
Z MIKLAVŽEM V PRAZNIČNI ČAS – Vstopili smo v adventni oz. predpraznični čas, ko nas obiščejo kar 
trije dobri možje: v začetku meseca sveti Miklavž, proti koncu meseca mu bosta sledila še dedek Mraz, 
ki se je pri nas uveljavil po drugi svetovni vojni, in Božiček, ki je k nam prišel konec 80. let prejšnjega 
stoletja. Kljub še vedno zahtevnim epidemičnim razmeram so minuli konec tedna marsikje poskrbeli za 
t. i. miklavževanje. Že tradicionalno ga zelo skrbno pripravijo v Podbočju, kjer ob tem otroci – letos jih je 
v vlogah angelčkov in parkljev sodelovalo kar 23 (na fotografiji) – uprizorijo kratko gledališko predstavo, 
nato sledi obdarovanje. O tem in ostalih dogodkih, ki so v Posavju naznanili praznični december, več 
na tematskih straneh Decembrski vodnik. Foto: Peter Pavlovič
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V bolnišnici jih je bilo skoraj 200
POSAVJE – Kljub temu da je Posavje še vedno regija, kjer je 
delež okuženih najvišji, se razmere v zadnjem času vendar-
le počasi le umirjajo. To se pozna tudi na covid oddelku SB 
Brežice, kjer pa je stanje še vedno daleč od idealnega. Po 
podatkih direktorice Anice Hribar je bilo včeraj (v sredo) 
na covid oddelku 35 bolnikov na akutnem oddelku in eden 
na intenzivni terapiji, skupno torej 36 (23. novembra jih je 
bilo največ do zdaj, 49). Njihovo povprečje je 70 let, najmlaj-
ši je star 31, najstarejši 93. V zadnjih dveh tednih se je števi-
lo covid bolnikov na oddelku zmanjšalo za deset, po njenih 
besedah računajo, da bo to število padalo še naprej, tako 
da bi lahko v roku desetih dni število postelj spet zmanj-
šali na 25. Hribar je dodala, da potrebe na običajnem inter-
nem oddelku še nikoli niso bile tako velike kot v tem času, 
saj je s 34 pacienti v beli coni in 36 covid pacienti na inter-
nem oddelku trenutno kar 70 ljudi (bilo jih je tudi že 80), 
drugače pa v ’normