tedanje razmere
v primerjavi s sedanjimi, ko
tudi poteka razprava o novih
investicijah v energetiko?
Kolikšen pomen pripisujete tedanji odločitvi politike
za povsem novo tehnologijo?
Slovenija je imela takrat moč
no gospodarsko rast in se je
močno razvijala. S ciljem od
piranja novih delovnih mest
so rasla nova podjetja in s
tem novi porabniki električ
ne energije, zato je bilo pov
praševanje po njej tako v Slo
veniji kot na Hrvaškem, torej
v najbolj razvijajočem se delu
Jugoslavije, veliko. Ni bilo ve
liko daljnovodnih povezav in
tudi v širši regiji je primanjko
valo električne energije, saj je
bilo vsepovsod gospodarstvo
v vzponu. Slovenija in Hrvaška
nista imeli drugih možnosti,
kot da do konca izkoristita ne
kaj hidropotenciala in zgradita
nekaj termoobjektov, vendar
so se že takrat ozirali k jedrski
tehnologiji, ki se je močno raz
vijala po celem svetu. Republi
ki sta se dolgoročno orientirali
v izgradnjo jedrske elektrar
ne, močan pobudnik tega pa je
bila takratna zelo dinamična
in dolgoročno usmerjena Kav
čičeva vlada. To je prineslo te
melj gospodarskega delova
nja Slovenije, ki stoji še danes.
Verjamem, da je bila tehnolo
gija jedrskih elektrarn že tak
rat dobro izpopolnjena, kar se
kaže tudi v tem, da naša jedr
ska elektrarna obratuje dobro,
dolgoročno in varno.

sekretarjem Pompeom in izjavah naših ministrov problematiziral možnost, da bi
ameriška firma Westinghouse dobavila novi reaktor.
Kakšne so dejanske možnosti za kaj takega in koliko
možnosti dajete sploh zahodnim dobaviteljem v primerjavi s Kitajci, Korejci in
Rusi?

Današnje razumevanje strate
ških temeljev delovanja druž
be je žal bistveno manj realno,
izvira pa iz spremenjenih vre
dnot in občutka izobilja – da
nes pogosto ravnamo, kot da
imamo neskončne možnosti
in je vse to obilje samoumev
no, večno. Včasih se zdi, da gre
pri tem za nekakšne novodob
ne religije in verovanja.
Jedrska tehnologija je bila
takrat za marsikoga popolna neznanka. Kako vidite
znanje današnjega prebivalstva o tej tehnologiji pridobivanja elektrike?

Pravzaprav niti ni bila popolna
neznanka, imeli smo vrsto stro
kovnjakov, ki so bili šolani po
svetu oz. v državah, kjer se je
močno razvijala jedrska tehno
logija. Tudi velik del znanosti je
kar dobro razumel to tehnolo
gijo, seveda pa ni bilo praktič
nih izkušenj z njenim delova
njem. Skozi čas se je to znanje
bistveno povečalo, izboljševalo
in dopolnjevalo. Danes imamo,
lahko rečem, zavidljiv nivo tega
znanja in izkušenj, ki zagotavlja
visoko varnost in zanesljivost
obratovanja te elektrarne po
konkurenčni ceni. Tudi prebi
valstvo, zlasti mladi v srednjih
šolah, so takrat, v 70. letih, do
bivali morda več znanja o je
drski tehnologiji kot danes. V
zadnjih desetletjih, predvsem
po osamosvojitvi, nismo dali
dovolj pozornosti osnovne
mu znanju o jedrski tehnolo
giji, čeprav pridobivamo 40 %
električne energije na ta na
čin. V GEN si kljub temu s po
močjo partnerjev prizadevamo
dvigniti energetsko pismenost
in razumevanje te tehnologije,
npr. preko Sveta energije, ven
dar brez prave politične in šol

Martin Novšak
ske orientacije ne bo dovolj
učinka.

Torej menite, da je tega znanja v splošni populaciji še
vedno premalo?
V splošni populaciji je čeda
lje manj tehničnega znanja, v
osnovnih in srednjih šolah se
čedalje manj uči o tehniki in
tehnologiji, kaj šele konkre
tno o jedrski tehnologiji. To
povzroča veliko pomanjkanje
tega znanja pri mlajših gene
racijah.
Koliko je za pozitivno odločitev za novogradnjo pomembno razpoloženje v
lokalni skupnosti, ki bo verjetno tudi tokrat soodločala
o novem reaktorju?

Govorimo seveda o novi elek
trarni, ne o reaktorju. Seveda

je podpora lokalne skupnosti
ključna za sprejemljivo ume
stitev nove jedrske elektrarne.
Temu dajemo v naši skupini
veliko pozornost, ne nazad
nje imamo v Posavju tako se
dež družbe kot ključne kadre.
Ta bližina in povezava z lokal
nim okoljem je pomemben te
melj medsebojnega zaupanja
med prebivalstvom in energe
tiko. Drugi, mogoče še bolj po
memben dejavnik, pa je pove
zan s tem, da energetika, zlasti
jedrska elektrarna, prinaša
delovna mesta z visoko doda
no vrednostjo, delo za vrsto
podjetij v servisnih dejavno
stih tako na lokalnem, sloven
skem in mednarodnem nivoju.
Dejansko govorimo o delovnih
mestih, ki lahko bistveno pri
spevajo k standardu življenja
lokalnega prebivalstva. To se
je v praksi pokazalo kot zelo
pomembno in podjetniške pri

ložnosti na tem področju se še
vedno krepijo.

Ali in v kateri fazi v okviru
svojih načrtov predvidevate
lokalno javnost podrobneje
seznaniti z načrti o novi jedrski elektrarni?
Splošne podatke preko Sveta
energije in naših informativnih
dejavnosti že podajamo, v pro
cesu umeščanja v prostor pa
bomo seveda še aktivneje sez
nanjali lokalno skupnost z na
šimi načrti, to je še pred nami.
Proces umeščanja v prostor
se še ni začel. Mi si želimo, da
bi se to začelo čim prej. Drža
va ima namero, da bo začela s
temi postopki, najprej z ener
getskim dovoljenjem, nato pa
z umeščanjem v prostor.
Naš komentator je ob blejskem srečanju z ameriškim

Komentarji so seveda različni
in tudi spodbujeni z različnimi
interesi. Gre za strateške inte
rese držav dobaviteljic, naše
strateške interese pri takšnih
investicijah in seveda dolgo
ročne »poroke« z dobavite
ljem. Westinghouse je še ved
no eden ključnih dobaviteljev
jedrskega dela elektrarn. Po
leg štirih enot, zgrajenih na
Kitajskem, ki vse dobro in us
pešno obratujejo, gradijo tudi
dve enoti v ZDA, prva bo ko
nec leta že začela obratova
ti. Praktično vse nove jedrske
elektrarne, po svetu se jih gra
di več kot 50, pravzaprav te
meljijo na Westinghousovi teh
nologiji, ne glede na to, da so
seveda z manjšimi spremem
bami, močmi in dizajnom. Ta
tehnologija ni imela nobenih
incidentov, kljub temu da na
njej temelji največ elektrarn
po svetu. So pa na Kitajskem
na podlagi Westinhousovih
elektrarn razvili kar dva doba
vitelja, ki sta sposobna gradi
ti jedrske elektrarne na Kitaj
skem, kjer jih obratuje že 48,
gradijo pa tudi v tujini. Tudi
Rusi so vseskozi aktivni s svo
jim dizajnom tako doma kot po
svetu, doma in v tujini gradi
jo tudi Korejci, vse na tehnolo
giji, podobni Westinghousovi.
Seveda pa je dobavna veriga
komponent za jedrske elek
nadaljevanje na str. 12

12

50 LET DOGOVORA O GRADNJI NEK

nadaljevanje s str. 11
trarne danes globalna, v izde
lavo komponent so vključene
vse večje države. Ne nazadnje
Rusi v svoje elektrarne vgraju
jejo turbine iz Francije, na Ki
tajskem vgrajujejo sekundar
ne dele z Japonske, tako da je
ta veriga res globalna.
Vse kaže, da je tudi Hrvaška zainteresirana za sodelovanje pri novi investiciji.
Dosedanje izkušnje s sosedi niso bile vedno najboljše
– vse kaže, da bomo njihov
del odpadkov še dolgo imeli
na dvorišču NEK. Kako ocenjujete možnosti sodelovanja in kdo od tujih soinvestitorjev kaže največ interesa?

Ne glede na določena mnenja,
ki največkrat služijo potrebam
dnevne politike, ocenjujem so
delovanje s Hrvaško elektrop
rivredo (HEP) kot pozitivno.
Ne nazadnje nam je v teh de
setletjih uspelo doseči, da ima
NEK dobre pogoje za obrato
vanje. Poleg tega ocenjujem,
da je sodelovanje Hrvaške v
manjšem delu tudi v bodoče
strateško dobro za Slovenijo,
za razvoj jedrske tehnologije,
uporabo znanja in servisnih
storitev. Kar se tiče problema
odpadkov, moramo vedeti, da
je teh relativno malo, da sčaso
ma razpadejo v stabilne, neak
tivne materiale, seveda pa bo
treba v kratkem roku zagoto
viti spoštovanje meddržavne
pogodbe in v naslednjih letih
poskrbeti za odpadke.
Torej ste naklonjeni nada-

ljevanju sodelovanja s Hrvaško.
Absolutno, dobro bi bilo tudi,
da v sodelovanje vključimo
tudi druge sosednje države,
predvsem Italijo in Avstrijo,
ker gre za strateško pomem
ben projekt in so vsi izkaza
li interes, da bi sodelovali pri
njem.
Ponavadi ravno iz Avstrije
prihaja največ nasprotovanja načrtom za drugo jedrsko elektrarno …

Pomembno je, kaj misli Slove
nija in kaj je dobro za našo dr
žavo. Tudi energetski sistem
Avstrije potrebuje takšno ele
ktriko, tako da gre bolj za in
terese določenih politik, ne
pa realne interese avstrijske
ga gospodarstva in energetike.
V NEK že nekaj časa prihaja
do menjave generacij. Vemo,
da je splošni nivo izobrazbe
precej padel, kakšen 'material' in od kod največ dobivate za potrebe elektrarne
in tudi same GEN energije?

Ne glede na to, da se je v zad
njih desetletjih manj ljudi od
ločalo za študij naravoslovnih
ved, nivo izobrazbe, predvsem
tehnične, v NEK vseskozi na
rašča, tudi z menjavo gene
racij. V NEK imajo svoj ute
čen program selekcije, vzgoje,
usposabljanja in uvajanja ka
drov, s katerimi nadomeščajo
tiste, ki se upokojujejo. Skup
no znanje in izkušenost tako
rasteta. Večino kadra v GEN
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pa pridobimo iz NEK in dru
gih naših družb, ker zahteva
mo določene izkušnje v realnih
elektrarnah, da lahko upravlja
mo naš center vodenja in in
vesticije. Zanimanje za delo v
NEK in v Skupini GEN je veli
ko, na vsak razpis se javi veliko

ro izvedenih razgradenj jedr
skih elektrarn znotraj teh fi
nančnih okvirjev. Da je cena
elektrike iz jedrske elektrar
ne konkurenčna na trgu, pa je
dejstvo. Ta cena zagotavlja, da
imamo v Sloveniji lahko sko
raj pol nižjo ceno elektrike kot

kandidatov, saj mladim nudi
mo dobro perspektivo za kari
erni razvoj.

npr. v Nemčiji, to pa posledično
pomeni konkurenčno gospo
darstvo in višji standard živ
ljenja prebivalstva, omogoča
pa tudi dostopnost električne
energije socialno šibkim, vse
to ob minimalni porabi pros
tora, praktično brez izpustov
toplogrednih plinov in s prav
zaprav zelo malo odpadki.

Cena elektrike iz jedrske elektrarne zagotavlja, da
imamo v Sloveniji lahko skoraj pol nižjo ceno elektrike
kot npr. v Nemčiji, to pa posledično pomeni konkurenčno
gospodarstvo in višji standard življenja prebivalstva.

Pri načrtovanju nove investicije je pomembna cena
elektrike iz posameznega
vira. Pogosto slišimo, da je
cena kWh elektrike iz NEK
konkurenčna, vendar pa
najbrž prave cene ni mogoče določiti, dokler ne vemo,
kolikšni bodo stroški odlaganja NSRAO, izrabljenega
goriva in dekomisije, kajne?
To trdijo predvsem tisti, ki ne
razumejo, da imamo za razli
ko od drugih tehnologij rav
no pri jedrski tehnologiji izde
lane programe razgradnje in
ravnanja z odpadki. Ti so tudi
finančno ovrednoteni in za te
potrebe se zbirajo sredstva v
posebnih skladih. Danes je za
razgradnjo NEK zbranih že
prek 600 milijonov evrov, kar
je zajetna vsota denarja, ki v
veliki meri že pokriva stro
ške v zvezi z razgradnjo. Rav
no tako lahko rečemo, da je v
svetu kar nekaj primerov dob

Pandemija oz. covid kriza
vpliva na vsa področja našega življenja in dela, tudi
na energetiko. Kakšen je ta
vpliv na porabo električne
energije?

Pandemija je izrazito pokazala,
kako pomembna je samooskr
bnost in zanesljiva oskrba s
strateškimi dobrinami, kot so
hrana, voda in energija, zlas
ti električna. V današnjih raz
merah si enostavno ne more
mo privoščiti težav z oskrbo
oz. stabilnostjo omrežja. Seve
da je jedrska energija v meša
nici ostalih virov temelj, ki to
zagotavlja.
Pandemija ima dva moč

na vpliva. Prvi je na upad go
spodarstva in s tem na odjem
energije. Ta je po padcu v apri
lu začel ponovno rasti, toda da
nes še vedno opažamo 5–10 %
nižji odjem v gospodarstvu. Po
drugi strani je gospodinjski
odjem, ki predstavlja komaj
četrtino porabe, v času, ko je
bilo več dela od doma, porasel
za nekaj odstotkov. Določene
panoge, denimo gostinstvo in
hotelirstvo, pa so v času zapr
tja dejavnosti porabile komaj
desetino običajnih količin ele
ktrične energije. Računamo, da
bomo kljub zmanjšani porabi
do konca leta še vedno uvozi
li 5–10 % električne energije,
običajno smo je sicer uvozili
10–15 %. Torej moramo pos
krbeti, da tudi v takšnih raz
merah pokrijemo vse svoje
potrebe po energiji.
Se je v tem času trg z električno energijo morda izkazal za manj zanesljivega?

Prepričani smo predvsem, da
je treba v vsakem primeru v
letnem povprečju zagotovi
ti 100-odstotno samooskrbo,
saj v določenih urah in tednih
prihaja do velikih nihanj pri
porabi, zato je potrebna izme
njava energije s širšim trgom.
Pri vseh strateških dokumen
tih poudarjamo, da je 85-od
stotna samozadostnost pre
majhna in dolgoročno tvegana
za vsako državo, ki želi tudi v
prihodnje imeti visok standard
življenja.
Pandemija naj bi bila tudi
povod za razpravo o temelj-

nih energetskih vprašanjih
in tehnologijah, predvsem o
energetskem prehodu in razogljičenju … Gre po vašem
mnenju ta razprava v pravo
smer?
Želim si predvsem, da bi čas
pandemije izkoristili bolj v
smislu realnega pogleda na
energetske potrebe in mož
nosti, pa se še vedno sooča
mo z abstraktnimi pogledi,
ki temeljijo na ideji o druž
bi blaginje in izobilja. Na ža
lost v tej razpravi ni veliko bo
lje v Nemčiji kot vodilni članici
Evropske unije. Danes se tako
Nemčija kot Kalifornija, ki sta
v ospredje izrazito postavili
sonce in veter, soočata z veli
kimi problemi zanesljive oskr
be in visokimi cenami električ
ne energije. Lahko povem, da
smo v preteklih tednih z vse
mi našimi plinskimi agrega
ti v Brestanici in hidroagrega
ti delovali za potrebe Nemčije.
Vsekakor bo treba naše strate
gije postaviti na realnih mož
nostih zagotavljanja strateške
zanesljivosti delovanja ener
getskega sistema, seveda tudi
minimalne porabe prosto
ra, nizke ogljičnosti, okoljske
vzdržnosti, pri tem pa upošte
vati preizkušene tehnologi
je in ne nazadnje tudi njihovo
cenovno konkurenčnost in so
cialno vzdržnost. Pričakujem,
da bomo v koronačasu nekoli
ko bolj realno pristopili k tem
vprašanjem. Vidimo, da se to
že dogaja v srednjeevropskih
državah, v gonilnih silah, kot je
Nemčija, pa žal še ne.

Peter Pavlovič

RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI
V SLOVENIJI
Leta 1991 je Republika Slovenija ustanovila Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) kot organizacijo, ki je specializirana na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. V Sloveniji imamo vzpostavljen celovit, sodoben in varen sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, primerljiv s sistemi drugih
razvitih držav.

PROJEKT ODLAGALIŠČA
NIZKO IN SREDNJE
RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV
V letu 2009 je bila sprejeta
uredba o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji
Vrbina v občini Krško. Slovenija
bo tako svoje prvo odlagališče
zgradila v Vrbini, v neposredni
bližini Nuklearne elektrarne Krško (NEK).
Odlagališče bo namenjeno odlaganju NSRAO, ki nastanejo pri
obratovanju Nuklearne elek-

naj bi pridobili gradbeno dovoljenje za odlagališče NSRAO
v začetku leta 2021, ko naj bi
se pričela tudi gradnja. Gradnja bo trajala približno tri leta,
nato pa bo odlagališče pričelo s poskusnim in nato rednim
obratovanjem. Potem ko bo z
delovanjem prenehala NEK, se
predvideva tudi zaprtje odlagališča. Po zaprtju odlagališča bo
območje dolgoročno nadzarovano, varovano in vzdrževano.

trarne Krško, in tistih, ki bodo
nastali kasneje pri njeni razgradnji ter radioaktivnih odpadkov,
ki nastanejo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v
Sloveniji.
Koncept odlaganja je skupaj z
lokacijo prepoznan kot varen,
tehnološko dovršen in dovolj
robusten, tako da bo njegov
vpliv na človeka in okolje zanemarljiv in pod vplivi, ki so dopustni za tako vrsto objektov.
Načrtovano odlagališče obsega nadzemne objekte, in sicer,
upravno – servisni objekt, tehnološki objekt, halo nad odlagalnim silosom in podzemni objekt (silos), kamor bodo
odloženi radioaktivni odpadki
ter pripadajočo cestno in komunalno infrastrukturo kakor
tudi urejene zunanje površine.
Nadzemni objekti odlagališča in
vrh silosa bodo zgrajeni na protipoplavnem nasipu, ki bo ščitil
odlagališče tudi pred največjimi
možnimi poplavami. Predvidena je izgradnja enega silosa na
skrajnem JV robu odlagališča.
Silos je zasnovan kot armirano-

naročnik: www.arao.si

Poslanstvo je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v
Republiki Sloveniji skladno z
najvišjimi standardi. Ena izmed
glavnih aktivnosti je načrtovanje, izgradnja in obratovanje
odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO),
k tem Slovenijo zavezuje mednarodna in domača zakonodaja.

Načrtovano odlagališče NSRAO v Vrbini pri Krškem
betonska cilindrična konstrukcija in bo obdan z debelostensko
diafragmo. Celotna konstrukcija ima funkcijo zaščite okolja pred morebitnimi vplivi odloženih odpadkov. Med samim

obratovanjem in po končanem
odlaganju odpadkov bodo vse
praznine znotraj silosa zapolnjene.

ni fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja, ki pa je predvsem
odvisen od postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja.

Projekt odlagališča je v zaključ-

Skladno s terminskim planom

Z izgradnjo odlagališča NSRAO
bodo zagotovljeni pogoji za
dolgoročno ravnanje z radioaktivnimi odpadki, kar prispeva k zanesljivemu obratovanju
NEK, ki prispeva k zanesljivosti
oskrbe z elektriko v Sloveniji,
ter varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini
in industriji. ARAO se trudi, da
na vseh področjih svojega delovanja deluje pregledno in da
je vpliv objektov, za katere je
odgovoren, na okolje in človeka čim manjši.
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50 LET DOGOVORA O GRADNJI NEK
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»Današnji dan ne bo samo nam, temveč tudi poznim rodovom ostal v trajnem spominu …«
nadaljevanje s str. 11

ZGODILO SE JE V LETU 1970
Za lažje razumevanje okoliščin
(zlasti mlajšim generacijam),
v katerih se je zgodil za naše
kraje in državo tako pomem
ben dogodek, si najprej poglej
mo nekaj zanimivosti iz tiste
ga časa na različnih področjih.

Bilo je obdobje hladne voj
ne in nenehnih zaostrovanj
med ZDA, ki so vodile osvajal
no vojno v Vietnamu, in Sov
jetsko zvezo, ki je leta 1968 s
tanki pokorila Češkoslovaško.
Velesili sta tekmovali tudi v ve
solju in sledilo je leto 1969, v
katerem je znanost slavila ene
ga svojih največjih dosežkov
doslej, saj je prvi človek sto
pil na Luno, že naslednje leto
pa je tam pobrala vzorce tudi
sovjetska avtomatska postaja.

V letu 1970 so ameriški astro
navti poskušali ponoviti pri
stanek na Luni (Apollo 13),
vendar so se morali zaradi teh
ničnih težav vrniti. Po desetih
letih gradnje je bil končan Asu
anski jez v Egiptu, dokončali so
tudi severni stolp World Tra
de Centra v New Yorku, ki je bil
tri desetletja kasneje zrušen v
terorističnem napadu. Aprila
tega leta je najslavnejša glas
bena skupina na svetu The Be
atles objavila svoj razpad.
V naši ožji domovini Sloveniji
so začeli graditi prvi avtocestni
odsek med Vrhniko in Postoj
no, ki je bil hkrati prvi štiripa
sovni odsek v tedanji Jugosla
viji. Jeseni tega leta (šol. leto
1970/71) so osnovne in sre
dnje šole opustile pouk ob so
botah, med ljubitelji športa pa
je še dolgo odmeval zgodo
vinski uspeh jugoslovanskih
košarkarjev, ki so z zmago nad
ZDA sredi ljubljanskega Tivoli
ja postali svetovni prvaki.

Leto 1970 je pomembno tudi
z vidika današnjega povezo
vanja posavskih občin. Čeprav
so različne oblike sodelovanja
med tedanjimi (tremi) posav
skimi občinami tekle že prej,
so poleti tega leta sklenili to
tudi formalizirati in ustanovi
li medobčinski svet. V njem je
bilo po sedem predstavnikov
iz vsake občine, da bi uskla
jevali in skupno nastopali, ko
gre za pomembna vprašanja s
področja gospodarstva in vseh
drugih dejavnosti. Omenimo
še, da je bilo v kmetijstvu tak
rat pravi hit sajenje ribeza, in
da je bilo tisto poletje na popu
larni Čateški noči prek 3.000
obiskovalcev, medtem ko so
v Krškem prvič po drugi vojni
priredili kmetijsko razstavo in
ponovno organizirali tombo
lo, na kateri si lahko zadel tudi
avto Škoda, kar je bilo za tak
rat res imenitno.

Občino Krško je v tistem času
(1969–1974) vodil Jože Radej
s Senovega. Kot piše Polona
Brenčič v enem izmed zapi
sov v seriji o krških županih v
Almanahu občine Krško (Nevi
odunum, 2016), je Radej prev

zel vodenje občine Krško, ko so
v veliki meri gradili komunal
no infrastrukturo, predvsem
so kraji dobivali vodovode in
s tem pitno vodo, asfaltirali so
ceste, z ustanavljanjem nekate
rih novih krajevnih skupnosti
pa se je oblikovala lokalna sa
mouprava. V njegovo obdobje
spadajo tudi začetki prestruk
turiranja Rudnika Senovo, ure
janje otroškega varstva, grad
nja osnovne šole v Krškem in
kot najpomembnejši dogodek
tistega časa – podpis pogodbe
o gradnji jedrske elektrarne v
Krškem.

O JEDRSKI ENERGIJI –
V SVETU …

Znanje ljudi o jedrski energi
ji oziroma tehnologiji je bilo
takrat manjše kot danes, koli
kor pa ga je bilo, je bilo moč
no obremenjeno s strahom

MW, njihove obratovalne izku
šnje pa so takrat znašale 574
reaktorskih let, medtem ko naj
bi po tedanjih naročilih sodeč
desetletje kasneje obratova
lo kar 325 jedrskih reaktorjev.

… IN PRI NAS

Šest let pred podpisom v Kr
škem je jugoslovanska Zvezna
komisija za jedrsko energijo
ocenila, da razpoložljivi ener
getski viri v 15 letih ne bodo
več zadoščali, saj je bila le
tna rast porabe elektrike celo
16-odstotna, a tudi za priho
dnost so napovedovali naj
manj 11-odstotno.
Ker je tudi Jugoslavija že na
redila prve korake na razisko
valnih reaktorjih (Vinča, Za
greb, Ljubljana) in imela dobre
strokovnjake s tega področja,
so v uporabi jedrske energe

Predsednika Stane Kavčič in Dragutin Haramija v pogovoru
pred podpisom sporazuma o gradnji NEK, v Krškem 27. 10.
1970 (Foto: DliB NUK)
pred vojaško uporabo ener
gije 'atoma', ki se je le četrt
stoletja prej pokazala v svoji
najstrašnejši izvedbi. Po dru
gi strani so se vse od zname
nite mednarodne konference
'Atomi za mir' sredi 50. let ši
rila neverjetna pričakovanja o
tako rekoč vsemogočnosti 'pri
jatelja atom', ki naj bi med dru
gim omogočil celo pogon apa
ratov in opreme za splošno in
osebno rabo. Seveda se vsa ta
pričakovanja niso uresničila,
pač pa je zahodni svet v 60.
letih 20. stoletja doživel raz
cvet gradnje komercialnih je
drskih reaktorjev v energetske
namene. Pred tem namreč še
niso bili sprejemljivi zaradi ne
zanesljive tehnologije in previ
soke cene v primerjavi z elek
trarnami na fosilna goriva.

Svetovna naftna kriza v 70. le
tih je omogočila nadaljnji ra
zvoj in pravo ekspanzijo grad
nje jedrskih reaktorjev, zlasti je
to veljalo za ZDA. Podlaga ko
mercialni rabi jedrske energije
pa je bilo predhodno vzpostav
ljeno sodelovanje na področju
raziskovalnih reaktorjev, kar se
je kasneje izkazalo kot učinko
vita pot prodora ameriške teh
nologije v druge države. Prin
cip dobave opreme na ključ,
vključno s šolanjem in gori
vom, je bil uveljavljen tudi v
primeru JEK. Leta 1970 je v
svetu v 14 državah že obrato
valo 98 civilnih reaktorjev z
instalirano močjo okoli 20.000

tike videli možnost za znan
stveno-tehnični razvoj države
in napredek njene industrije.
Tedaj je namreč vladalo prepri
čanje, da država ne more imeti
visokega nacionalnega dohod
ka na prebivalca, če ni velik po
rabnik energije.
Strokovnjaki so ocenjevali, da
bosta samo obe najbolj razvi
ti republiki v letu 1975 pot
rebovali 600 MW električne
moči, do leta 1978, ko naj bi
JEK začela obratovati, pa naj
bi se potrebe podvojile. Že
prva študija možnosti gradi
tve jedrske elektrarne v Slo
veniji je na podlagi kriterijev
bližine največjih porabnikov
električne energije in mož
nosti njenega prenosa, geolo
ških, hidroloških, seizmolo
ških in meteoroloških pogojev
izpostavila kot možne lokacije
Krško, okolico Ptuja in Dolsko
pri Ljubljani. Pri lokaciji Krško
je bilo še leto pred podpisom
sporazuma nekaj pomislekov
zaradi majhnega pretoka vode
v reki Savi v poletnih mesecih.

OBČINA IN JEDRSKA
ELEKTRARNA

Za eno prvih dokumentiranih
sledi priprav na gradnjo jedr
ske elektrarne v krški občini
lahko razumemo soglasje To
varne celuloze in papirja za
pripravljalna dela iz decem
bra 1967. Prvo zeleno luč ob
čine Krško za graditev jedrske

elektrarne na njenem ozem
lju je pomenil dopis Oddel
ka za gospodarstvo in komu
nalne zadeve 30. aprila 1969,
v katerem je občina sporočala
Poslovnemu združenju ener
getike SR Slovenije, da spre
jema makrolokacijo in da je ta
v skladu z občinskim urbani
stičnim načrtom. Seveda se je
to zgodilo še pred formalnim
sprejemom odločitve na orga
nih občine, a podobno 'prehi
tevanje' se je, kot bomo videli
kasneje, zgodilo tudi na višjem,
republiškem nivoju.

Tako je predsednik Radej že
na svečani seji Skupščine ob
čine 3. julija 1969 v Krškem
v svojem nagovoru med dru
gim omenil, da si »Termoelek
trarna Brestanica prizadeva
pri raziskovanju in načrtova
nju bodoče nuklearne centra
le …« in da je glede izgradnje
elektrarne pred tem že razpra
vljalo občinsko vodstvo oz. ko
legij. 14 dni kasneje, 17. julija
1969, je sledila seja skupščine,
na kateri sta sodelovala tudi dr.
Milan Čopič iz Elektroprojek
ta, kasneje prvi direktor nove
Uprave RS za jedrsko varnost,
in inženir Janez Dular iz Po
slovnega združenja energeti
ke, kasneje prvi direktor NE
Krško (v ustanavljanju). Va
bljena strokovnjaka sta občin
ske odbornike obvestila, kako
potekajo priprave na gradi
tev elektrarne in jim pojasnila
osnovne principe njenega de
lovanja. Odborniki so po raz
meroma kratki razpravi, v ka
teri so načeli tudi vprašanje
varnosti, sprejeli sklep, s kate
rim so izrazili dobrodošlico iz
gradnji nuklearne elektrarne v
Krškem in se hkrati obvezali,
da se bo občina takoj vključila
v priprave. Nudila naj bi pod
poro pri odkupu potrebnih ze
mljišč in drugo pomoč, kot je
nudenje hotelskih, trgovskih
in prevoznih uslug. Za nadalj
nje dogovore z odgovornimi
na različnih nivojih in institu
cijah so pooblastili predsedni
ka Radeja.

PODPIS V KRŠKEM

Tako je prišel tudi težko pri
čakovani oktobrski dan, ko so
se na sedežu podjetja Elektro
v Krškem poleg obeh pred
sednikov in nekaterih drugih
članov izvršnih svetov ter pod
predsednika Skupščine SRS in
poslanca iz Posavja dr. Jožeta
Brileja zbrali številni predstav
niki slovenskih in hrvaških in
stitucij s področja planiranja,
gospodarstva in energetike. Po
pozdravnem nagovoru predse
dnika Jožeta Radeja (glej ras
ter na desni) je sledil podpis
sporazuma o gradnji jedrske
elektrarne. Kavčič in Haramija
sta po podpisu poudarila po
men tovrstnega medrepubli
škega sodelovanja, ki naj bi se
v bodoče zgodilo tudi na dru
gih področjih, kot na primer
prometa in železarstva. Kav
čič je dejal, da so se za tak na
čin sodelovanja začele zani
mati tudi druge republike. Dr.
Brilej je opozoril, da bo občina
Krško morala izkoristiti to pri

»Prijetna dolžnost mi je, da v
naši občini prisrčno pozdravim
v imenu občinske skupščine,
v imenu družbeno političnih
organizacij in v svojem imenu
vse naše drage goste, ki ste
se zbrali danes, 27. oktobra,
na območju krške občine z
namenom, da prisostvujete
pri slovesnem aktu: podpisu
pogodbe o izgradnji nuklearne
elektrarne v Krškem. Današnji
dan je zgodovinski dogodek in
dan velikega gospodarskega
pomena ne le za našo občino, socialistični republiki
Slovenijo in Hrvatsko, temveč za vso Jugoslavijo, zlasti
še, ker je to prva nuklearna elektrarna v Jugoslaviji.
Z velikim veseljem in zadovoljstvom še posebno toplo pozdravljam v naši sredi podpisnika pogodbe: predsednika izvršnega sveta Hrvatske tovariša Dragutina Haramijo
in predsednika izvršnega sveta Slovenije tovariša Staneta Kavčiča. S svojim podpisom bosta oba predsednika izvršnih svetov določila, da bo izgradnja nuklearne elektrarne postala resničnost.
V letu 1969 je že obratovalo na svetu 61 nuklearnih elektrarn, medtem ko jih je bilo v gradnji 90. Instalirana moč
je dosegla 25.000 MW, do leta 1975 pa se bo povečala za
petkrat, to je na 125.000 MW; do 1980 se bo število nuklearnih elektrarn na svetu povečalo na 300, pri tem pa seveda ni vštet vzhodni blok.
Na podlagi analiz in proučevanj so strokovnjaki ugotovili, da bo v letu 1973 pri nas in na Hrvatskem že nastopilo pomanjkanje električne energije, ki se bo še povečalo
v letu 1980. Zato je bila nujna odločitev na elektroinštitutu Milana Vidmarja in inštitutu za elektro gospodarstvo v
Zagrebu, da so se lotili študije optimizacije elektroenergetskega sistema. Po vseh rezultatih in v vseh obdelanih
variantah je najugodnejša varianta, ki upošteva izgradnjo
nuklearne elektrarne v Sloveniji za pokrivanje primanj
kljajev za obe republiki.
Nuklearna energija je edini način preskrbe tega področja z električno energijo v naslednjih desetletjih. Iz navedenega sledi, da se je bilo treba nujno lotiti pripravljalnih
korakov za izgradnjo nuklearne elektrarne v najkrajšem
času skupaj s sosednjo republiko Hrvatsko. Lokacija v
Krškem, tri km jugovzhodno od Krškega na levem bregu
Save, ustreza vsem zahtevanim pogojem – od meteoroloških, geoloških, hidroloških, seizmoloških in demografskih
pogojev do sproščanja radioaktivnih snovi v atmosfero in
po vodnih poteh.
Današnji dan ne bo samo nam, temveč tudi našim poznim
rodovom ostal v trajnem spominu: začeli bomo graditi
ogromen objekt, v katerega bo vloženih več kot 160 milijard starih dinarjev. Izgradnja je pomembna toliko bolj,
ker nastopata kot investitorja dve bratski republiki: Hrvatska in Slovenija.
Ta dan bo nepozaben tudi za občino Krško, saj se bo s to
pomembno izgradnjo močno povečal naš gospodarski potencial. Občinska skupščina Krško pozdravlja to izgrad
njo in obljublja, da bo v nadaljnjih akcijah vodila tako politiko, ki bo zagotovila maksimalne pogoje investitorju
pri pridobivanju zemljišč, vključevanje naših strokovnjakov, kakor tudi usmerjanje domače kovinske industrije pri izgradnji objektov in pri usmerjanju mladine iz naših krajev v elektro stroko.
Spoštovani gostje, še enkrat: dobrodošli, toplo in prisrčno
pozdravljeni med nami! Vljudno prosimo oba predsednika izvršnih svetov, da podpišeta zgodovinski akt."
(govor Jožeta Radeja, predsednika Skupščine občine Krško,
pred podpisom sporazuma o gradnji jedrske elektrarne
v Krškem, 27. 10. 1970)
ložnost, v katere pridobitev je
bilo vloženo veliko napora, za
svoj bodoči razvoj in temu pri
merno poskrbeti za vso pot
rebno infrastrukturo.

Zanimivo je, da je Republiški
izvršni svet SR Slovenije šele
naknadno, na seji, ki je bila te

den dni kasneje (4. 11. 1970),
s posebnim odlokom potrdil
sporazum, ki ga je predsednik
Kavčič podpisal v Krškem,
medtem ko je bil ratificiran v
Skupščini SR Slovenije 10. de
cembra 1970 in 28. decembra
1970 še v Saboru SR Hrvaške.

nadaljevanje na str. 14
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Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK že dobrih 25 let uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo
Ker rešitev odložitve radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva
iz NEK ter sama razgradnja objekta NEK
ni bila urejena s takrat veljavno zakonodajo in predpisi, je skupina poslancev
predlagala vsebino zakona, ki je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet 17. decembra leta 1994. Z navedenim zakonom je Državni zbor Republike
Slovenije ustanovil Sklad za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK ter sistemsko
rešil vprašanja, povezana z odložitvijo
jedrskih odpadkov iz NEK in razgradnje
NEK.

• financiranja priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje
izrabljenega goriva in radioaktivnih
odpadkov iz NEK;
• financiranja priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK;
• plačila nadomestila za omejeno rabo
prostora Občini Krško;
• financiranja storitev ARAO in
• pokrivanja tekočih stroškov poslovanja Sklada.

»Odgovorna družba ni tista, ki ne
proizvaja odpadkov ali ki ne uporablja jedrske tehnologije, temveč
tista, ki prepozna
svoje dolžnosti in
obveznosti ter jih odgovorno izpolnjuje. V duhu te odgovornosti je bil pred
petindvajsetimi leti ustanovljen Sklad.
Njegovo poslanstvo je bilo tedaj in ostaja tudi v bodoče skrbno upravljanje
s sredstvi, ki so mu zaupana, in na ta
način ustvarjanje pogojev za učinkovito in trajno rešitev tako razgradnje NEK
kot tudi v njej proizvedenih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.«
mag. Darija Štraus Trunk,
direktorica Sklada

Razlogi za oblikovanje Sklada temeljijo
na prepričanju, da morata Republika
Slovenija in Republika Hrvaška zbrati
dovolj sredstev za izvedbo Programa
razgradnje NEK in odlaganja nizko- in
srednje radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega jedrskega goriva iz NEK.

Država je tako Skladu zaupala odgovorno in pomembno nalogo. Sklad posluje
kot dober gospodar, ki skrbi za varnost,
razpršenost, likvidnost in donosnost
svojih naložb. Primarni naložbeni cilj,
ki mu sledi, pa predstavlja ohranjanje
vrednosti naložb Sklada in ustvarjanje
njihove donosnosti.
Cilji poslovanja sklada so predpisani
z Zakonom o Skladu, Sklad je zavezan
izvajati izključno namensko porabo
finančnih sredstev za opravljanje dejavnosti:

nadaljevanje s str. 13

PO PODPISU SPORAZUMA
Napovedi o vse večjih potre
bah po energiji so se uresni
čevale in elektrarna je bila vse
bolj težko pričakovana. Dve
leti po podpisu sporazuma
v Krškem je bilo pomanjka
nje električne energije že to
likšno, da sta bila velika dela
Slovenije in Hrvaške po šest in
več ur brez elektrike. V glav
nem mestu Zagreb so bili brez
elektrike vsak dan od 5. do 8.
ure zjutraj in od 16. do 19. ure
zvečer.
Lokalna oblast, konkretno
Skupščina občine Krško, je
ponovno odločala o soglasju
za izgradnjo jedrske elektrar
ne novembra 1972, potem ko
se je z obiska v Zahodni Nem
čiji vrnila delegacija Posav
ja. V njej sta bila poleg pred
stavnikov krške občine tudi
predsednik sevniške in pod
predsednik brežiške občinske

POSLOVANJE SKLADA OD USTANOVITVE
DO 30. SEPTEMBRA 2020

Zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega prispevka v Sklad je družba
GEN energija (do marca leta 2003 je
sredstva v Sklad vplačevala NEK). Plačilo prispevka se izvaja na podlagi obračuna polovice celotne proizvedene
količine električne energije v NEK. 14.
julija 2020 je Meddržavna komisija potrdila tretjo revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, na osnovi programov je Vlada
Republike Slovenij določila novo višino
prispevka, ki od meseca septembra
2020 dalje znaša 0,0048 evra za vsako
prevzeto kWh električne energije, proizvedene v NEK (od leta 2004 do spremembe je prispevek znašal 0,003 evra).

Od ustanovitve, pa do konca meseca
septembra t. l. je Sklad prejel skupno
210,2 milijona evrov iz naslova prispevka za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov. S sredstvi upravlja
samostojno oziroma sredstev ne daje v
zunanje upravljanje.
Velik del sredstev Sklada je namenjen
za izvajanje programa dela ARAO ter za
plačilo nadomestila lokalni skupnosti
za omejeno rabo prostora na območju
jedrskega objekta. Odlivi so konec septembra 2020 znašali že dobrih 105,9
milijona evrov.
SKLAD IN ARAO
Na podlagi določil Zakona o Skladu
Sklad od leta 1998 sofinancira Program
dela ARAO. Na osnovi zakonodajnih
dopolnitev leta 2008 pa je Sklad dolžan redno spremljati izvedene dejavnosti ARAO – j. g. z. oz. nastale stroške,
nadzorovati smotrnost in namenskost
porabe sredstev iz 3. člena Zakona o
Skladu ter se sistematično ukvarjati s
problematiko odnosov med ARAO –
j. g. z. in Skladom.
V obdobju od leta 1998 do konca septembra 2020 je Sklad za izvajanje aktivnosti ARAO plačal 45,9 milijona evrov,
od tega je NORP, ki ga je ARAO plačevala lokalni skupnosti Krško, znašalo 14,9
milijonov evrov.
SKLAD IN LOKALNE SKUPNOSTI
Lokalne skupnosti v okolici objekta NEK

Izplačila
Prispevek NEK
in GEN energije

Izplačila ARAO

1
2
210.163.802,08 45.960.925,15

Nadomestilo za
omejeno rabo
prostora
3
59.978.871,88

Skupaj
izplačila
4=2+3
105.939.797,03

Portfelj Sklada
(knjižno stanje)
30. 9. 2020
5
208.490.563,03

Konec meseca septembra je bilo v Skladu zbranih 208,5 milijona
evrov finančnih naložb.

skupščine ter nekaj strokov
njakov iz skupine za pripravo
gradnje JE Krško. Obiskali so
dve jedrski elektrarni v obra
tovanju in eno v gradnji ter
tam dobili odgovore na števil
na vprašanja o varnosti obra
tovanja in učinkih elektrarn na
razvoj lokalnega okolja. Kot so
ugotovili, so na vsa vprašanja
dobili vzpodbudne odgovore,
zato so krški odborniki soglas
no izdali dovoljenje za gradnjo
JE v Krškem.
Razpisni pogoji za krško elek
trarno so bili pripravljeni ja
nuarja 1971, razpis pa je bil
formalno objavljen 8. aprila,
vendar so bili vsi potencialni
dobavitelji elektrarne v svetu
o razpisu obveščeni že pred
tem. Med pogoji omenimo, da
je morala biti ponujena opre
ma kot celota že preizkušena
v praksi in ustrezati jugoslo
vanskim in predpisom države
dobaviteljice o varstvu okolja.
Ponudnik je moral zagotoviti
tudi, da bo za najmanj polovi

Naročnik: www.sklad-nek.si

co vrednosti dobavljene opre
me v projekt vključil jugoslo
vansko industrijo in da bo vso
vrednost svojih dobav, vključ
no z jedrskim gorivom, pokril
s posojili.

Potem ko je najprej odpadla
možnost dobave iz Sovjetske
zveze, ki ni želela sodelovati
na razpisu, ampak na podlagi
dvostranskega sporazuma, in
zatem še švedska ASEA, ki ni
ponudila zadostnih kreditov
ter deleža domače industrije,
so ostale v igri še dve ponudbi
iz ZDA (General Electric, We
stinghouse) in ena iz Nemčije
(KWU). Nemške interese je z
obiskom v Jugoslaviji podkre
pil tedanji vidni politik Willy
Brandt, ki je tudi sicer (z izda
tnimi posojili) veliko poma
gal državi, ki se je skušala še
naprej izviti izpod vpliva ide
ološko bližje Sovjetske zve
ze. Prav tako aktivna je bila
ameriška stran, za katero so
menda navijali tudi inženirji v
vodstvu projekta, ki pa so se

v svoji neposredni bližini sprejemajo
jedrski objekt, soglasje pa je bilo dano
tudi k izgradnji odlagališča za nizko in
srednje radioaktivne odpadke (NSRAO).
Od leta 2004 dalje je Sklad zavezanec
za plačilo NORP nekaterim lokalnim
skupnostim (od leta 2014 je na podlagi drugačne ureditve Sklad zavezan k
plačevanju NORP le Občini Krško). Do
Občina
Krško
Kostanjevica na Krki
Brežice
Kozje
Sevnica
Skupaj

Plačila v eur
2004 – 30. 9. 2020
44.810.187
647.760
10.479.366
826.000
3.215.559
59.978.872

Plačila občinam v letih od 2004
do 30. septembra 2020
konca septembra 2020 je občinam iz
naslova NORP plačal že skoraj 60 milijonov evrov.
FINANCIRANJE GRADNJE
ODLAGALIŠČA NSRAO
Začetek gradnje odlagališča nizkoin srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO) Vrbina, Krško, predviden za
konec leta 2018, se je zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju ustreznih soglasij in dovoljenj zamaknil.
Pravočasna izgradnja objekta je izjemnega pomena, k izgradnji odlagališča
NSRAO, v katerega bodo odpadki trajno
odloženi, pa Slovenijo zavezuje mednarodna in domača zakonodaja. V Skladu
je zbranih dovolj sredstev za izgradnjo
odlagališča, portfelj je prilagojen na način, da bodo sredstva na razpolago, ko
bo to potrebno. V zadnjem času lahko
spremljamo pomembne premike tudi
na tem področju, Agencija Republike
Slovenije za okolje je v juniju objavila
javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo
odlagališča NSRAO, Vlada Republike
Slovenije pa je v okviru interventnega
zakona odlagališče NSRAO uvrstila na

zavedali, da bo zadnjo besedo
vendarle imela politika.

IZBIRA DOBAVITELJA

Zanimiv je bil pripetljaj na tak
rat zelo znanem jesenskem
velesejmu v Zagrebu, kjer je
predsednik Tito obiskal ame
riški paviljon in si ogledal mo
del Westinghousove JE. Na
vprašanje ameriškega konzu
la, ali bo izbrana ameriška fir
ma, je menda dejal: »Zakaj pa
ne, najcenejši ponudnik bo do
bil posel.« A v tistem času sta
bili ameriški ponudbi še bi
stveno dražji od nemške, zato
so morali Američani še izbolj
šati kreditne pogoje, v čemer
je bil uspešnejši Westinghou
se, ki je imel tudi že več izku
šenj z dobavami jedrskih elek
trarn.
Po prvotnih planih naj bi bila
pogodba z dobaviteljem pod
pisana že leta 1972 ali vsaj
poleti 1973, elektrarno naj bi
dogradili 1976 ali 1977, leto

seznam pomembnih investicij, z možnim začetkom izvedbe del do leta 2021.
V 25 letih delovanja Sklada smo bili
priča najbolj črnim scenarijem. Finančna kriza, trgovinska vojna med ZDA in
Kitajsko …, so dogodki, ki vse od svojih prvih utripov dalje silovito vplivajo
na gospodarstvo in dodobra pretresajo svetovne finančne trge. S pojavom
novega virusa COVID-19 so se že tako
zahtevne razmere na finančnih trgih v
letu 2020 še dodatno zaostrile. Kljub
ukrepom, ki so jih sprejemale države
in centralne banke, v želji po hitrejšem
gospodarskem okrevanju in uspešni
zajezitvi širjenja virusa, je finančne trge
prevevala velika zmeda in negotovost.
Izjemno zahtevno in turbulentno obdobje, podvrženo mnogim nenadnim
spremembam, je pomembno vplivalo
tudi na rezultate Sklada. Četudi so bili
doseženi donosi posledično nižji, pa
se Sklad lahko pohvali z rezultati, ki ga
uvrščajo v sam vrh med primerljivimi
vzajemnimi in pokojninskimi skladi v
Sloveniji.

Poleg osnovnih ciljev je
za Sklad trajnega pomena
tudi delovanje, skladno
s svetovno in evropsko
strokovno prakso.

Kot povedo na Skladu, so dobri poslovni rezultati odraz uspešnega upravljanja s sredstvi, primerne naložbene politike, aktivnega upravljanja s tveganji
in predanosti vseh ključnih akterjev pri
poslovanju Sklada, članov Upravnega
in Nadzornega odbora ter strokovnih
služb Sklada in dodajajo, da je potrditev
uspešnega delovanja v preteklosti zaveza za doseganje ciljev v prihodnosti.

kasneje pa naj bi začela obra
tovati. Vendar je iz različnih
razlogov prišlo do precejšnjih
zamud, saj je bila pogodba z
izbranim izvajalcem oziroma
dobaviteljem elektrarne We
stinghousom podpisana av
gusta 1974, začetek del pa
svečano odprt 1. decembra
1974. Očitno v želji po čim
prejšnjem zagonu elektrarne
so bili v pogodbi roki posame
znih faz priprav, gradnje in za
gona elektrarne določeni pov
sem nerealno.
Dobri rezultati dosedanjega
obratovanja elektrarne, z mi
nimalnimi vplivi na okolje, so
gotovo botrovali izboljšanju
vtisa in današnji 'izgubi spo
mina' na marsikatero izmed
težav, od katerih so nekate
re pretresale celo meddržav
ne odnose. O tem so pisali ta
kratni mediji, še bolj podrobno
pa pričajo številni dokumenti,
ki so danes dostopni na obeh
straneh. Med graditvijo so se
odnosi med partnerji namreč

nekajkrat tako poslabšali, da so
investitorji razmišljali o spro
žitvi mednarodnega spora in
celo angažiranju drugega izva
jalca, Westinghouse pa je gro
zil, da bo zapustil gradbišče.

Tudi na teh straneh ovekove
čeni sporazum med Slovenijo
in Hrvaško je bil še nekajkrat
na preizkušnji, saj so ekonom
ska kriza, morda pa tudi poli
tični razlogi, navajali nekate
re kroge na hrvaški strani, da
bi odstopili od projekta jedr
ske elektrarne. Zaskrbljenemu
krškemu predsedniku Radeju
je tedanji republiški poslanec
iz naših krajev dr. Jože Brilej,
ki je pred tem obiskal predse
dnika Kavčiča, spomladi 1972
razmere opisal takole: »Slove
nija ne bo nič oklevala. Pogod
ba med izvršnima svetoma je
bila javno podpisana in velja
od leta 1970, sicer ne bomo
več čakali in gremo v izgra
dnjo sami ...«


Silvester Mavsar
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V NEK na trdnih temeljih doseženega
gradimo dolgoročnost
Petdeset let po podpisu sporazuma o gradnji nuklearke smo ponosni, da je delovanje elektrarne potrdilo odločitev vizionarjev, ustreznost tehnološkega izbora in
gradnje ter strokovnost vodenja, skrbnost vzdrževanja in premišljenost odločitev za stalno posodabljanje. Na teh temeljih v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) s strokovnostjo, visoko varnostno kulturo in zavzetostjo zaposlenih gradimo zanesljivo in trajnostno energetsko prihodnost. V letih z remontom NEK proizvede 5,5 milijarde kilovatnih ur, v letih brez remonta pa skoraj 6 milijard kilovatnih ur električne energije. Pandemija novega koronavirusa je izpostavila pomen samooskrbe
ter stabilnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema, katerega pomemben del je tudi NEK, za zagotavljanje pogojev za življenje in delo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva. Tudi v teh negotovih razmerah NEK potrjuje zanesljivost in predvidljivost obratovanja; od konca remonta lansko jesen je
že presegla 360 dni neprekinjenega obratovanja.

NEK uvrščena v najvišji razred jedrskih
elektrarn v Evropi
Varno obratovanje je najpomembnejše poslanstvo NEK. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, z rednimi, izrednimi in občasnimi pregledi stalno in celovito nadzoruje njeno obratovanje.
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Program ima tri faze, ki obsegajo projektiranje, naročanje in izdelavo opreme ter pridobitev dovoljenj. Upošteva tudi, da so in bodo
vse priključitve na obstoječe sisteme potekale med rednimi remonti. V prvi fazi smo v zadrževalni hram vgradili pasivne avtokatalitske peči za uravnavanje vodika in sistem pasivne razbremenitve. Ključni projekt druge faze je bila vgradnja pomožne komandne
sobe, ki zagotavlja alternativno možnost za upravljanje sistemov
elektrarne v vseh razmerah. Končujemo projekt nadgradnje operativnega podpornega centra. Del tretje faze je gradnja utrjene varnostne zgradbe (BB2), v katero bodo nameščeni dodatni rezervoarji in sistemi, ki bodo zagotovili
alternativni dolgoročni odvod toplote iz reaktorske sredice. Gradbena dela se zaključujejo.
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V lastno oziroma stroškovno ceno električne energije iz NEK so
vključeni stroški jedrskega goriva, vodni prispevek, stroški porabe materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški zavarovanja, nadomestilo za omejeno rabo prostora in uporabo stavbnega zemljišča, stroški dela, stroški obresti in ostali odhodki
poslovanja. Ob tem električna energija iz NEK ohranja konkurenčnost, saj je v Sloveniji med najcenejšimi viri.

5,37

Gradnja NEK, ki se je začela spomladi leta 1975, je bila velika priložnost za uveljavitev domače industrije ter raziskovalnih inštitutov in
univerz, da pokažejo svoje znanje z izpolnjevanjem visokih zahtev
jedrske industrije. Končana je bila prej kot v sedmih letih, kar je še
vedno soliden dosežek v mednarodnem prostoru. Leto 1981, ko
sta se zaključevali gradnja in montaža opreme ter se je gradbišče
spreminjalo v obratovalni objekt, je prineslo številne izzive. Spreminjale so se naloge, vloge posameznika in tudi načini dela. Prevzem odgovornosti za varno obratovanje je bilo zahtevno inženirsko delo, ki so ga opravili domači strokovnjaki. Usposobili so se v
ZDA ter pridobili potrebna dovoljenja in širšo strokovno razgledanost. Poskusno obratovanje se je začelo, ko je bilo v jedrski reaktor 7. maja prvič vloženo gorivo. Samovzdrževalna verižna reakcija je bila vzpostavljena 11. septembra in manj kot mesec kasneje,
2. oktobra 1981, je krška nuklearka oddala prve kilovate v elektroenergetsko omrežje. Od takrat je NEK proizvedla 200 milijard kilovatnih ur električne energije. Če bi to energijo porabili za oskrbo
vseh slovenskih gospodinjstev, bi zadostovala za 58 let.

NEK je za dogodke, za katere ni bila izvorno projektirana, in v podporo dolgoročnemu obratovanju oblikovala Program nadgradnje
varnosti, ki ga je potrdila URSJV. Obsega vrsto izboljšav in vgrad
njo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave. Uvaja pasivne rešitve, kar pomeni, da za delovanje
sistemov ne potrebuje posebnih naprav in energentov. Program,
ki se je začel uresničevati leta 2011, se zaključuje. NEK bo po končanem Programu po varnostnih merilih primerljiva z elektrarnami, ki se gradijo danes.
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Od podpisa sporazuma do začetka
obratovanja le enajst let
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»Tudi danes v našem okolju in svetu iščemo najboljše odgovore
na vprašanja razvoja energetike, ki bo ljudem zagotavljal dostopnost, gospodarstvu omogočal konkurenčnost in državi zadostno
raven samooskrbe ter omogočil prehod v podnebno nevtralnost.
Naša elektrarna je med svojim delovanjem zagotovila pozitivne
odgovore na ta vprašanja, zato se tudi pri razvoju velja opreti na
obnovljive vire in jedrsko energijo.
Ker so obletnice tudi priložnosti za zahvalo, naj bo ta namenjena pionirjem jedrske energetike in vsem generacijam, ki so sooblikovale uspešna desetletja nuklearke. Okolju, v katerem delamo in živimo, pa se zahvaljujemo za razumevanje in podporo.«

Program nadgradnje varnosti se zaključuje

5,24

Pred dobrimi petimi desetletji so zaradi rastoče porabe električne energije ob visoki gospodarski rasti v našem okolju iskali nove
vire energije. Zaradi velikih ambicij, da takratna država postane gospodarsko in tehnološko razvita, so bile sprejete mnoge strateške
odločitve. Jedrska energija je bila novo odkritje na področju virov
energije in simbol napredka. V Sloveniji je že leta 1966 začel delovati raziskovalni reaktor Triga. K odločitvi za uporabo jedrske energije so prispevali tudi znanstveniki in strokovnjaki, ki so sodelovali pri razvoju in raziskavah jedrske tehnike. Ti pionirji jedrske stroke
so jedrsko energijo uspešno promovirali. Ob podpori lokalnega okolja sta tako Stane Kavčič, predsednik slovenskega izvršnega sveta, in
Dragutin Haramija, predsednik hrvaškega, 27. oktobra 1970 podpisala sporazum o gradnji nuklearne elektrarne.

Poleg tega mednarodne strokovne organizacije – predvsem Mednarodna agencija za atomsko energijo in Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) – s strokovnimi presojami preverjajo različne vidike zagotavljanja varnosti NEK. Spomladi 2019 je
tim izvedencev organizacije WANO že petič pregledal 16 varnostnih
področij in jih primerjal z najvišjimi standardi ter prakso v jedrski
industriji na podlagi pregleda dokumentov, intervjujev, opazovanj
in vrednotenja izvedbe. NEK so ponovno uvrstili v najvišji razred
obratujočih elektrarn – po varnostnih kazalcih sodi med 60 naj
učinkovitejših jedrskih elektrarn od 440, kolikor jih obratuje v svetu.

Trend

Letna proizvodnja električne energije je večja – v zadnjih dveh desetletjih celo za 20 odstotkov –
zaradi vlaganj v opremo, podaljšanja gorivnega ciklusa na 18 mesecev, krajših rednih remontov in
posodobitve delovnih procesov. Ob tem električna energija iz NEK ohranja konkurenčnost, saj je v
Sloveniji med najcenejšimi viri.

Pomemben del tretje faze je tudi
uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva, ki je najvarnejša
rešitev za začasno skladiščenje izrabljenega goriva. Za gradnjo suhega skladišča za izrabljeno gorivo poteka postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, ki vključuje
tudi presojo vplivov na okolje in
čezmejno presojo. Pričakujemo,
da bo postopek zaključen do konca tega leta ali v začetku prihodnjega. Gradnja zgradbe za suho
skladiščenje bo trajala približno
leto in pol. Nato bo sledila prestavitev dela izrabljenega goriva
iz obstoječega bazena za izrabljeno gorivo v robustne zabojnike,

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško



Stane Rožman, predsednik uprave NEK

ki bodo zagotavljali pasivno hlajenje. S tem se bo bistveno povečala raven jedrske varnosti.

Presoja vplivov na okolje za podaljšanje
obratovalne dobe
Z upoštevanjem strategije za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti
ter dolgoročnosti obratovanja v NEK stalno vlagamo v posodobitev opreme in procesov elektrarne ter sistematično usposabljanje
zaposlenih. Tehnološke posodobitve uvajamo na podlagi lastnih
obratovalnih izkušenj in priporočil mednarodnih strokovnih organizacij, dobaviteljev opreme ter upravnih zahtev. Med celotnim
obratovanjem elektrarne smo izpeljali skoraj 1000 tehnoloških izboljšav, zadnja leta pa je najpomembnejši Program nadgradnje
varnosti. NEK je v letih 2003 in 2013 uspešno izpeljala varnostna
pregleda; z njimi se v skladu s predpisi celovito ocenjujejo jedrska
in sevalna varnost ter vplivi na okolje. Rezultati študije ekonomske upravičenosti podaljšanja obratovalne dobe NEK, ki so pokazali, da je podaljšanje obratovalne dobe ekonomsko najugodnejša možnost, so bili podlaga, da je podaljšanje obratovalne dobe
podprla Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem
v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, in da sta podaljšanje
odobrila družbenika.
V začetku oktobra je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
sprejela sklep, da moramo za podaljšanje obratovalne dobe NEK
do leta 2043 izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ker je bila odločitev agencije ARSO pričakovana, smo v NEK že začeli pripravljati vse potrebne podlage; pričakujemo, da bo ta zahteven postopek ob odgovornem ravnanju vseh
deležnikov procesa končan v najkrajšem možnem roku.
NEK je v vseh letih delovanja strokovno vodena, skrbno vzdrževana in stalno posodabljana, zato verjamemo, da izpolnjuje pogoje
za nadaljnje varno in zanesljivo obratovanje. Obratovanje NEK do
leta 2043 pa je tudi učinkovita rešitev energetske trileme sodobnega sveta: kako zagotoviti energetsko varnost, dostopnost električne energije za vse in podnebno nevtralnost.


Nuklearna elektrarna Krško
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Jedrska energija

Zanesljiva, varna, konkurenčna, nizkoogljična
Slovenija je jedrska država

Pozitivni vplivi jedrskega sektorja na slovensko ekonomijo

Slovenija je na podlagi večdesetletnih odličnih izkušenj z obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško,
z učinkovito izobraževalno-raziskovalno dejavnostjo in specializiranimi podpornimi podjetji na
mednarodni ravni prepoznana kot zgledna jedrska država, ki razpolaga z učinkovito razvito jedrsko
infrastrukturo.

• 2,2 milijarde evrov k slovenskem BDP prispeva jedrski sektor, kar predstavlja okoli 4,5-odstotni
delež celotnega BDP Slovenije.
• Neposredno in posredno je na jedrski sektor vezanih vsaj 5.500 delovnih mest, od teh je več kot
45 odstotkov visokokvalificiranih.
• 1,6 milijarde evrov znaša skupno razpoložljivi dohodek za slovenska gospodinjstva iz naslova
jedrskega sektorja.

Kot uspešna jedrska država smo v zadnjih 50 letih vzgojili vrsto odličnih in v svetovnem merilu
priznanih strokovnjakov na področju jedrske tehnologije. Jedrski strokovnjaki namreč zaradi
specifičnosti področja ne poznajo meja, so med seboj tesno povezani in si redno izmenjujejo znanje
in izkušnje.

NEK je najstabilnejši proizvodni vir
v elektroenergetskem sistemu Slovenije
Nuklearna elektrarna Krško v povprečju na leto proizvede več kot 5 milijard kWh električne energije,
kar predstavlja približno 40 odstotkov vse proizvedene električne energije v Sloveniji. Glede na
svoje obratovalne značilnosti in visoko stopnjo razpoložljivosti skozi vse leto pokriva osnovno
obremenitev slovenskega elektroenergetskega sistema, pri čemer je kot zanesljiv vir delovne in jalove
moči tudi pomembna podporna točka elektroenergetskega sistema ter kot takšna ključen element
zagotavljanja nemotene oskrbe. Ob obratovalni zanesljivosti in stabilnosti pa jedrsko energijo odlikuje
tudi cenovna stabilnost in konkurenčna cena proizvedene električne energije. Zaradi vseh prednosti,
ki so se potrdile v desetletjih delovanja Nuklearne elektrarne Krško, jedrska energija predstavlja tudi
hrbtenico nizkoogljične energetske mešanice Slovenije, saj skupaj z vodno energijo prispevata več
kot 90 % vse proizvedene nizkoogljične električne energije.

JEK 2 je potreben, izvedljiv, ekonomsko upravičen
ter okoljsko trajnosten projekt

Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi
električne energije, ki postaja energent prihodnosti. V Skupini GEN jo proizvajamo
zanesljivo in varno, in to iz nizkoogljičnih virov energije: jedrske in vodne energije.

Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših
poslovnih skupin v Sloveniji.
Celovito oskrbujemo z električno energijo:
• proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije,
• tržimo in prodajamo jo na domačem ter več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej
Evropi,
• tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih
ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo
Slovenije z električno energijo.
Družba GEN energija je v 100 % lasti Republike Slovenije in je krovna družba v Skupini GEN,
ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj.

Naročnik: www.gen-energija.si

V Sloveniji smo v letu 2019 uvozili že 18,8 % vse porabljene električne energije, v širši regiji je
pomanjkanje električne energije še večje, kar oboje narekuje potrebe po gradnji drugega bloka
jedrske elektrarne, JEK 2. Zaradi prednosti projekta pri zagotavljanju zanesljivosti in konkurenčnosti
oskrbe, uresničevanju podnebnih ciljev ter njegovega prispevka k energetski uvozni neodvisnosti
Slovenije JEK 2 potrebujemo že danes, saj je pravi odgovor na aktualne izzive energetske prihodnosti:
ob energetski varnosti in energetski enakopravnosti učinkovito izkazuje tudi okoljsko trajnost. Jedrska
elektrarna ima med vsemi tehnologijami na vsako proizvedeno kilovatno uro najmanjši vpliv na
okolje – ne povzroča podnebnih sprememb, ohranja čist zrak in neokrnjene naravne površine ter
biotsko raznovrstnost.
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Numip d.o.o.,
Cvetkova ulica 27,1000 Ljubljana
Podružnica Krško:
CKŽ 135e, 8270 Krško

INŽENIRING
MONTAŽA
VZDRŽEVANJE
Jedrska, farmacevtska,
energetska & procesna industrija

www.numip.si

info@numip.si

Jedrska: +386 (0)7 49 12 433 | Farmacevtska: + 386 (0)7 49 12 451
Energetska in procesna: + 386 (0)7 49 12 420
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Župan obiskal nove proizvodne zmogljivosti
družbe TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
Družba TPV svoje proizvodne procese oblikuje po načelu pametnih tovarn, ki jih odlikuje visoka stopnja avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije, zato se je župan Ivan Molan z veseljem odzval vabilu vodstva družb v skupini TPV na
ogled 50 milijonov evrov vredne strateške investicije podjetja, ki je izrednega pomena tudi za brežiško občino.

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo zasebnih
pobud za spremembe in dopolnitve občinskega
prostorskega načrta Občine Brežice – SD OPN 6
Občina Brežice v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur.
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) pristopa k pripravi
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD
OPN).

Vodstvo družbe je predstavilo prenovljene prostore ob obstoječi lokaciji podjetja TPV AUTOMOTIVE d.o.o. v Šentlenartu,
kjer so revitalizirali degradirane
objekte propadlih podjetij v velikosti 4.000 m², medtem ko prostore v izmeri 2.800 m² še urejajo. V prenovljenih prostorih
bo potekala proizvodnja komponent iz aluminija za novo generacijo povsem električnih vo-

montaže. Na lokaciji v poslovni
coni Brezina bo po besedah vodstva družbe do konca leta 2021
stekla velikoserijska proizvodnja
komponent iz visoko trdnostnega jekla za podvozja najsodobnejših vozil višjega cenovnega
razreda.

zil. Na lokaciji v Šentlenartu so
že postavljeni novi stroji in začela se je serijska proizvodnja.

da so njihove nove proizvodne zmogljivosti v občini Brežice
plod konstruktivnega sodelovanja med Občino Brežice in vsemi deležniki, ki so sodelovali v
tem projektu. Ob tem se je zahvalil Občini Brežice, ki je z odzivnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje pripomogla k temu,
da je del proizvodnje že v zagonu in v usklajevanju s kupcem
pred začetkom serijske proizvodnje.

Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega sveta TPV
GROUP d.o.o., je izpostavil,

Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa Občina Brežice
sledi izvajanju preventivnih ukrepov pristojnih državnih institucij in na osnovi le-tega podaljšuje rok za zbiranje zasebnih
pobud oziroma potreb. Občina Brežice obvešča javnost, da
podaljšuje rok za zbiranje zasebnih pobud oziroma potreb do
konca novembra 2020.
Obrazec za podajo pobude za spremembo namenske rabe
prostora je dostopen na spletni strani:
https://www.brezice.si/sl/obcinska-uprava/oddelki/ →
Oddelek za prostor.

Občina Brežice vabi vse občanke in občane, nevladne
organizacije in javne inš tucije, da podajo svoje predloge pri
oblikovanju

Letnega programa

področja za proračunsko leto 2021.
Občina Brežice vsako leto, skozi izvajanje proračuna, soﬁnancira
programe in projekte, ki so v javnem interesu. Javni interes je
podrobneje opredeljen s Strategijo in letnim programom na
posameznem področju.
Z letnim programom področja se za posamezno proračunsko
obdobje v občini:
opredelijo vsebine področja, ki se ﬁnancirajo iz
občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu,
določi obseg in vrsta dejavnos , ki se soﬁnancira pri
posameznih programih,
določijo upravičenci za posamezne vsebine,
opredeli predviden delež sredstev proračuna za
posamezne vsebine.
Osnutki letnih programov so objavljeni na spletni strani Občine
Brežice www.brezice.si. Svoje predloge posredujte v pisni obliki
po elektronski poš po področjih:
KULTURA, vesna.krzan@brezice.si
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, mojca.banic@brezice.si
MLADINA, vesna.krzan@brezice.si
GOSPODARSTVO, roman.matjasic@brezice.si
Rok za oddajo predlogov:

9. november 2020.

ŠPORT, damjan.zerjav@brezice.si

Rok za oddajo predlogov:

15. november 2020.

Župan Ivan Molan si je ogledal
tudi nove proizvodne zmogljivosti na območju Industrijsko poslovne cone Brezina, kjer so na
objektu že zaključena gradbena
dela. V objektu sta že montirani dve novi preši, medtem ko se
v sosednjem objektu postavlja
povsem avtomatizirana in računalniško vodena linija varjenja in

Obvestilo
Občina Brežice obvešča, da je s 24. 10. 2020 stopil v veljavo Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine
Brežice (Uradni list RS, št. 139/20). S tem se spreminjajo postopki vlog za dodelitev občinske enkratne denarne socialne pomoči, denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve in denarne pomoči ob rojstvu otroka.
NOVOST je, da od datuma uveljavitve odloka vloge sprejema in
postopek vodi pristojni občinski organ Občine Brežice.
Vlagatelje zaprošamo, da ob upoštevanju aktualnih razmer in epidemioloških navodil vloge oddajo v sprejemni pisarni ali posredujejo po e-pošti na naslov: obcina.brezice@brezice.si.
Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 07 620
55 36 (kontaktna oseba je Jasna Hren) ali na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si), kjer so na voljo tudi obrazci vlog.

Ob zaključku ogleda je župan
Ivan Molan poudaril, da je vesel in ponosen na nove proizvodne zmogljivosti družbe TPV
AUTOMOTIVE d.o.o. v Brežicah,
kjer bo z razvojem novih proizvodnih procesov in tehnologije prišlo tudi do odpiranja novih

delovnih mest in zaposlitve visokokvalificiranega kadra. Z inovativnimi procesi, ki jih je družba
TPV AUTOMOTIVE d.o.o. pripeljala v občino Brežice, postaja
tudi regija Posavje regija tehnološkega razvoja.

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Aktualna obvestila o ukrepih v občini Brežice v času razglašene
epidemije lahko spremljate na spletni strani Občine Brežice

www.brezice.si.

Upoštevajmo ukrepe, ki so namenjeni zaščiti zdravja,
ostanimo zdravi, močni in povezani!

POIŠČIMO JIM DOM

BIBA (20269B)
je prisrčna mačja mladička, stara tri mesece. Je razigrana in
cartljiva. Išče prijazne in odgovorne lastnike, ki ji bodo nudili topel dom.

ŠAPA (20267B)
je trimesečna mlada muca,
razigrana in navihana. Je pogumna in zvedava, išče prijazen ter
varen dom.

Mucka ČILI (20263B)
je prijazna trimesečna mladička,
je malce zadržana, a prijazna in
cartljiva. Čaka na ljubeče lastnike, ki ji bodo nudili topel in varen dom.

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.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse.

Stran pripravlja Občina Brežice

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.
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Participativni proračun Občine Krško

Izvedeni predlagani in izglasovani projekti
v postopku 2019
Spoštovane občanke, cenjeni občani,
v letu 2019 smo prvič pristopili k participativnemu proračunu,
torej sistemu razporejanja dela proračunskega denarja na način,
da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete občanke in občani. V lanskem letu ste predlagali in izglasovali 26 projektov, ki jih
je občinska uprava v letošnjem letu izvedla. Zahvaljujem se vam
za sodelovanje, hkrati pa me veseli, da ste tudi v letošnjem letu
predlagali in izglasovali nove naložbe, ki si jih želite v svoji lokalni
skupnosti. Teh novih dvajset izglasovanih projektov bo občinska
uprava izvedla v letu 2021. Vabljeni, da tudi v prihodnje sodelujete, prav tako pričakujemo vaše predloge, pobude in vprašanja na
spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov.

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško
Katere projekte participativnega proračuna smo v letošnjem
letu izvedli:
Na območju KS Brestanica in Rožno-Presladol je zaključena ureditev klopi in koša ob športnem
igrišču na Rožnem, ki jo je lani
predlagal Franc Gole, prav tako
je urejen prostor za bivanje v
senčki na igrišču pri OŠ v Brestanici, ki ga je predlagala Martina Ivačič.

V okviru projekta Ureditev in
razširitev vaških poti na Trški
Gori je bila postavljena tudi
opazovalnica.

Stran pripravlja Občina Krško

Na območju KS Dolenja vas,
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole so zaključeni naslednji projekti: ureditev zunanjega
fitnesa v športnem parku v Spodnjem Starem Gradu – Spodnji
Libni, ki ga je predlagala Iva Gomilšek iz ŠD Dolenja vas, ureditev igrišča za ulično vadbo v
Dolenji vasi, ki jo je predlagal
Peter Blatnik, ter obnova vaškega vodnjaka in okolice v KS
Zdole (ob glavni cesti ob mostu
na meji med občinama Krško in

Brežice oziroma med Zdolami
in Zgornjo Pohanco pri križišču
za Pečice pri hišni številki Zdole 50), ki jo je predlagal Matjaž
Gomilšek.

Vaški vodnjak v KS Zdole pred …
Na območju KS Koprivnica in
KS Senovo je zaključena ureditev zunanje stopniščne ograje iz nerjavečih jeklenih cevi za
lažji dostop do zdravstvene postaje in lekarne na Senovem, ki
jo je predlagal Ferdinand Uršič. Nameščena sta defibrilatorja v Koprivnici pri osnovni
šoli na predlog Sandija Lekšeta
ter na Kostanjku na predlog Mitje Omerzela. Zaključen je tudi
projekt postavitev tuša, klopi in
otroškega igrala ob igrišču za
odbojko na mivki v Koprivnici,
ki jo je predlagala Metka Bogolin, pa ureditev igrišča za ulično
košarko nad večstanovanjskima
zgradbama Delavska 6 in 8 na
Senovem, ki jo je predlagala Olivera Mirković. Urejene so oznake za ulice (Cankarjeva, Pot na
Armes, Gubčeva) na Senovem,
ki jih je predlagal Darko Prah.

ZA VSE INFORMACIJE V ZVEZI Z EPIDEMIJO IN UKREPI OMEJITVE
ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA NA OBMOČJU OBČINE
KRŠKO LAHKO OBČANKE IN OBČANI POKLIČETE NA TEL.
ŠTEVILKO OBČINE KRŠKO: 07 49 81 329 (splošne informacije
v zvezi z epidemijo in ukrepi) ali pišete na elektronski naslov
oscz.krsko@krsko.si vsak dan med 6. in 16. uro.
POMOČ OBČANOM V STISKI

Fitnes na prostem v Podbočju
Na območju KS Gora, Raka in
Veliki Trn so postavili igrala na
prostem na otroškem igrišču na
Raki na predlog Jerneja Šterka,
obnovili stara avtobusna postajališča na Raki na predlog Roka
Bizjaka, zaključena je postavitev

... in po obnovi

in Marije Vrlja, urejena je krška
gasa, ki sta jo predlagali Anja
Omerzu in Marija Vrlja, poteka raziskava za izdelavo zbornika Spregledane – pozabljena
polovica Krškega, ki ga je predlagala Tina Gorenjc. Ureditev
in razširitev vaških poti na Trški
Gori, ki jo je predlagala Helena
Španovič, je zaključena.
Na območju KS Podbočje in Veliki Podlog je urejeno otroško
igrišče v Malem Podlogu, ki ga
je predlagal Uroš Žibert, dokončan je projekt postavitve fitnesa na prostem za Podbočje in
Veliki Podlog na predlog Branka Strgarja, prav tako postavitev fitnes - raztezalnih naprav
v športnem parku na Gorici na
predlog Marka Marinčiča. Obnova igrišča in igral v Gržeči vasi,
ki jo je predlagal Jože Žičkar, je
v zaključni fazi.

Otroško igrišče v Malem Podlogu
treh klopi ob gasilskem domu na
Raki, ki jo je predlagala Damjana
Pirc, prav tako je urejen fitnesa
na prostem v sklopu športnega
igrišča na Raki, ki ga je predlagal
Viki Kotar.

Defibrilator pri OŠ Koprivnica

Obnovljeno avtobusno postajališče Kržišče v KS Raka

Informacije v času epidemije

Na območju KS mesta Krško je
zaključena ureditev Josipininega parka v starem mestnem jedru na pobudo Lucijana Trohe

Na območju KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje je
urejena javna razsvetljava na
pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico
11. novembra z ulico Anke Salmičeve, ki jo je predlagal Janez
J. Olovec. Zaključen je projekt
zunanjega vadbenega fitnesa
pri gasilskem domu v Veliki Vasi
predlagatelja Stanislava Arha,
prav tako ureditev parka za druženje in šport z igriščem za odbojko na Senušah predlagatelja
Jožeta Tomažina.
V letu 2021 bo občinska uprava
izvedla dvajset predlogov občank in občanov, ki ste jih predlagali in izglasovali v letošnjem
letu.

CSD Posavje na telefonskih številkah 07 292 70 41 in 031 441 999
vsak delovnik med 7. in 15. uro (po potrebi tudi med vikendi)
za obolele v domači oskrbi in brez možnosti za lastno oskrbo s
hrano, zdravili in ostalimi nujnimi potrebščinami. Pomoč izvaja
CSD Posavje, Enota Krško, ki bo po potrebi koordinirala delo OZ
Rdečega križa Krško in prostovoljcev humanitarnih organizacij.
Na telefonski številki 041 730 192 pa so med 8. in 15.30
dosegljivi tudi predstavniki Območnega združenja RK Krško.

Pobude, predlogi in vprašanja s 16. seje
Dušan Dornik (SMC) je vprašal, ali občina ocenjuje, da bodo s predlaganim osnutkom Stanovanjskega programa občine Krško za obdobje 2020–2025 zmanjšali velik razkorak znotraj posavske regije
po številu neprofitnih stanovanj. Podal je pobudo za predstavitev
konkretnih ocen napredka tega programa in vprašal, koliko sredstev
občina načrtuje za povečanje fonda neprofitnih stanovanj v letih 2020–2025, po letih in po področjih, ter koliko odstotkov teh
sredstev bo namenila za javno zasebno partnerstvo, za spodbujanje stanovanjskih zadrug, za subvencije, za odkup in najem enostanovanjskih hiš za potrebe mladih družin, za bivalne enote, za rentni
odkup stanovanj ter za stanovanjske skupnosti za starejše.
Aleš Suša (Levica) je pozval k ponovnemu premisleku o rešitvah za
porabo sredstev NORP ter vprašal, kdaj bo lastnik zgradbo na območju bivše rudniške separacije na Senovem saniral ali vsaj zaščitil.
Boštjan Pirc (SLS) je vprašal, s kolikšno količino denarja razpolaga
Športna zveza Krško in za katere namene so bila porabljena sredstva
v preteklih letih, kdo je bil prejemnik teh sredstev in v kolikšni višini.
Zanimalo ga je, koliko je bilo nadzorov različnih inšpekcijskih služb,
o katerih je bilo govora na okrogli mizi o športu, kakšna je bila vsebina in kdo je bil prijavitelj. Vprašal je še, kdo je v obdobju od leta
2012 pa do 22. 10. 2020 podal vloge za vpogled v oddane razpisne
dokumentacije prijaviteljev na razpise in te informacije tudi pridobil (katera društva in osebe v imenu društva).
Tajana Dvoršek (SMC) je vprašala, ali bo občina krila stroške cepljenja proti gripi za občane.
Aleš Zajc (SMC) je predlagal, da občina pozove NEK, da po zaključku presoje vplivov na okolje, le-to predstavi članom občinskega sveta na eni izmed sej, v širši predstavitvi pa tudi lokalni skupnosti. In
vprašal, ali je bila lokalna skupnost s strani pristojnih državnih organov, GEN ali NEK uradno vključena v pogovore za gradnjo NEK 2
in kakšno je bilo njeno stališče.
Jože Olovec (SDS) je opozoril na pomanjkljivo urejene zapore cest
ob prenovah v različnih naseljih v KS Leskovec in vprašal, koliko postopkov ugotavljanja stalnega prebivališča je bilo opravljenih s strani UE od leta 2010 do danes, koliko jih je bilo na zahtevo občine in
kakšno je stališče UE v Krškem glede anomalij na tem področju. Podal je pobudo, da medobčinski inšpektorat poostri nadzor kurjenja
v naravi v Starem Gradu ter predlagal dodaten nadzor nad ravnanjem z odpadki na eko otokih.

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti
Občina Krško bo 6. novembra 2020 objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti
v letu 2020, in sicer za kulturne programe in projekte, projekte obnove kulturne dediščine, programe za otroke in mladino, mladinske
projekte, programe s področja tehnične kulture in programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Prav tako objavlja Javni
poziv za sofinanciranje kulturnih programov protokolarnega značaja v letu 2020. Rok za oddajo vlog je 7. december 2020.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali na Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 07/4981284 oz. 07/4981203, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si oz. ales.erzen@krsko.si, kjer dobijo
tudi dodatne informacije.
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Obnovljeni prostori Spodnjega gradu
Občina Sevnica je v okviru projektov »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti« in »Riba je IN« obnovila prostore Trškega dvorca oziroma prostore Spodnjega gradu v starem mestnem jedru Sevnice. Prostore že bogatijo razstavne
vsebine.

OBVESTILO OBČINE IN UPRAVNE ENOTE SEVNICA
USTANOVI UVAJATA PRETEŽNO BREZKONTAKTNO POSLOVANJE
OZIROMA POSLOVANJE PO SISTEMU NAROČANJA (PO TELEFONU,
PREKO ELEKTRONSKE POŠTE ALI PREKO KLASIČNE POŠTE).
Naročanje in informacije, kontakti zaposlenih:
OBČINA SEVNICA: www.obcina-sevnica.si / 07 81 61 200
UPRAVNA ENOTA SEVNICA: ue.sevnica@gov.si / 07 81 63 870
Ostanite zdravi!

Novi prostori akutne/covid-19 ambulante
Zdravstvenega doma Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica je uredil nove prostore AKUTNE/COVID-19 AMBULANTE za odrasle in otroke. Nahajajo se v pritličju
zdravstvenega doma v neposredni bližini že prej obstoječega vhoda za sprejem brisov (levo od prej obstoječega vhoda).

Navedeni prostori so najstarejša in najbolje ohranjena profana
stavba v starem mestnem jedru
Sevnice. Objekt ima status kulturnega spomenika, zato je bila
obnova strokovno precej zahtevna, saj je bilo treba ohraniti
prvobitnost notranjega izgleda
objekta z ohranitvijo obstoječih
materialov oziroma nadomestitvijo le-teh z enakimi, novimi
materiali.
V enem od obnovljenih prostorov je v sodelovanju s Posavskim
muzejem Brežice ter s pomočjo
Sevničanov Ane Jazbec in Ljuba

Bo pa Občina Sevnica pripravila virtualno predstavitev v mesecu novembru, času občinskega praznika.

Motoreta nastala tudi razstava
»Riba je IN«.

Upamo, da bo čas omejitev čim
prej minil, kar bo omogočilo
oglede razstave za širšo javnost.

Projekt »Riba je IN« sicer povezuje več partnerjev ter poleg navedene obnove in razstave tudi
več drugih vsebin: kulinarične
delavnice, predavanja in izobraževanja, promocijo posavske postrvi, v Sevnici je urejena ulična
razstava, cilj je tudi oblikovanje
novih, inovativnih pristopov ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republike Slovenije. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po sledeh obrtništva v občini Sevnica
V obnovljenem delu razstavno–turističnega prostora, ki se nahaja v Trškem dvorcu, je pripravljena tudi razstava z imenom Po sledeh obrtništva v občini Sevnica. Tudi ta razstava je nastala v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice, iskreno zahvalo za pomoč pri izvedbi in pripravi pa Občina Sevnica namenja tudi Sevničanoma Ani Jazbec in Ljubu Motoretu.
V ambulanto pacienti prihajajo naročeno, na podlagi napotitve izbranega ali nadomestnega zdravnika oziroma nujne medicinske pomoči. Pacienti počakajo zunaj, pred vhodom, tam naj bodo 10 minut pred naročenim terminom.
Prostori so pomembna pridobitev tako za paciente, ki bodo deležni
kakovostne obravnave v notranjih prostorih, boljše pogoje za delo pa
omogočajo tudi strokovnemu osebju Zdravstvenega doma Sevnica.
Več informacij: amb.akutnacovid@zd-sevnica.si

Kontakti za pomoč občanom v materialnih
in drugih stiskah
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE, ENOTA SEVNICA
Za storitev dostave osnovnih življenjskih potrebščin na dom za starejše občane, ki nimajo možnosti koristiti pomoči bližnjih ali pa stik
z bližnjimi zaradi njihove izpostavljenosti predstavlja veliko tveganje, je odprta telefonska številka 051 44 99 80 (od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure). Oskrbo opravljajo prostovoljci Rdečega križa
Sevnica. Telefonska številka za psihosocialno pomoč in storitev prve
socialne pomoči: 07 816 12 40 (ponedeljek, torek in četrtek od 8.
do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure ).
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SEVNICA
Telefonska številka Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Sevnica v primeru materialnih in drugih stisk za občanke in občane je
07 81 65 070. OZRK Sevnica v svojem skladišču izvaja redno delo
delitve pomoči (razdeljevanje paketov prehrane, oblačil). Ljudem,
ki nimajo nikogar, prostovoljci pomoč pripeljejo na dom, ob upoštevanju vseh ukrepov za varovanje zdravja. Prostovoljci redno vzpostavljajo telefonske kontakte s starejšimi v domovih upokojencev in
na tak način nudijo podporo in socialno vključenost.
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA – CDZO SEVNICA
V duševni stiski pri spoprijemanju in premagovanju ovir, ki so spremenile potek življenja posameznika in družine zaradi pojava korona virusa, se lahko občanke in občani obrnejo na psihološko pomoč
v duševni stiski Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) Sevnica.
Psihologi tima CDZO so na voljo za pogovor, razbremenitev in podporo. Telefonska številka je 051 834 384 (od ponedeljka do petka
med 8. in 14. uro). V Zdravstvenem domu Sevnica pa tudi sicer, ne
samo v času epidemije covid-19, nudi pomoč Psihološka svetovalnica Posvet, ki deluje pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Na pogovor se je možno naročiti preko telefonske številke 031 704 707.

Obrtništvo ima v Sevnici zelo
dolgo in bogato tradicijo. Sevnica je bila vse od 14. stoletja dalje
eno najpomembnejših obrtno-trgovskih središč v Posavju s širokim zaledjem. Razstava časovno zajema obrtništvo v razponu
od srede 19. do srede 20. stoletja. Vsebinsko je predstavljena sestava sevniškega prebivalstva, razširjenost in številčnost
obrtnikov, njihova vključenost v
stanovske zadruge in združenja,
obrtno šolanje in izpopolnjevanje, predvsem pa so predstavljene obrtne dejavnosti, s poudarkom na družinah, kjer se je več
rodov ukvarjalo z isto dejavnostjo, oziroma, katerih nosilci so
z delom, znanji in obsegom svoje dejavnosti vidneje izstopali.

Predstavljene so naslednje
obrtne dejavnosti: čevljarstvo,
krojaštvo, šiviljstvo, ključavničarstvo, kleparstvo, mizarstvo,
mlinarstvo, pekarstvo, mesarstvo, brivstvo-frizerstvo, urarstvo-zlatarstvo, lekarništvo in
gostilničarstvo v povezavi z letoviščarstvom.

Prav tako kot za razstavo na tematiko ribištva bo tudi za razstavo »Po sledeh obrtništva v občini Sevnica« Občina Sevnica
pripravila virtualno predstavitev v času občinskega praznika.
Razstavo pa so si, še v času pred
omejitvami, ogledali sodelavci
več javnih ustanov in zavodov.

Ureditev razstave je del širšega projekta Oživljanje mestnih
središč s pomočjo obrti. Projekt
je inovativna pobuda za rešitev
vseslovenskega problema, to je
praznjenje mestnih središč, ki so
bila nekdaj bogata s kulturno in
obrtniško dediščino. Poglavitni
cilj projekta je vrnitev življenja v
mesta in ozaveščanje lokalnega
prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine,
z všečnimi aktivnostmi, ki skozi
projekt privabljajo tako domačine kot tudi obiskovalce. Projekt
povezuje več vsebin; poleg ureditve prostorov in razstave tudi
izvedbo naravoslovnih dni za
osnovnošolce.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Ribe na naravovarstvenem območju z več pridobitvami
Občina Sevnica kot nosilka projekta skupaj s partnerji, Posavskim muzejem Brežice, podjetjem Akval d.o.o. in Turistično
zvezo Občine Sevnica, izvaja
projekt »Riba na naravovarstvenem območju«.
Občina Sevnica intenzivno spodbuja povečanje lokalne oskrbe s
svežimi ribami in s tem pomen
razvoja sladkovodne akvakultu-

re k zdravju ljudi. K raznolikim
aktivnostim za dosego tega ci-

lja je dodala tudi novo razstavo,
posvečeno predstavitvi ribiških
zgodb v novo urejenem razstavno izobraževalnem prostoru Tončkovega doma. Razstavo
je pripravil Posavski muzej Brežice. Ogledati si jo bo možno ob
vnovičnem odprtju.
V sklopu tega projekta je bila v
Tončkovem domu urejena tudi
kuhinja s spremljajočimi prostori. Med drugimi dobrotami,

ki nastajajo v kuhinji, so zelo priljubljene tudi postrvi.
Podjetje Akval d.o.o. ima v projektu pomembno vsebinsko vlogo ribogojca, ki s svojim delom
vnaša strokovno podporo. Vloga
Turistične zveze občine Sevnica
pa je izvajanje različnih delavnic
na temo povezave zelišč z ribami, tako v okviru priprave v prehrani kot v okviru sonaravnega
ozaveščanja.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republike Slovenije. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stran pripravlja Občina Sevnica

Del štaba Civilne zaščite občine Sevnica pred novimi prostori
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Okusi posavsko ribo:

OKUSI RIBO
Konec meseca oktobra se zaključuje enoletni projekt Okusi ribo, za realizacijo katerega
smo Občina Krško kot vodilni partner, Center
za podjetništvo in turizem Krško, Restavracija Tri lučke s Sremiča, Turistično društvo
Senovo in Ribogojnica Pajk iz Gorenjega Leskovca na podlagi prijave na javni poziv LAS
Posavje uspešno pridobili sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
Projekt je nastal iz potreb v okolju po povezovanju in nadgradnji obstoječih turističnih
zanimivosti, v povezavi s promocijo rib v turistični ponudbi ter vključevanjem rib v vsakodnevno prehrano ljudi, predvsem na podeželju.
V sklopu projekta je bil urejen ribnik Resa, ki bo
na podlagi ureditev postal še bolj privlačno in
s tem obiskano mesto za sprostitev, rekreacijo

Izobraževalna igrala na ribniku Resa

Izobraževalne delavnice na
Bizeljskem in v Bistrici ob Sotli

Delavnica na tržnici Radeče

Snemanje kratkih ﬁlmov za nova turistična
doživetja z zgodbami in oblikovanje dvojezične brošure (kolesarska pot, pohodna pot
in panoramska motoristična pot)
in pridobivanje novih znanj za predšolske pa
tudi šolajoče otroke, saj novonameščena interaktivna igrala omogočajo spremljanje življenja v vodi, ob vodi in med krošnjami dreves.
V projekt Okusi posavsko ribo je bila vključena
tudi Ribogojnica Pajk z dejavnostjo ribogojništva, kateri bo novo dostavno vozilo omogočalo utiranje novih prodajnih poti do kupcev,
med novimi pridobitvami v destinaciji pa so
tudi e-kolesa na posestvu Tri lučke, s katerimi
se lahko gostje odpeljejo na ogled bližnjih turističnih zanimivosti.

Predstavitev projekta na regijskem
dogodku v sklopu Okusov Posavja

V sklopu projekta je bilo izvedenih več aktivnosti, več pa v fotogaleriji.

Snemanje motoristov na
panoramski cesti

Projekt: OKUSI POSAVSKO RIBO - OKUSI RIBO

Poučne delavnice za otroke po Poti štirih slapov, v Ribogojnici Pajk in na ribniku Resa
Evropska unija

SI POSAVSKO RIBO - OKUSI RIBO

Evropska unija

Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

P r o j e k t : O K U SProjekt
I Okusi
P posavsko
O S ribo
A soﬁnancirata
V S KEvropska
O unija
R Iiz Evropskega
B O sklada
- zaOpomorstvo
K Uin S
I in Republika
R I BSlovenija.
O Za
ribištvo
vsebino je odgovorna Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Sloveniji 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt Okusi posavsko ribo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za vsebino je
odgovorna Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014
– 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ribo soﬁnancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija. Za
čina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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ribogojstvo
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Plavalci so zaključili sezono
KRANJ, KRŠKO – Preden je epidemija prekinila večino športnih tekmovanje, je Plavalni zvezi Slovenije uspelo izpeljati
z julija na oktober prestavljeno odprto poletno državno prvenstvo v plavanju. Tako kot vsa tekmovanja letos je tudi to
potekalo pod strogimi zaščitnimi ukrepi.

Zasedba ŠD Plavalček na prvenstvu
Tokrat zaradi razmer samo petčlanska zasedba kadetov in ka
detinj PK Celuloza Krško si je priplavala deset finalnih nastopov,
Tim Bizjak pa je osvojil kar sedem medalj. Zmago in s tem zlato
medaljo je med kadeti osvojil na 200 m mešano (2.11,91), 100 m
hrbtno (1.00,29) in 200 m hrbtno (2.14,29), srebrn pa je bil na
50 m delfin (26,55), 50 m prosto (24,86), 50 m hrbtno (28,389
in 100 m delfin (59,05). Jan Kozole se je uvrstil v finala na 100
in 200 m hrbtno (13. mesto), Anja Vrščaj na 200 m prsno (10.
mesto), Maj Zorko je bil najviše na 10. mestu na 800 m prosto,
Aneja Arh pa na 28. mestu na 100 m hrbtno. S tekmo v Kranju
se je uradno končala letošnja nenavadna plavalna sezona.
Prav tako v Kranju je v skladu z določili NIJZ potekalo državno pr
venstvo v paraplavanju, na katerem so nastopili tudi člani Špor
tnega društva Plavalček. Maj Režman je postal dvakratni državni
prvak na 50 in 100 m prsno v svoji kategoriji SB14. Miha Pavlič, Rok Slapšak in Ivan Lesnika so postali državni podprvaki
na 50 m prsno v svojih kategorijah (SB14, DS, SB8), Andrej Bibič pa je osvojil absolutno 7. mesto. Pavlič je postal še državni
podprvak na 50 m prosto v svoji kategoriji (SB14), Lesnika dr
žavni prvak na 100 m prsno v svoji kategoriji (SB8), Slapšak pa
je osvojil absolutno 3. mesto in postal državni podprvak na 50
m delfin v svoji kategoriji (DS). 
P. P.
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Prva liga bi bila lepa popotnica
PIŠECE – Badminton klub Pišece bo januarja 2022 dopolnil 20 let. Želja kluba, v katerem se počasi že pripravljajo na obeležitev jubileja, je tudi uvrstitev v 1. slovensko badmintonsko ligo, ki bi jo lahko dokončno
potrdili še v tem letu, zaznamovanem s številnimi odpovedmi tekmovanj.
Po besedah predsednika BK
Pišece Tadeja Škofa si želijo
v tekmovalnem smislu kot eki
pa zmagati v 2. slovenski bad
mintonski ligi, kjer trenutno
vodijo (decembra so načrtova
ni odločilni dvoboji), in se na
ta način uvrstiti v 1. ligo, kar
bi bila po njegovem nadgra
dnja 20-le
tnega dela
v klubu in
lepa popot
nica za nap
rej. Prvo več
jo obeležitev
ob 20-letnem
Tadej Škof
jubileju bi radi
izpeljali že junija naslednje
leto, in sicer v Pišecah, kjer se
je vse začelo. V načrtih ima
jo športno-zabavni dogodek,
badmintonski spektakel treh
držav in večerno zabavo z
živo glasbo. V ta namen v zim
skem času načrtujejo draž
bo rekvizitov različnih špor
tnikov, organizirali bodo tudi
mladinske turnirje. »Z obele
žitvijo 20. obletnice želimo do
kazati, da se lahko tudi kraj s
1200 prebivalci kosa z drugi
mi v Sloveniji,« poudarja in iz
postavlja dobro sodelovanje z
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece,
ki jim že vrsto let nudi pros
tor za redne treninge, in Obči

Prva postava BK Pišece, ki se bori za uvrstitev v 1. ligo (foto:
arhiv BK Pišece)
no Brežice. Članska ekipa BK
Pišece, ki jo vodi kapetan Toni
Hotko, je prišla na tak nivo, da
lahko nastopa praktično na
vsakem visoko rekreativnem
turnirju pa tudi na državnem
prvenstvu. Še posebej Hotko
je lahko konkurenčen vsake
mu igralcu, s klubskim kole
gom Hrvatom Matijo Hranilovićem sta trenutno med
desetimi dvojicami v Sloveni
ji, zatrjuje Škof. V klubu treni
ra kar lepo število otrok, med
njimi so tudi nekateri, ki so jih
nameravali vpeljati v tekmo
valni sistem, pa jim je epide
mija zdaj to preprečila. Veliko
zaslug za razvoj mladih v klu

bu ima aktivna članica in bivša
igralka Maja Sušin Donevski.

Korona je močno zarezala v
šport, kar občutijo tudi v ADA
badminton ligi. »V tej sezoni
nam jo je virus pošteno zago
del, tako da smo uspeli izpe
ljati pet od sedmih turnirjev
v sklopu lige, zaključni bi mo
ral biti v Brežicah, a je žal od
padel,« pravi in dodaja, da so
pred osmimi leti začeli z vsa
koletnimi turnirji, najprej po
imenovanimi Ex-Yu, ki so se
kasneje preimenovali v ADA
badminton ligo, na čelu ka
tere je Škof že vseh osem let.
V Brežicah se turnir imenuje

turnir bratstva in enotnosti,
po navadi se ga udeleži tudi do
300 badmintonistov. Turnirji
ADA lige so edini v Evropi, ki
se s tolikšno udeležbo izpelje
jo v samo enem dnevu, razlo
ži sogovornik, ki je s septem
brom začel pogodbeno delati
na Badmintonski zvezi Slove
nije, pri kateri je vodja odbora
za veterane in rekreacijo oz. za
širitev številčnosti klubov po
Sloveniji. »V sistem ADA lige je
vključenih približno 60 klubov
z ozemlja bivše skupne drža
ve, poleg tekmovalnega zna
čaja pa je največji poudarek
na druženju in spoznavanju
turističnih znamenitosti, saj
je smisel ravno v tem, da če
tudi nas je vojna razdvojila,
se še vedno lahko skupaj dru
žimo in imamo lepo,« pojas
ni Škof, ki omeni tudi projekt
ADA Tour, v sklopu katerega
bi po državah bivše Jugoslavi
je z organizacijo promocijskih
turnirjev promovirali badmin
ton in ligo. »Imamo še cel kup
projektov v glavi, a se trenutno
nahajamo v tunelu, kjer še ne
vidimo luči na koncu. Upamo,
da nas epidemija ne bo preveč
prizadela in bomo iz nje izšli
še močnejši,« zaključi.


Rok Retelj

KULTURA
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V občini Krško smo dogajanja v celotnem letošnjem letu v veliki meri povezali z obeleževanjem
500. obletnice rojstva Adama Bohoriča, avtorja slovnice Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura (Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici) iz leta 1584. Bohorič se je po
šolanju na Dunaju in v Wittenbergu vrnil v domače kraje in nato približno med letoma 1551
in 1563 v Krškem vodil zasebno latinsko šolo. Obiskovali so jo predvsem plemiči in posamični
nadpovprečno nadarjeni učenci iz vrst meščanov in kmetov, med njimi tudi Jurij Dalmatin. Po
odhodu iz Krškega je bil dolga leta vodja protestantske stanovske šole v Ljubljani in eden najpomembnejših sodelavcev Jurija Dalmatina pri pripravi njegovega prevoda Biblije.

ADAM BOHORIČ
Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici
Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura
1584
O Bohoričevem najpomembnejšem delu Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dr.
Kozma Ahačič, zapisal, da je to »prva slovnica slovenščine in postavlja slovenski jezik na častno deveto mesto med evropskimi ljudskimi jeziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. Pri
pisanju slovnice se je Adam Bohorič v največji meri
naslanjal na latinsko slovnico svojega učitelja Filipa
Melanchthona, vidni pa so tudi vplivi kratke slovnice antičnega slovničarja Donata in nemške slovnice
iz 16. stoletja Johanna Claja. Na mnogih mestih je
našel izvirne rešitve za opis zgradbe slovenskega jezika. Bohoričeva slovnica je bila pisana v latinščini
in je imela zelo ozek krog bralcev. Ni bila mišljena
kot splošni jezikovni priročnik, ki bi usmerjal rabo
jezika. Namenjena je bila predvsem krepitvi jezikovne samozavesti.«
V Wittenbergu natisnjena slovnica se je v slovenskem prostoru najverjetneje ohranila le v petih izvodih. Ko bomo Mestni muzej Krško ponovno odprli za
javnost, vas bomo povabili na ogled izvirne knjige, ki
je le ena od treh v hrambi Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani.

Vsem bralkam in bralcem čestitamo ob dnevu reformacije!

Več o slovnici:
https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/1/1584-bohoric
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Lebnove dovršene kompozicije
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg so 9. oktobra odprli
razstavo Vladimirja Lebna z naslovom »Iz rok v usta«.
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»Osemdeseta« tudi v katalogu
KRŠKO – Konec leta se v Mestnem muzeju Krško zapira 16. junija 2018 odprta in večkrat tematsko dopolnjena občasna razstava »80. so bila leta … v Krškem«. Življenje v mestu in občini v letih 1980–1991 poslej
še dodatno osvetljuje istoimenski izdani katalog, ki so ga spisale uslužbenke muzeja in zunanji sodelavci.

Umetnik Vladimir Leben in kustosinja Nina Sotelšek v
razstavnem prostoru
Vladimir Leben, vizualni umetnik srednje generacije, ki svoje
avtorsko delovanje realizira v slikarstvu, ilustraciji, animaciji in
lesenih objektih, se na gradu Rajhenburg predstavlja z nekateri
mi slikarskimi serijami, ki zaznamujejo njegovo delovanje zad
njih nekaj let, ter novimi, še ne razstavljenimi slikami in leseni
mi objekti, na katerih kot glavni protagonisti nastopajo živali. Te
so umetnikov stalen slikarski motiv, saj lahko skozi medseboj
na razmerja in interakcijo z gledalcem ustvarjajo metaforične in
bogato narativne celote, ki reflektirajo umetnikov pogled na so
dobno antropoceno družbo. Zgodbe za svoje izvirne in metjejsko
dovršene figuralne kompozicije črpa iz prigod vsakdanjega živ
ljenja ali dogodkov, ki jih najde v dnevnem časopisu. Leben je od
raščal v Sevnici, slikarstvo pa je študiral na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer še danes živi in ustvarja.
Številne zbrane je uvodoma pozdravila direktorica Kulturnega
doma Krško Darja Planinc. Umetnika in sporočilo razstave, ki
bo na gradu na ogled do 8. marca prihodnje leto, je predstavila
kustosinja razstave, sodelavka Mestnega muzeja Krško Nina Sotelšek. Razstavo je z zelo povednim nagovorom odprla direkto
rica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, ki je od letošnjega leta
tudi članica strokovnega sveta Kulturnega doma Krško.

Vir: KD Krško
S 24. oktobrom je z namenom zajezitve epidemije covida-19
začel veljati odlok, ki začasno prepoveduje med drugim tudi
ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev. Tako so vra
ta zaprli muzeji, galerije, gradovi, kinematografi in knjižnice,
ki sicer omogočajo brezstično izposojo gradiva.

Arhitektura skozi fotoobjektiv

KOSTANJEVICA NA KRKI – Potem ko so v Galeriji Božidar
Jakac z razstavami zapolnili vsa tri razstavišča v prostorih
nekdanjega samostana, so 9. oktobra v Lamutovem likovnem salonu odprli še razstavo Ane Skobe »(Re)konstruiranje arhitekture: Nezgrajena serija«, ki je na ogled do 10. januarja 2021.

Projekt razstave in spremlja
jočega 150-listnega kataloga,
formata A4, je bil sprva, kot je
13. oktobra na predstavitvi v
krškem hramu kulture dejala
višja kustosinja in vodja pro
jekta Nina Sotelšek, zamišljen
kot pilotni projekt, v katerega
se je zaradi izredno obsežne
tematike vključil celoten ko
lektiv Mestnega muzeja Krško
(v nadaljevanju MMK): »Raz
iskava, razstava in katalog so
trije specifični muzejski medi
ji, ki so soodvisni oz. si sledi
jo posledično, namreč rezulta
te znanstveno-raziskovalnega
dela lahko zanimivo v muzej
skem kontekstu predstavimo
le, če jih prevedemo v muze
ološki scenarij in nato v iz
razni jezik razstave, zatem pa
izsledke predstavimo še v ti
skani izdaji.« V želji, da bi mu
zejsko dejavnost, ki je vpeta v
lokalni prostor, čim bolj prib
ližali kar se da večjemu števi
lu občanov, so nanje naslovili
tudi javni poziv k njihovi aktiv
ni vlogi pri kreiranju tematske
razstave z donacijo predme
tov, dokumentacije, fotografij,
deljenji spominov iz navede
nega obdobja, je še dejala So
telškova: »Eno najtežjih vpra
šanj, ki so se nam porajala, je
bilo, kako Krčanom pokazati,
da imajo svoj muzej. Muzej je
dopolnil komaj deset let in bi
si zelo želeli, da bi ga posvojilo,
vzelo za svojega čim večje šte
vilo občanov, da bi vanj vstopa
li na oglede razstav s predlogi,
vprašanji, prinašali predmete

Urednici kataloga Nina Sotelšek in dr. Helena Rožman na
predstavitvi
in pripovedovali zgodbe, zato
nam je bilo tudi izredno po
membno, da so se vsi dogodki,
povezani s tem projektom, na
vezovali in bili izvedeni v mu
zeju.« Razstava, katere namen
je bil interdisciplinarni pogled
na občino Krško med letoma
1980 in 1991 z vidika urba
nega življenja, je bila namreč
pospremljena tudi z različni
mi delavnicami in predavanji.
»Pripravljavke nismo želele,
da bi bila to zgolj nostalgična
retrospektiva preteklega časa,
ampak da prikažemo ta čas kot
tranzitno obdobje pred spre
menjenim načinom življenja
in postopnim vdorom globali
zacije, tako pozitivnih kot tudi
negativnih vidikih tega časa in
da muzejsko zbirko postopo
ma zgradimo, da si zabeležimo
spomine, dokler so še živi med
nami,« je še med drugim deja
la Sotelškova.
V pripravo in realizacijo raz

Pisanje je samoraziskovanje

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši je Območna izpostava JSKD
Krško 15. septembra pripravila literarno ustvarjalnico, ki
so jo poimenovali Pisanje je samoraziskovanje.

stave in njenih tematskih do
polnitev, ki so bile na ogled v
treh prostorih Mencingerjeve
hiše in si jo je ogledalo okoli
4000 obiskovalcev, so bile ak
tivno vpete zaposlene kusto
sinje MMK: Nina Sotelšek, dr.
Helena Rožman, Špela Sečnik, Anita Radkovič in Simona Stipič, s svojimi prispev
ki pa so se odzvali tudi Irena
Fürst iz brestaniške enote Mu
zeja novejše zgodovine, Adrijana Petrič iz Galerije Boži
dar Jakac Kostanjevica, Vili
Planinc iz Valvasorjeve knji
žnice Krško, Anja Jukič, mag.
Maja Ivanišin, Goran Rovan,
Živko Šebek in Drago Gradišek, ki je kot avtor sodeloval
na razstavi. Navedeni so tudi
avtorji besedil v pričujočem
katalogu, ki sta ga uredili Nina
Sotelšek in dr. Helena Rožman.
Za namen razstave so muze
ju podarili predmete: Majda
Arh, Roman Blatnik, Uroš
Brezovšek, Terezija Colner,
družina Fric, Boško Karabaš,
Đani Kovač, Adolf in Boris
Moškon, Branka Murko, OŠ
dr. Mihajla Rostoharja Krško in
OŠ Podbočje, Pihalni orkester
Krško, Anton Petrovič, Mitja Preskar, Ljudmila Pribožič, Jože in Marinka Sečnik,
Toni Sotošek, Dejan Šmit, ŠC
Krško-Sevnica, Slavko Šribar,
Lojze Štih in Bojan Vončina.
Vodja muzejskih enot pri KD
Krško dr. Helena Rožman je k

Med razstavljenimi fotografijami je tudi fotografija cerkve
nekdanjega kostanjeviškega cistercijanskega samostana, v
katerem domuje galerija (foto: GBJ).
Izbor 20 del mlade novomeške magistre arhitekture in fotografi
nje Ane Skobe prinaša nov pogled na znane arhitekturne objek
te v Sloveniji. »V izhodišče zanimanja avtorica postavlja tako ar
hitekturna dela slovenskih modernih arhitektov, kot sta Jože
Plečnik in Edvard Ravnikar, kot projekte sodobnih arhitektur
nih birojev, kot so Sadar+Vuga, Bevk-Perović arhitekti in Dekleva
Gregorič arhitekti. Izbrane arhitekture so avtorico na takšen ali
drugačen način uspele nagovoriti, da je v njih prepoznala poten
cial za ponovni premislek skozi medij fotografije. Izbran objekt
večkrat obišče na lokaciji, ga razišče in izlušči eno ali več lastnos
ti, ki se ji zdijo najbolj povedne in karakteristične za posamič
no stavbo. Stavbo fotografira večkrat, da ujame čim bolj enotno
osvetlitev delov in enotno atmosfero. Zunanjemu preučevalne
mu in tehničnemu procesu nato sledi notranji, miselno-kreativni
proces re-konstruiranja arhitekture,« je zapisala kustosinja raz
stave Kristina T. Simončič. Po njenih besedah v delih Skobetove
ne gre za digitalno manipulacijo, ampak za dejansko fotografira
nje detajlov arhitektur iz nenavadnih zornih kotov: »Vsak posa
mični izsek, ki gradi končno delo, je torej realen. Do manipula
cije oz. bolje rečeno modifikacije arhitektur tako pride šele post
festum, ko so fotografije že razvite.« Razstava je nastala v sode
lovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani.
P. P.

temu dodala, da je vrednost
navedenega projekta tudi za
radi tega, ker so tovrstni pro
jekti v slovenskih muzejskih
ustanovah, kot so se ga lotili
v MMK, ko se je aktiviral ce
loten kolektiv in so k njemu
pritegnili tudi ostale zunanje
sodelujoče, izredno redki. O
obsežni tiskovini pa je pove
dala, da so si v njem določe
ne teme, ki so bile razvidne na
razstavi, prizadevali še poglo
biti, da bi bili kar se da celovi
to dodatni uvidi, ki so se izka
zali skozi razstavo, zabeleženi
in skozi tiskani dokument tudi
trajni: »Sam katalog sledi te
mam, postavljenim na razsta
vi, ter nudi vpogled v čas in
zgodovinski okvir tega zelo
burnega desetletja in tudi v
mesto Krško skozi njegov ur
banizem, gospodarstvo, šol
stvo, vso raznoliko podobo
kulturnih dejavnosti, tako pro
fesionalne kulture kot tudi lju
biteljsko delovanje na podro
čju kulture, gasilstvo, skrb za
zdravje, potrošnjo idr., v kata
logu pa smo opozorili tudi na
to, da so bili vsi predmeti na
razstavi konservirani, nekate
ri pa tudi restavrirani. Katalog
je zelo bogat tudi s fotografi
jami, ki so nam jih predali bo
disi posamezni informatorji,
večje število pa so delo avtor
ja Gorana Rovana, ki je aktiv
no sodeloval pri pripravi ka
taloga tudi z informacijami, in
Tomaža Grdine, ki je naredil
prek 500 fotografij predmetov,
ki so vključeni v razstavo, ve
liko pa jih je tudi v katalogu.«
Z izdajo kataloga »80. so bila
leta … v Krškem«, ki ga lah
ko kupite v trgovini Mestnega
muzeja Krško in se skozi nje
govo vsebino tudi sami spre
hodite skozi desetletje življe
nja na območju občine Krško,
so v krškem muzeju hkrati
obeležili tudi desetletje delo
vanja muzeja.


Bojana Mavsar

Gačnikova prvič samostojno

Udeleženci delavnice z Ano Porenta (druga z leve)
V minulem letu je pod taktirko OI JSKD Krško, ki jo vodi Tinka Vukič, ponovno oživela literarna dejavnost. Pripravili so jo
v treh sklopih, poimenovali pa Vrtim(o) se v krogu besed. Letos
nadaljujejo zastavljeno, zato so zainteresirane literate iz krške in
kostanjeviške občine povabili na literarno ustvarjalnico s tema
tiko Pisanje je samoraziskovanje. Tematsko zamisel je usmerja
la mentorica mag. Ana Porenta.
V sproščenem vzdušju in ob igranju z besedami so z usmerje
nim opazovanjem ostrili svoje čute ter jih prelivali v poetične in
prozne zapise. Ker zapisanemu običajno sledi interpretacija, ki jo
avtor poda zbranim, da se pisalna energija umesti v spominske
zaznave, je bil zaključek brezplačne delavnice tudi v tem duhu.
Napisano je bilo slišano in pospremljeno z mentoričinimi napot
ki, saj je vrhunec literarnega zapisa vselej v nenehnem popra
vljanju, ki vsebino tenkočutno izboljšuje. »Na današnje dopoldne
je v atriju Mencingerjeve hiše 'dišalo' po literaturi,« je zaključila
srečanje Vukičeva ter se zahvalila mentorici in udeležencem, ki
so sodelovali na kreativnem pisanju. 
M. H.

KRŠKO – V organiza
ciji KUD Liber in JSKD
OI Krško je 22. okto
bra potekala virtual
na otvoritev fotograf
ske razstave v Dvorani
v parku v Krškem, ki
jo je avtorica Mateja
Gačnik poimenovala
»Sine voce, sola me
moria« (»Brez glasu,
samo spomin«). Gač
nikova, doma iz Šutne Fotografija z razstave (foto: M. G.)
pri Podbočju, je absolventka Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, smer oblikovanje vizualnih komunikacij.
Predstavila se je že na več skupinskih razstavah, tokrat pa prvič
postavlja na ogled fotografije samostojno. Z razstavo razmišlja o
spominih in jih primerja z minljivostjo, saj, kot pravi z naslovom
razstave, spomini niso večni in nespremenljivi. Kot še razmišlja,
so spomini mnogokrat otipljivi, obstajajo v materialnosti pred
metov in se z njimi spreminjajo, sčasoma pa le še nemo pričajo
o nekih pozabljenih časih in nas opominjajo, da je vse minljivo.
Razstava bo na ogled do 22. novembra.

M. H.

KULTURA
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Dve godbi, dve zgodbi
BREŽICE – 10. oktobra je sto obiskovalcev, kolikor je bilo dovoljeno, več kot uživalo v koncertnem večeru
dveh godb, ki so ga poimenovali »Dve godbi, dve zgodbi«. Nastopila sta letošnja jubilanta Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče. Kapelska godba praznuje 170 let delovanja, ločka pa okroglih 100 let.
»Gre za dve izjemni kultur
ni ustanovi, lahko rečemo, ki
sta zaradi svojega dolgoletne
ga in odličnega delovanja vpi
sani tudi v Register nesnovne
kulturne dediščine,« je direk
torica Posavskega muzeja Bre
žice Alenka Černelič Krošelj
uvodoma predstavila oba na
stopajoča. Na skupnem kon
certu so prvi nastopili »mlaj
ši«, torej članice in člani GPO
Loče, katerega zgodba o na
stanku je po besedah Černe
lič Krošljeve nekaj izjemne
ga. Pred stotimi leti, ko je prav
tako svetu grozila pandemija,

bili, kupili prve inštrumente.
»Danes se nam ta zgodba zdi
skoraj neverjetna, da je nekdo
težko prislužen denar namenil
za inštrumente, da bi si s tem
napravil lepši vsakdan,« je po
udarila in še dejala, da je pihal
ni orkester iz Loč v stotih le
tih obstoja premagal številne
ovire, bil vsepovsod po svetu,
predstavljal svoj kraj in obči
no ter se ves čas vračal domov
z velikimi uspehi. Vodili so ga
različni dirigenti, danes je to
odlična Anita Kiralj, ki je or
kestru poveljevala tudi v tem
večeru. Predstavili so se z na

Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentko Anito Kiralj
takrat španske gripe, ljudje pa
so bili tudi še zelo zaznamova
ni z morijo prve svetovne voj
ne, so prebivalci, živeči ob Savi,
z veliko mero poguma, znanja
in veščin iz nevarne reke po
birali premog. In tako so z de
narjem, ki so si ga s tem prido

slednjim programom: Dobovska koračnica, Čakala bom,
Rimballzello, You really got me,
Guantanamera, Adiemus in Tio
Macaco. Solisti pri posameznih
skladbah so bili Damjan Kežman (pozavna), Tina Bogovič
(flavtistka), Damjan Škaler,

Pihalni orkester Kapele pod taktirko Sebastjana Borovšaka
Vid Furlan in Marko Rudman narodu leta 1878. »Od takrat
(vsi trobenta).
do danes je kapelska godba za
znamovala življenja številnih
Za ločkimi godbeniki pa so na Kapelcev in vseh, ki so stopili
vrsto prišli še članice in člani v korak s to godbo, bila vpeta
PO Kapele, katerega zgodba v mnoga življenja domačinov
se začne že leta 1850, malo po in vseh tistih, ki so prišli v stik
pomladi narodov, ki je v naše z njo,« je dodala ter na oder
kraje prinesla številne spre povabila zdajšnjega dirigenta
membe, med drugim tudi te, Sebastjana Borovšaka. Pod
da so mladi fantje prihajali njegovo taktirko so preigrava
domov iz vojaških služb, kjer li skladbe Stevieja Wonderja,
so se naučili tudi igranja na in Larryja Clarka in Leroyja An
štrumente. Eden izmed teh je dersona, superhite 70. let ter
bil tudi Johan Ivan Požar, ki je Avsenikove Ljubezen in hrepeprišel domov v Kapele in usta nenje, Ostaniva prijatelja in Slonovil godbo. Le-ta igra že 170 venija, od kod lepote tvoje. Kot
let in zelo malo je takšnih dru solista sta se predstavila Tim
štev, ustanov in družb na Slo Klavžar (bariton) in Marko
venskem, ki se lahko ponašajo Feguš (vokal). Ob koncu sta
s tako dolgo tradicijo. Černe nekaj besed spregovorila tudi
lič Krošljeva je ob tem preb predsednika obeh orkestrov,
rala tudi prvo doslej znano Ivan Kovačič (GPO Loče) in
pisno omembo godenja Ka Ivan Urek (PO Kapele).
pelske godbe v Slovenskem 
Rok Retelj
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Razborškove apokaliptične slike
SEVNICA – V oktobru se v grajskem oknu Radogost in v Stari galeriji na sevniškem gradu predstavlja slikar Milan Razboršek iz Izlak nad Zagorjem. To je njegova 22. samostojna
slikarska razstava, na njej pa se predstavlja s t. i. apokaliptičnimi slikami.
Leta 1959 leta rojen Milan
Razboršek je doslej sodeloval
na več skupinskih razstavah in
imel več samostojnih razstav;
je tudi umetniški vodja slikar
ske kolonije Izlake – Zagorje
ob Savi, ki je najstarejša likov
na kolonija v Sloveniji in sred
nji Evropi. Slikar, ki je znan po
ekspresivnih krajinah Zasavja
z izrisovanjem forme gora, ko
šenic, cerkva, gradov, zaselkov
in mest ter posebne industrij
ske dediščine, se v razstavnem
prostoru sevniškega gradu
predstavlja z ’apokaliptičnimi Pogosta upodobitev na
slikami’, v katerih izraža, kar Razborškovih slikarskih
sluti, čuti in sanja. »Umetnik platnih je krokar.
vizualizira in na slikah prepleta like in predmete, ki jih težko ra
cionalno pojasnimo: tu so npr. Meduzina glava, Prometej, stra
žar z okrvavljeno sulico, Buda, figura v skafandru, figura bobnar
ja, figura z violino … Tu so torej glasbeniki, plesalci, klovni, pa
tudi robot, helikopter, krokar in morski psi, pa odtisi okrvavlje
nih dlani ter razni stolpi in druga arhitektura iz nabora zgodo
vinskih slogov; vse se prepleta v nenavadne forme in na različ
nih nivojih. Perspektiva je nenavadna in nelogična, kakor tudi
upodobljeni liki. Vse to bi lahko poimenovali teater človeštva,« je
zapis umetnostne zgodovinarke Milene Zlatar, ki se tudi spra
šuje, kakšen je pomen takšnih slik, tako za umetnika kot za gle
dalca. »So slike kolektivni spomin ali opomin? Najbrž oboje, pa
tudi slutnja negotove prihodnosti,« je odgovor, ki se nadaljuje
z razlago naslikanega Prometeja. »S tem pokaže luč, daje nam
upanje. Grški mit govori o Titanu Prometeju, ki je ljudem poda
ril ogenj, s tem pa intelekt in ustvarjalnost. Verjel je v človeka,«
je Zlatarjeva zaključila svoj zapis.
V spremljevalnem kulturnem programu ob otvoritvi razstave,
ki se je 7. oktobra odvijal v Albert Felicijanovi dvorani na sev
niškem gradu, je nastopila literarna sekcija Beseda iz Dobove.

S. Radi, foto: Z. Cvar

OB 500. OBLETNICI ROJSTVA ADAMA BOHORIČA
ZAVOD ŠKRATELJC IN KULTURNI DOM KRŠKO
PREDSTAVLJATA
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REFORMATORJE
V STRIPU
»Reformatorji v stripu so odgovor na to, kako lahko
spremenimo svet, kako lahko ustvarjamo pomembne mejnike
za življenje vseh – in kako so nam veliki ljudje v resnici
povsem podobni. Celo če so živeli več sto let pred nami.

L�L� �u��y�
�a mi je ��e� ���o
����u na pri���a na insti�
»���a Dalmatina je ���a
�d�l�, da bo st��s�j�u
��b�i�o� ker ma jezi���e
skilse O��R 9�0�!«

Hkrati pa je ta strip tudi poročilo o pubertetniški dobi

15,75
€
b r ez p oš t n i n e

slovenskega knjižnega jezika. O času, ko se je slovenski
knjižni jezik že rodil, ni pa še povsem odrastel. V odraslo
dobo sta ga namreč popeljali prav knjigi, na nastanek katerih
se strip osredotoča: Biblija Jurija Dalmatina in slovnica
Adama Bohoriča. Če je bil prevod celotne Biblije za slovenski

naročila na

knjižni jezik matura, potem je bila slovnica Adama Bohoriča

info@kd-krsko.si

maturitetno spričevalo.«

T: 07 488 01 90

—dr. Kozma Ahačič

Reformatorji_oglas-Krsko.indd 1
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posavske glasbene novičke
Vrača se Sara, živali so ostale brez pesmic. Tokrat preberite:
Sara v stari Hebrejšči
ni pomeni dama, pleme
nita ženska. Gre pa tudi
za avtorski projekt glas
benika Enosa Kuglerja
(foto: osebni arhiv), dob
ro poznanega posavskim
ljubiteljem glasbe, ki se
drži znamenitega citata
Friedricha Nietzscheja:
»Brez glasbe bi bilo življe
nje napaka.« V upanju, da
bi se pomena tega citata zavedala današnja družba, stopa
Sara nazaj na svoje glasbeno popotovanje po nekajletni od
sotnost zaradi 'poslovnih poti'. Enos kot instrumentalist,
avtor in producent namreč sodeluje s številnimi sloven
skimi in tujimi projekti. »Nov singl Ghost of the Past napo
veduje album, ki bo za razliko od prvega v angleščini. Sara
si s tem ne obeta svetovne slave – zanima pa jo mehkoba,
spevnost angleškega jezika, ki pripomore 'groovu' glas
be. Zato tokrat Sara poje angleško. Svoje skromno znanje
za nastanek novega singla so prispevali: Ana Šimenc (vo
kal), Žiga Stanonik (kitara), Marko First (godalna sekci
ja), Enos Kugler (bobni, synthi, bas, vokal, glasba, besedi
lo, aranžma in produkcija),« nam je še zaupal glasbenik.

Posavski glasbenik Matjaž Predanič, spomnili se ga bos
te bolj iz rockerskih vod, se tokrat podaja v povsem nove
glasbene izzive. Na knjižne police namreč prihaja zbirka

petnajstih otroških pesmic s prikupnim naslovom Živali, ki
so ostale brez pesmic (foto: facebook). Vsako pesem sprem
ljajo notni zapis za glas, prikupna ilustracija in klavirska
spremljava. »Ponosno in nadvse veselo predstavljam tale
svež projekt, ki je vzkalil iz enostavnega problema. Svojim
otrokom v vrtcu pač nisem znala zapeti pesmice o nosoro
gu in meduzi, niti o deževniku ne pa o svizcu tudi ne?! Gro
za! Pa pojem ves čas! No, pa sem jih kar napisala. Seveda
brez Matjaževih čudovitih uglasbitev le-te ne bi tako igri
vo zazvenele, Ajda pa je pesmi poškropila še z nekaj čopi
ča in barve. Pa jih imajo, pesmice, še tiste živali, ki so osta
le brez,« je na facebooku obelodanila avtorica omenjene
stvaritve Katja Šuštar.



Pripravlja: Simon Uršič
glasbene.novicke@posavje.info

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 5. novembra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško,
ali po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Kri
žanka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči sogla
ša, da so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade
objavljeni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skla
du z zakonodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitva
mi bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KIMMY OBLAČILA
ZA DELO,

MIRO SEVŠEK S.P., M.D.B. 12 A, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

1. nagrada: reklamna kapa, sobni copati in higienska maska
2. nagrada: sobni copati
3. nagrada: higienska maska
Geslo 20-2020 številke:

NAJ ŽIVI MIZA

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – Slogan letošnjega Tedna
otroka, ki je potekal od 5. do 11. oktobra, »Odgovor je
pogovor« se je povezoval s 30-letnico Telefona za otroke in
mladostnike (TOM). V občinah Krško in Kostanjevica na Krki
so v koordinaciji Zveze prijateljev mladine Krško osnovne
šole in vrtci, v sodelovanju z društvi prijateljev mladine,
organizirali prostočasne in razvedrilne dejavnosti za otroke
in mladostnike. Potekale so znotraj posameznih razredov in
skupin ob upoštevanju priporočil NIJZ. Na Senovem so denimo
pripravili igrano predstavo Prometne zagate (na fotografiji).
P. P./vir: ZPM Krško

Nagrade, ki jih podarja E-STIL d.o.o., Cesta prvih borcev 20,
8280 Brestanica, prejmejo:
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:

izdelki E-stila v vrednosti 20 €;
Janez Stegenšek, Boštanj
izdelki E-stila v vrednosti 15 €;
Tjaša Šlibar, Brežice
izdelki E-stila v vrednosti 5 €;
Nataša Medvešek, Senovo

www.PosavskiObzornik.si

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 31. 10. 2020, ob 20. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode
lil nagrado (CD ploščo) Ivanu Pelcarju, Krajna 14, 9251 Tišina. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri.
Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.

Lestvica tega tedna:
1. (6.) Ans. ROKA ŽLINDRE - V tvojem objemu se pomirim
2. (1.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina
			
Melos - Obriši solze
3. (2.) Ans. VRT - Pesem za očeta
4. (3.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
5. (8.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
6. (9.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me
7. (10.) Ans. VESELI DOLENJCI - Očetova hiša
8. (4.) Ans. NAVEZA - Objem
9. (7.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
10. (-.) Ans. JARICA - Dedkov strah
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Viža – Sanje poletnih dni

Kupon št. 543

Glasujem za:_______________________________________________________________
Moj predlog: ______________________________________________________________
Moje ime in naslov:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto

POSAVSKA PANORAMA
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rojstva
V brežiški in novomeški
porodnišnici so rodile:

• Petra Olovec, Kostanjevica
na Krki – deklico,
• Sabina Zorko, Gorenji
Leskovec – deklico,
• Silvija Štojs, Račja vas –
deklico,
• Romana Mislaj, Telče –
deklico,
• Jasmina Seničar Kunšek,
Kozje – deklico,
• Katja Bogovčič, Laze –
dečka,
• Mojca Škof, Dobova –
deklico,
• Tjaša Kunst Kališnik,
Bistrica ob Sotli – dečka,
• Natalija Penič, Reštanj –
dečka,
• Mojca Ulčnik, Senovo –
dečka,
• Vesna Krhin, Pišece –
deklico,

• Anja Simčič, Kočevje –
deklico,
• Maja Dušič, Dednja vas –
dečka,
• Vesna Vršič, Krško – dečka,
• Ana Brglez, Sevnica –
dečka.

poroke
• Marko Arnšek iz Krajnih
Brd in Vanja Sekulić iz
Krškega,
• Robert Bračun iz Lenišća
(Hrvaška) in Monika
Trefalt iz Arnovega sela,
• Janez Frankovič in Anja
Bogolin, oba iz Gorenje
vasi pri Leskovcu,
• Vid Cizerle in Majda Ban,
oba iz Leskovca pri Krškem,
• Klemen Babič iz KalceNakla in Adrijana Žibert z
Jelenika.

moja poroka
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.

ČESTITAMO!

Družinski inštitut Zaupanje
na voljo za svetovanje
SEVNICA – »V času, ko se je naša družba znašla v neobičajnih
okoliščinah, je pomembno, da ostanemo sočutni in povezani
drug z drugim,« sporočajo iz Družinskega inštituta Zaupanje,
kjer so pripravljeni pomagati tistim, ki se zaradi posebnih raz
mer počutijo osamljeni ali pa občutijo strah ali tesnobo. »Pogos
to občutimo olajšanje in čustveno razbremenitev, če se o svojem
doživljanju samo iskreno pogovorimo z nekom, ki nas posluša,
sprejema in razume,« pojasnjujejo in vabijo, da za brezplačen po
govor oz. svetovanje med 10. in 14. uro med tednom zavrtite tel.
št. 068 643 349. 
S. R.

www.PosavskiObzornik.si

Za 90 let devet rdečih vrtnic
DOBENO – Terezija Tomše, rojena Breganski, je 8.
oktobra praznovala svoj
visoki jubilej – 90 let. Ro
dila se je na Ponikvah kot
najstarejša od štirih otrok.
Pri desetih letih je mora
la z družino v izgnanstvo
v Nemčijo, kjer je skrbe
la tudi za sestro in brata
ter občutila težko življenje
izgnancev. Po vojni je spo
znala moža Franca, s kate
rim sta si ustvarila dom na
Dobenem. V družini so se
jima rodili Tončka, Martina, Jožica, Franc, Boži- Slavljenka Terezija Tomše (levo)
ca in Milan. Mama Terezija s sosedo in dolgoletno prijateljico
je skrbela za otroke in dom Ano Tomše (foto: A. Zaniuk)
ter pomagala možu pri delu na kmetiji. Zdaj skrbi zanjo snaha
Mojca, najbolj vesela pa je, ko jo obišče kateri izmed šestih vnu
kov. Ob njenem prazniku so jo obiskale prostovoljke KO RK Čatež
ob Savi in predsednica OZRK Brežice Antonija Zaniuk, ji zaže
lele veliko zdravja in dobrega počutja ter obljubile, da naslednje
leto spet pridejo. Slavljenka se je zelo razveselila tudi obiska so
sede Ane Tomše, ki ji je prinesla devet rdečih vrtnic in s katero
sta prijateljici že skoraj 60 let. 
R. R.

Sopotniki Krško nujno
potrebujejo dodatne prostovoljce

Gregor Jarabek in Klavdija Tomše, oba iz Brežic, 4.
september 2020, grad Sevnica (foto: Vajin najlepši danporočna fotografija)

KRŠKO – V tej zanje povsem novi in neznani situaciji, polni iz
zivov, mnogi starejši potrebujejo prevoz po najnujnejših oprav
kih, zlasti k zdravniku. Iz krške enote Sopotnikov sporočajo, da
NUJNO potrebujemo dodatne prostovoljske moči! »V primeru,
da ste oseba, ki nima ovir pri opravljanju prostovoljskega dela v
tem času, in ki si želi pomagati, vas vabimo da nas kontaktirate
in se pridružite prostovoljskim vrstam organizirane pomoči pri
brezplačnih prevozih za starejše! Prijavite se lahko ali prejme
te dodatne informacije z neposrednim klicem v enoto Sopotniki
Krško: 031 441 999 (Zvonka) ali preko prijavnega obrazca na
spletni strani www.sopotniki.org/zelim-sodelovati.

Vir: Zavod Sopotniki

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje preko
naročilnic ZZZS ali
samoplačniško.
Za več informacij pokličite
v podjetje.

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555
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· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524
DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.

BAUERFEIND.SI
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zahvale, spomin

Svet zavoda Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 6, Krško,
razpisuje na podlagi sprejetega sklepa na redni seji sveta dne
30. 9. 2020 ter na osnovi 53.a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17) in 31. člena
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18),
delovno mesto

direktorja (m/ž)
javnega zavoda Ljudska univerza Krško
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in
Zakon o izobraževanju odraslih:
• visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba pridobljena po
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje),
• pedagoško-andragoška izobrazba,
• opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,
• najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v
izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti andragoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Nastop mandata je 1. 2. 2021.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravljenem
strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah, potrdilo iz
kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo in ne sme biti starejše od 30 dni) in potrdilo pristojnega
sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni), življenjepis, program vodenja in
vizijo razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Prijavo z dokazili pošljite do vključno 12. novembra 2020 na
naslov Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, s pripisom
»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja/-ico«.
Kot pravočasne se bodo štele tudi vloge, ki bodo oddane zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko. Svet zavoda nepopolnih vlog
in vlog v e-obliki ne bo obravnaval. Take vloge se iz nadaljnjega
postopka izločijo in zavržejo. Prav tako se zavržejo prepozno
vložene kandidature.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze
Predsednica: Marija Stopinšek

Javni razpis za izbor direktorja
Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št.
95/14) ter 15. in 16. člena Statuta Regionalne razvojne
agencije Posavje, Upravni odbor Regionalne razvojne
agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
razpisuje delovno mesto direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
• da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali 2.
bolonjsko stopnjo,
• da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi
deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali
institucijah, zavodih ali javni upravi,
• da je državljan Republike Slovenije,
• da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer
imajo prednost uradni jeziku EU, kar izkaže s potrdili
ustreznih institucij,
• da ima izkušnje s področja delovanja zavoda, kar izkaže
z referencami.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje.
ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• 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.

SPOMIN
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

7. novembra bo minilo osem let,
odkar nas je zapustil

Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z
razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis ter program
dela za mandatno obdobje.

FRANC POLOVIČ

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje izbere
kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja
posameznih razpisnih pogojev in ocene programa dela
Regionalne razvojne agencije Posavje.

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici do vključno
12. 11. 2020, na naslov: Regionalna razvojna agencija
Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, z oznako: »Za
razpis direktorja — ne odpiraj«.
Upravni odbor pregleda prispele vloge. Kandidate, katerih
vloge niso popolne, pozove k dopolnitvi v roku treh
delovnih dni. Upravni odbor opravi razgovore s kandidati,
ki izpolnjujejo pogoje in izmed njih imenuje direktorja.
Direktor je imenovan, če je soglasje podala večina vseh
občin ustanoviteljic.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Predsednica Upravnega odbora
Ana Bercko

iz Sel pri Dobovi.
Vsi njegovi

SPOMIN

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

20. oktobra sta minili dve leti,
odkar nas je zapustila draga

MIRA ČRNELČ
iz Globokega.

Hvala vsem, ki se je spomnite, postojite ob njenem grobu
in ji prižigate svečke.
Pogrešamo te!
Vsi tvoji

www.posavskiobzornik.si/zahvale-in-spomini
prejeli smo

skozi vaš objektiv

Odgovor na članek
MC Krško se ponovno seli na splet »Gre tudi z domačimi močmi«
KRŠKO – Zaradi ukrepov za zajezitev okužb z novim koronaviru
som so bili tudi v Mladinskem centru Krško ponovno primora
ni zapreti svoja vrata in tako so ostali brez glavnega načina de
lovanja – osebnega stika z mladimi in klasičnega mladinskega
dela. Tako kot v času spomladanske karantene so se tudi sedaj
odločili, da svoje aktivnosti preselijo na splet. Mladinski delavci
so v ta namen na profilih MC Krško na družbenih omrežjih Fa
cebook, Instagram, YouTube in po novem tudi na platformi Di
scord postali zelo aktivni in pričeli objavljati digitalne vsebine, s
katerimi želijo izobraževati, zabavati ter predvsem vzbuditi za
nimanje in sodelovanje mladih. »Pričeli smo z objavami kuhar
skih receptov, 'naredi-sam' video navodil, ustvarjalnih tutoria
lov, z objavami za skupinsko igranjem spletnih kvizov in igric
ter z objavami predlogov glasbe, knjig in filmov, ki so jih za mla
de priporočili naši mladinski delavci. Po novem smo vzpostavili
tudi platformo Discord, kjer se mladi lahko družijo in med seboj
komunicirajo v različnih 'sobah', kot so to počeli v živo v mla
dinskem centru. V okviru te platforme bodo lahko, poleg komu
niciranja, skupaj z mladinskimi delavci tudi aktivno sodelovali
pri ustvarjanju glasbe, skupinskem igranju igric, kuharskih re
ceptih, ustvarjalnih delavnicah, učenju tujih jezikov, sodelova
li bodo lahko tudi pri pripravi časopisa in raziskovali delovanje
mladinskega gledališča ter še marsikaj zanimivega. Poleg zaba
ve bodo imeli na voljo tudi online učno pomoč, v sklopu katere
bodo naši mladinski delavci ponujali pomoč učencem in dija
kom pri boljšem razumevanju različnih predmetov,« še sporo
čajo iz MC Krško.

P. P./vir: MC Krško

(Posavski obzornik št. 21, 15. 10. 2020)

V NK Krško smo poleti 2020 na novo zastavili srednjeročno strategijo, saj želimo, da je klub v karseda dobri kondiciji ob praznovanju 100-letnice v letu 2022.
Vodstvo kluba je prevzel novi predsednik, prav tako smo prevetrili upravni odbor, klubu se je pridružil novi vodja nogometne šole,
ki je sestavil tudi novo trenersko ekipo nogometne šole NK Krško.
Menimo, da so bili v zadnjih treh mesecih narejeni veliki koraki v
stabilizaciji nogometne šole ter dvig kvalitete treningov in organizacije, kar potrjujejo tudi odlični rezultati vseh mladinskih selekcij.  
Mladinska in kadetska ekipa sta na drugem mestu v 2. slovenski
nogometni ligi vzhod in se bosta spomladi borili za napredovanje 1. slovensko nogometno ligo, kar je eden izmed ključnih ciljev v
letošnji sezoni. Selekcija U15 je dosegala lepe uspehe v 1. slovenski
ligi U15 vzhod in med drugim premagala tudi vrstnike iz Maribora, trenutno zaseda odlično 6. mesto. Dobre rezultate prav tako dosegajo ostale mlajše selekcije od U13 navzdol. Prvič nasploh imamo v NK Krško tudi selekcijo U7. V klubu smo ponosni na trud in
zagnanost naših fantov ter entuziazem staršev, ki so pomemben
člen v naši zgodbi.
Ključni cilj NK Krško je v naslednjih letih dvig ravni nogometne
šole, kar bo osnova za stabilno delovanje v prihodnji letih in menimo, da nam dobro uspeva. Vsekakor pa bo cilj v prihodnje tudi
dobro udejstvovanje članske ekipe v 2. SNL ter uvrščanje v zgornji del lestvice, ki jo bomo v naslednjih letih vsekakor popolnili z
domačimi fanti.

Vodstvo NK Krško

Na stebru javne razsvetljave, ki razsvetljuje ulico Ob stadi
onu v Brežicah, se že leta nahajajo tudi 'stari reflektorji', ki
so doslej osvetljevali pomožno nogometno igrišče, sporoča
bralec iz Brežice, po obnovi pomožnega igrišča pa so 'po
zabili' izklopiti reflektorje, ki so na stebru javne razsvetlja
ve na jugovzhodnem delu igrišča. Ob prižiganju ulične jav
ne razsvetljave se tako prižgejo tudi reflektorji, ki celo noč
osvetljujejo omenjeno igrišče. »S tem je seznanjen Zavod za
šport, vendar ne ukrene nič. Osvetljevanje igrišča po 22. uri
je prepovedano po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja in je moteče za okoliške stanovalce,«
je še zapisal. Ali je osvetljevanje stadiona z elektriko iz javne
razsvetljave, ki jo plačujemo davkoplačevalci, primerno, pa
je vprašanje še za koga drugega, še dodaja bralec.
Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

OBVESTILA
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SPOMIN

ZAHVALA

Vse se spreminja, nič ne izgine.
V srcih naših pa ostanejo večno lepi      
spomini na vaju.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
V 84. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče,
dedek, stric in tast

ALOJZIJ BAJC

LJUDMILA IN JANEZ
POVHE
s Planine pri Raki 19c

20. septembra je minilo 7 let
od izgube naše drage mame.

21. oktobra je minilo leto dni
od izgube našega dragega očeta.

Počivajta v miru: vajini otroci

Ravno 7, Raka.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala tudi g. župniku Francu
Levičarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik, izvajalcu
Tišine, pevcem za čutno zapete pesmi, Anji za tolažilne besede
slovesa, društvu izgnancev in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

SPOMIN
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.
3. 11. bo minilo pet let, odkar smo se na
ljubljanskih Žalah poslovili od

DANILA OSOVNIKARJA
(1963–2015)
Do leta 1992 je živel v Sevnici.

Hvala vsem, ki ste bili v težkih trenutkih ob nas.
Hči Anja, sin Nejc, mami Jožica in ati Silvo
Danilo, pogrešamo te!

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage žene, tete in botre

ANTONIJE GRAMEC
iz Brežic

se iz srca zahvaljujem vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste mi stali
ob strani v težkih trenutkih, izrekli sožalje, podarili sveče in darovali
za svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala zdravnici
ge. Marinček, patronažni sestri ge. Hrastovšek, osebju internega
oddelka 2 Splošne bolnišnice Brežice, g. Lešu za organizacijo
pogreba, g. župniku Milanu za lepo opravljen obred, izvajalcu Tišine
in Restavraciji Štefanič. Posebna zahvala družini Kovačič, Mimici in
Romani. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem
spominu.
Žalujoč: mož Martin

SPOMIN

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

13. oktobra je minilo eno leto,
odkar si zaprla oči, naša draga

ANA ČERNELIČ
iz Pišec.

Spomin nate živi v naših srcih.
Sin Miran z družino

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice,
tašče, sestre, tete, botre, svakinje in sestrične

MARIJE KORITNIK

roj. Kuhar, iz Leskovca pri Krškem
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darove ter izkazano spo
štovanje ob slovesu. Hvala vsem, ki ste našo mamo obiskovali, ji na
menili lepo in vzpodbudno besedo v času njene bolezni. Hvala osebju
DSO Krško za nego in tolažbo v času bivanja pri njih, hvala tudi ose
bju Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje. Hvala Cvetličarni Lili
ja za lepo pripravljeno poslovilno vežico. Posebna zahvalo izrekamo
g. župniku Ludviku Žagarju za obisk in lepo opravljen obred. Iskre
na hvala sestram na Resi za njihove molitve. Hvala pogrebni službi
Kostak za spoštljivo organizacijo pogreba, pevcem za čutno zapete
pesmi in izvajalcu za zaigrano melodijo.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija

VIKIJA GORIŠKA
iz Sevnice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečeno sožalje, sveče in denarno pomoč. Posebna
zahvala g. župniku, organizatorjem pogreba iz Komunale Sevnica,
cvetličarni Ramovž-Peklar in Mojci Krajnc za ganljive besede slovesa.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.
Ob prerani in nenadomestljivi izgubi
našega dragega

ROBERTA KROŠLA

iz Brežic, Čolnarska pot,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče,
svete maše in denarno pomoč.
Najlepše se zahvaljujemo UKC Ljubljana za skrb in nego v času njegove
bolezni. Posebna hvala sodelavcem Komunale Brežice, posebej g. Fer
lanu za lepe besede slovesa. Hvala g. Stergarju, g. Žičkarju in g. Vučaj
nku za pripravo na slovo. Hvala tudi g. župniku Kšeli za lepo opravljen
obred in g. Petelincu za odigrane pesmi. Še enkrat iskrena hvala vsem,
ki ste našega Robija imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi

ZAHVALA

V 90. letu se je od nas poslovila
in v Bogu zaspala

ANA BORKO
z Oštrca.

S potrpežljivostjo je 20 let prenašala križ trpljenja na domači postelji.
Hvala vsem, ki jo imate v lepem spominu.
Vsi njeni

ZAHVALA
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,
tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.
(A. M. Slomšek)

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

V neizmerni bolečini ob izgubi sina in brata

VILIJA PLANINCA
s Senovega

se iskreno zahvaljujeva sorodnikom, znancem in sosedom za izraženo
ustno in pisno sožalje, cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvala
župniku za lepo opravljen obred in govornikoma Tonetu Petroviču
in Urški Lobnikar Paunović za ganljive besede slovesa ter sodelavkam
iz Valvasorjeve knjižnice. Hvala tudi izvajalcu Tišine.
Prav posebna zahvala pa velja njegovim mnogoštevilnim prijateljem
od blizu in daleč za spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi vsem, ki niste posebej imenovani.
Mama in brat

ZAHVALA
Korak je zdaj težji in drža je plaha
in danes bo pesem bolj tiho zapeta.
A čez čas, ko črnina se skrila bo od maha,
bo lažje ne jokat - ob omembi očeta.
(Rok Lunaček)
17. oktobra 2020 nas je nepričakovano
in mnogo prezgodaj za vedno zapustil

MARTIN KOZOLE
iz Koprivnice.

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame,
babice, prababice, tete in svakinje

TEREZIJE KUŽNER
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste čustvovali z nami in jo pospremili
na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Žičkar in
pevcem za odpete žalostinke, Blažu Sotošku za poslovilne besede,
župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi osebju intenzivne nege
bolnišnice Brežice.
Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi
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Ob boleči izgubi našega dragega moža in očeta se iskreno
zahvaljujemo Nujni medicinski pomoči Krško, prvim posredovalcem
PGD Veliki Kamen, pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba,
cvetličarni Kerin, gospodu župniku Janezu Turinku za lepo opravljen
obred, govorniku gospodu Blažu Sotošku za lepe besede ob slovesu,
Toniju Sotošku mlajšemu za zaigrane pesmi, PGD Mali Kamen za
ganljivo gesto v spomin pokojniku, Društvu upokojencev Senovo,
Društvu vinogradnikov Sremič, vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, sodelavcem, kolektivu Osnovne šole Koprivnica in vsem
ostalim, ki vas nismo posebej imenovali, za darovane sveče, denarne
prispevke in tolažilne besede, ki ste nam jih namenili. Vsem, ki ste
v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam še vedno pomagate, še
enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: žena Tončka, sin Martin in hči Helena
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PERUTNINARSTVO CIGLAR

mali oglasi

Moški išče enosobno stano
vanje, Krško – Brežice, kjer
koli. Tel.: 070 305 690
Na Čelah prodam star hram s
pripadajočo zemljo.
Tel.: 041 287 400

Mlada družina kupi hišo ali
posest v okolici Krškega. Tel.:
040 567 686 ali družina.hisa@
gmail.com
V najem oddajam triinpolsob
no opremljeno stanovanje na
CKŽ 48 v Krškem.
Tel.: 031 708 768

AVTOMOBILIZEM

Prodam Toyota Corolla Verso,
2003, lastnik avtomobila 15
let, 240.000 km, redno vzdr
ževan, odlično ohranjen. Vse 4
nove zimske gume.
Tel.: 031 512 039

KMETIJSTVO

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po

ugodni ceni, ter briketi za kur
javo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si
Nudimo posek in spravi
lo vseh vrst lesa, posebno
hrasta. Plačilo takoj. Toni
Lipar s.p., Stara vas 17e,
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam bukova drva, nakala
na in suha. Shranjena pod stre
ho, lokacija Podbočje.
Tel.: 041 758 492

Prodam 2 cisterni Inox 300 l,
plastično kad 300 l, centralno
peč z gorilcem Feroterm.
Tel.: 041 396 172

Prodam kovinsko cisterno za
vino, 300 l. Zelo ugodno.
Tel.: 041 923 192

Kupim rabljeno pločevinasto
kritino za kokošnjak.
Tel.: 041 758 958
Prodam novo peč Kiperbush.
Cena 130 €. Tel.: 031 665 767

Prodam mehanski nakladalec
gnoja, tritočkovni priklop. Zra

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

040 255 244

glogovsek.jernej@gmail.com

ven je tudi kibla za natovarjan
je peska (cena 300 €) in tro
silec hlevskega gnoja, znamka
SIP, procesni valji (700 €).
Tel.: 041 221 065

Prodam pant žago, železno, iz
delal Anton Božič, trifazni mo
tor. Cena 1.000 €.
Tel.: 040 426 842

Prodam suha bukova drva,
okolica Rake, možna dostava,
razrez, cena 50 €/m.
Tel.: 051 265 461

V Starem Gradu prodam nji
vo, 1293 m². Tel.: 07 49 21 998
(med 17. in 19. uro)

Kupim sadilec krompirja ter
prodam luščilec koruze in
avtomatsko kljuko za IMT.
Tel.: 030 998 658
Prodam mešana drva za cen
tralno, s prevozom, in traktor
ski viličar, 2,5 t in 3,2 m višine.
Ugodno, okolica Brežic.
Tel.: 041 408 774
Prodam drva 50 €/m. Dostava
po Posavju in Zasavju.
Tel.: 051 740 645

3. novembra pri Alojzu Mirtu
na Gmajni 28, Raka
ter 3. in 4. novembra
na Kajuhovi 3, Senovo.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

Na voljo beli piščanci
za nadaljnjo rejo
ali zakol in prašiči
za nadaljnjo rejo
ali zakol.

Naročila sprejemamo na
031 676 724 ali 07 49 73 190

031 753 325 | www.metelko.si

Prodam bukova in mešana
drva, možna dostava.
Tel.: 031 594 663

Prodam jabolka eko topaz in
oddam tri mlade muce.
Tel.: 041 883 767

Prodam suha bukova drva (33
cm). Možna dostava.
Tel.: 040 859 806

Prodam les za ostrešje, obža
gane špirovce in deske 25 mm.
Tel.: 041 794 475

VINOGRADNIŠTVO,
SADJARSTVO IN
ŽIVILA

Prodam jabolka za ozimnico,
idared. 15 kg zabojček za 8 €.
Mali Obrež 15, Dobova.
Tel.: 051 690 356

Prodam jabolka za ozimnico,
sorte jonagold, idared, zlati de
lišes. Za več informacij me po
kličite na tel.: 041 203 239

Jernerj Glogovšek s.p., Ribnica 6, Jesenice na Dolenjskem

obzornikova oglasna mreža

AKCIJSKA PRODAJA

belih piščancev za nadaljno
rejo ali zakol

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

NEPREMIČNINE

s Senovega obvešča cenjene
stranke, da bo potekala

Prodamo vino: rumeni muš
kat (polsladki in suhi), fran
kinjo, mešano belo in črnino.
Prodamo tudi drva (bukova ali
mešana); možna dostava.
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.
Prodam neškropljena jabol
ka carjevič, dolenjska voščen
ka, topaz, bobovec, krivopecelj,
ledrsca, pisani kardinal ...
Tel.: 041 484 058
Prodamo koruzo v zrnju.
Tel.: 051 361 635

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 dopitan
je. Plačilo takoj + davek. Tadej
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri
stava pri Mestinju.
Tel.: 040 179 780
Prodam teličko simentalko,
staro tri mesece, težka od 150
do 160 kg. Cena po dogovoru.
Tel.: 041 916 652

Prodam pašni telici, ena sta
ra štiri mesece, druga dve leti.
Za nadaljnjo rejo ali zakol, obe
pašni. Cena po dogovoru.
Tel.: 031 218 088

Prodam tri prašiče, težke cca.
30 do 40 kg. Cena po dogovo
ru. Tel.: 051 422 161
Prodam domače race.
Tel.: 031 693 355

Prodam bikca simentalca, sta
rega tri mesece.
Tel.: 031 283 279

Prodam različne domače pe
teline, labodje gosi, race, zajce,
pegatke za zakol ali nadaljnjo
rejo. Tel.: 040 742 730

Prodam kvalitetne navadne
jelene, mlade košute in letoš
nje mladiče, za rejo ali meso,
Podsreda. Tel.: 041 613 954
Prodam dve telici limuzin za
pripust ali nadaljnjo rejo, stari
2,5 in 3 leta, sta pašni.
Tel.: 070 820 330
Prodam odojke za zakol ali na
daljnjo rejo. Tel.: 031 529 306

Prodam telico limuzin, težko
cca. 500 kg, 900 €, in odojke,
cena 2,7 €/kg, lahko očiščene.
Okolica Brežic.
Tel.: 041 514 135

Prodam dva bikca simentalca,
stara tri mesece, in vino cviček.
Tel.: 051 870 909
Prodam odojke, težke 25–35
kg, hranjene z domačo krmo.
Možen tudi zakol. Cena po do
govoru. Tel.: 041 576 801

Prodam prašiče, težke 100–
200 kg, hranjeni z domačo
kuhano hrano.
Tel.: 040 767 262

OPTIKA

PRESKAR

041 659 659
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www.steklarstvo-lekse.si

OČESNA ORDINACIJA

Cesta krških žrtev 112, Krško

H
kak itro
ovo in
stn
o

proizvodnja in montaža
Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

C

d.o.o.

M

aluminijaste ograje

Y

Pooblaščeni zastopnik:

CM

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

MY

CY

CMY

K

Oglašujte na jumbo
panojih in opozorite
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)
- in drugih krajih po
Sloveniji!

INFO:

070 77 77 65

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

Odslej pisarna tudi
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
izdelava geodetskega načrta
etažni načrt
zakoličba
parcelacija

vris stavbe
ureditev meje

• JABOLKA
velik izbor sort

• SUHO SADJE
DOSTAVA NA DOM
040 707 028

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

25 let
d. o. o.

Bodite
vidni!

www.agencijaspin.si
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

www.geodet-kralj.si

Celovite geodetske storitve
in prodaja nepremičnin

040 753 911

info@geodet-kralj.si
Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

Celovite
geodetske storitve

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

041 726 071
girus@siol.net, www.girus.si
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Obisk sladkosnedega medveda

posavje telovadi za zdravje

KOLUDERJE – Premični čebelnjak družine Skoporc, ki stoji v bližini tematske rudarske poti Tk pav v vasici Koluderje pri Šentanjažu, je v preteklem tednu obiskal medved ter
ob iskanju medu uničil tri čebelje družine.
»V ponedeljek, 19. okto
bra, ko sem bil pri čebe
lah, ki jih imam v panjih
na dveh stojiščih v bliži
ni gozda, skozi katerega
vodi tudi nekdanja ru
darska pot, je bilo vse
v redu. No, včeraj zjut
raj (četrtek, 22. okt., op.
p.), ko sem jih spet šel
pogledat, pa sem takoj
opazil, da je nekaj naro
be. Okolica prvega sto
jišča je bila neurejena,
po tleh so ležale deščice
od panjev. Na drugem
stojišču mu je uspelo
odpreti notranjost, kjer
je začel uničevati pa
nje. Uničil mi je tudi tri
čebelje družine,« pove Čebelar Jože Skoporc nad razdejaJože Skoporc in nada njem, ki ga je pustil medvedji obisk,
ljuje, da se na pločevini ni bil navdušen.
enega izmed čebeljih stojišč vidijo tudi velike medvedje šape.
»Na tem mestu imam že deset let čebele, a se še nikoli ni zgodi
lo kaj podobnega, le pred dvema letoma smo videli stopinje, ki so
vodile iz gozda, a do če
belnjakov niso prišle,«
pripoveduje čebelar
ter doda, da se med do
mačini širijo govorice,
da so medvedko z dve
ma mladičema vide
li tudi na Kamenškem,
pred tednom dni pa na
območju Tržišča. Nas
talo škodo si je ogle
dal Gregor Bogovič iz
brežiške enote Zavoda
za gozdove Slovenije,
čebelar pa bo postavil
okoli obeh čebelnjakov
varovalno ograjo (ele
ktričnega pastirja), ker
meni, da se bo medved
Odtisi medvedjih šap
ji obisk ponovil. »Letos
nas je obiskala gospa Korona, avgusta toča, na jesen pa se je ogla
sil še medved. Hvala Lovski družini Šentjanž za pomoč pri prijavi
dogodka ustreznim službam,« zaključi sogovornik.

S. Radi, foto: družina Skoporc
Prodamo odojke, 25–28 kg, in
svinjo, 110 kg, za zakol ali pi
tanje. Tel.: 07 49 68 390

Prodam kozliče, očiščene
(meso) ali za nadaljnjo rejo.
Tel.: 031 340 501

Prodam dva prašiča, cca. 150–
170 kg, okolica Blance.
Tel.: 031 397 434

Izdelava nagrobnih napisov,
slik, nagrobnikov ter obnova.
Tel.: 041 493 455, Marko Kran
jec s.p., Rožno 15a, Brestanica
Prodam gasilnik Bonpet sys
tems, nov, po polovični ceni.
Tel.: 070 469 424

POHIŠTVO, OPREMA

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

Vsak dan imajo pasjo družbo
VELIKI KAMEN – Ena zadnjih skupin Šole zdravja v
krški občini, ki je še nismo
predstavili v naši rubriki, je
skupina z Velikega Kamna v
krajevni skupnosti Koprivnica. Gre za manjšo skupino, ki šteje osem članic.
T. i. oranžna skupina na Veli
kem Kamnu deluje od 20. ju
nija lani, pove vodja krških
in kostanjeviških skupin Šole
zdravja Helena Španovič, va
dijo pa pred tamkajšnjim ga
silskim domom. Gre za manjšo
skupino, ki šteje osem članic,
ne le domačink oz. 'Velka
mljank', ampak prihajajo tudi
iz Koprivnice, Brestanice in dve
celo iz Gorjan v sosednji obči
ni Kozje. So dokaj mlada sku
pina oz. mlajša od slovenskega

KRŠKO – Regionalna razvoj
na agencija Posavje je s pod
jetjem Arctur Računalniški in
ženiring d.o.o. iz Nove Gorice
podpisala pogodbo za digital
no inoviranje kulturne dediš
čine v operaciji e-gradovi Po
savja. V sklopu operacije bodo
izvedli dve regijski konferen
ci (eno so že izvedli v sode
lovanju s CPT Krško v okviru
dogodka Okusi Posavja), izo
braževanja za zaposlene pri
turističnih ponudnikih v vo
dilnih destinacijah, digitalno
inoviranje kulturne dediščine,

5-zvezdično doživetje in inter
pretacijsko sobo. Na sestan
ku s predstavniki upraviteljev
kulturne dediščine, ki je pote
kal preko aplikacije ZOOM, sta
Nataša Šterban Bezjak, vod
ja projekta, in Ana Martinčič
Jurečič, sodelavka na projektu,
skupaj s predstavniki podjetja
Arctur d.o.o. povzeli nadaljnje
aktivnosti v sklopu digitalnega
inoviranja kulturne dediščine.
V projekt so vključili gradove
Rajhenburg, Brežice, Mokrice,
Sevnica in Kunšperk, grajsko
razvalino Svibno in nekdanji

NAVODILA

Naročila za male oglase sprejemamo:
• 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.

Prodam dve teličke, pasme
CHA/BBP/ČB. Tel.: 07 49 56
236 ali 041 380 075

STIKI

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 €.

RAZNO

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

Iščem resno zvezo s teboj, ki
si visoka in vredna zaupan
ja. Sem 68-letni, 185/95, dob
ro situiran povratnik iz tujine.
Tel.: 068 936 294

Iščem žensko, staro 50-60 let,
ki bi prišla živet k meni, živim
na podeželju.
Tel.: 051 257 442

no druženje jih je medsebojno
zelo povezalo in ob petkih si po
vadbi vzamejo še čas za kavico
v bližnjem lokalu, seveda dok
ler je bilo to še dovoljeno …

Najstarejša članica skupine je
74-letna Slavica Klavžar, ki se
vsako jutro razmiga že doma
na postelji. »Če zjutraj zaspim
in nič ne potelovadim, ne mo
rem prav začeti dneva. Ta vad
ba mi zelo koristi, poleg tega
tudi kasneje čez dan veliko ho
dim in na tak način ohranjam
vitalnost,« pojasni.

Prav poseben 'član' velikoka
menske skupine pa je prijazen
kuža Boni, ki je v njihovi bližini
prav vsak dan in jih pride pog
ledat tudi, če njegove lastnice
Dragice ni na vadbo.


P. Pavlovič

Pričenjajo z digitalizacijo gradov

Podarimo dve vzmetnici 200
x 90 cm in otroško posteljico.
Tel.: 041 657 551

Prodam lepo ohranjen trosed,
dvosed in klubsko mizico.
Tel.: 070 865 801

povprečja Šole zdravja, ki zna
ša 69 let.

Najmlajša med njimi in ne
formalna voditeljica je 62-le
tna Dragica Božičnik. »Videle
smo, kako vadijo v Brestanici,
na Senovem in v Krškem, pa
smo se dogovorile in začele z
vadbo še me. Zdaj smo kar re
dne in vztrajne, seveda pa bi si
želele, da bi nas bilo še več. Si
cer pa se imamo zelo fino,« je
pripovedovala v hladnem in
meglenem oktobrskem jutru.
V zgodnjejesenskem času so si
cer vadile malo manj redno, saj
so imele veliko dela s trgatvijo
in obiranjem jabolk. V tem času
so spoznale, da jim vsakodnev
na vadba zelo koristi, saj so gibi
pri vsakodnevnih opravilih ne
kaj povsem drugega. »Tisto je
bolj trpljenje, vadba pa užitek,«
so dejale v en glas. Vsakodnev

Prodam odojke, težke do 30
kg, okolica Dobove.
Tel.: 040 628 535

Prodam bele piščance, hranje
ne z domačo hrano. Kg očišče
nega je 4 €. Tel.: 041 469 140
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Cena objave malega oglasa za
pravne osebe, s.p. in druge posameznike, ki opravljajo pridobitno
dejavnost na trgu ne glede na
organizacijsko obliko, do 15 besed
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas
mora vsebovati naziv in naslov
naročnika. Cene vsebujejo DDV.

samostan Kostanjevica na Krki.
Tri enote bodo 3D obdelali, šti
ri pa s tehnologijo 360-stopinj
skih posnetkov, dve enoti bodo
nadgradili s shematskimi 3D
rekonstrukcijami na 360-sto
pinjskih fotografijah. Vsi vklju
čeni gradovi bodo z digitalnimi
vsebinami vključeni v skupen
promocijski, doživljajski in in
terpretacijski prostor e-gradov
Posavja. Na temo e-gradov Po
savja bodo v nadaljevanju pro
jekta razvili turistično doživet
je, ki bo ustrezalo 5-zvezdičnim
kriterijem.  Vir: RRA Posavje

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: 27.300 izvodov

Naslednja številka (23/2020) bo izšla v
četrtek, 12. novembra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora
je 5. november 2020.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

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

Datum:

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.

Podpis:
Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:
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»Jablano posadiš za sina, ne zase«
PLETERJE PRI ZDOLAH – Sezona obiranja sadja je pri koncu. Tudi v travniških sadovnjakih upokojenca Janeza Balasa v Pleterjih pri Zdolah, ki jih od večine drugih sadovnjakov na tem območju, znanem po bogati tradiciji sadjarstva, razlikuje to, da v njih rastejo predvsem stare, tudi že nekoliko pozabljene sorte jablan.
Ker jih nikoli ne škropi, so jabolka drugačna kot iz običajnih nasadov.
Ko je malo pred upokojitvijo
ostal brez službe v krški pa
pirnici, kjer si je kruh služil
kot strojnik na 'holcplacu', je
Janez Balas razmišljal, kaj bo
počel odslej. »Odločil sem se,
da bom ta breg zasadil z jabla
nami. Iz divjih lesnik sem po
biral ven peške in jih posejal.
Ko so zrasle nekje do pet cen
timetrov, sem jih presadil, ko
so jeseni zrasle do vsaj enega
metra, sem jih pa cepil. Tako
sem sam vzgojil vse sadike, niti
ene nisem kupil,« pripovedu
je. Postopoma je pred dobrim
desetletjem na treh hektarjih
zemljiščih na obrobju Pleterij
posadil kar 400 dreves različ
nih, kar 36, predvsem starih

sort jablan: bobovec, carjevič,
mošancelj, ledrsca, boskop
ski kosmač, ontario, rdeči je
senski kalvil, beli zimski kalvil,
pisani kardinal, dolenjska vo
ščenka, rdeči delišes, krivop
ecelj, 'štrudlovka', 'čebularica'
… »Nekaj je takšnih, za kate
re še imen ne poznam,« pravi,
medtem ko se sprehajava po
enem od sredi oktobra že pre
cej obranih sadovnjakov. Po
leg jablan je zasadil tudi pre
cej breskev, marelic, višenj, sliv
in orehov.

Nič škropljenja, zgolj košnja

Jablan oz. jabolk nikoli ne
škropi, tudi obrezuje jih spo

Janez Balas pri jablani sorte bobovec, eni redkih še neobranih
v tem času

bolk, ki traja vse od junija, ko
dozori beličnik, do novembra,
ko poberejo še najpoznejše
sorte (bobovec, krivopecelj in
mošancelj), sodeluje cela dru
žina, poleg žene Marije še sin
in hčerka z družinami. Bala

V sadovnjakih ima tudi več 'hotelov za žuželke'.
mladi zgolj minimalno, sadov
njake nato le nekajkrat pokosi
z majhno traktorsko kosilnico.
Pa gnojenje? »Ko sem jih sadil,
sem v vsako jamo dal tri samo
kolnice hlevskega gnoja. To je
vse gnojilo, ki so ga dobile,«
odvrne in doda: »To je 'luštna'
pridelava, ne gre za trpljenje,
še največ dela je s pobiranjem
jabolk.« Za zaščito pred volu
harji so Balasovi okoli dreves
zasadili narcise, saj jih njihov
vonj odganja, kar v času njiho
vega cvetenja sadovnjake še
polepša. Čeprav gre še vedno
za razmeroma mlade sadov
njake, ki jih nenehno dopol
njuje oz. dosaja, je pridelek ob
ugodni letini, kakršna je letos,
kar obilen, zato jabolka seveda

SPECIALISTICNI
pregledi

kaj početi na svežem zraku kot
pa viseti za šankom v gostilni,«
pravi z nasmehom in seveda v
upanju, da bodo potomci na
daljevali njegovo delo. Jablane
bodo namreč polno rodnost
dosegle šele nekje po 30 letih

brez čakalnih dob

• Lasersko-ginekološka ambulanta
• Lasersko-kirurška ambulanta
• Internistično-kardiološka ambulanta
• Ambulanta za žilna obolenja

prodaja na domu. Ker ne gre za
količine, ki bi znatno vplivale
na sadjarski trg v Posavju, naj
brž lahko dodamo, da vse sorte
jabolk prodaja po enotni ceni
evro za kilogram, jabolka, na
menjena za stiskanje v sok ali
vino, pa po 30 centov za ki
logram. »Dajem male oglase
v Posavski obzornik in ljudje
kar pridejo, pa povedo še dru
gim in jih pride še več. Najra
je imajo sorte carjevič, topaz,
ledrsca, bobovec, mošancelj,
krivopecelj, ontario …« pove.
Opaža, da mnogi znajo ceniti
zdravo domače jabolko, čeprav
na videz morda ne tako lepo,
kot je v trgovini.
Pri delu, zlasti pri obiranju ja

Letošnji pridelek je bil obilen (foto: družinski arhiv).
sovi so si uredili tudi manjšo
hladilnico, pod nadstreškom
ob kozolcu pa prostor za pre
delavo, kjer delajo jabolčni sok
in jabolčno vino, oboje le za
lastno uporabo. »S tem ne bom
obogatel, je pa bolje, da imaš

rasti. »Saj veste, kako pravi
jo: jablano posadiš za sina, ne
zase,« še pove, medtem ko se
iz sadovnjakov vračava proti
družinski hiši.


JE SENSK
E
ugodnosti
LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAČIC
8x bikini - 419,00€

8x pazduhe - 419,00€

8x obraz - 519,00€

8x noge do kolen - 699,00€

8x brčice - 319,00€

• Ambulanta za ultrazvok

LASERSKO ODSTRANJEVANJE GLIVIC

• Pediatrična ambulanta

6x 1 noht - 99,00€

• Nevrološka ambulanta
• Ortopedska ambulanta
• Klinično-psihološka ambulanta
• Ambulanta za osteoporozo
• ORL ambulanta
• Urološka ambulanta
• Dermatovenerološka ambulanta
• Družinska medicina
• Medicina dela, prometa in športa

Peter Pavlovič

6x 5 nohtov - 180,00€
6x do 10 nohtov - 290,00€

LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAČIC ZA MOŠKE
8x prsa - 699,00€
8x hrbet - 899,00€
8x trebuh - 699,00€

KEMIČNI PILINGI
Milk Peel - 45,00€
Mask Peel - 39,00€
PRX-T33 - 85,00€

• Medicinska estetika
• Lepotna antiaging medicina
• Rehabilitacija - kineziologija in fizioterapija
• Ambulanta za endokrinologijo, diabetes in bolezni ščitnice
• Ambulanta za klinično prehrano in prehransko svetovanje
• Protibolečinska ambulanta in akupunktura

Naročanje: (07) 49 03 000

Vse
ugodnosti
veljajo do
konca meseca
decembra.

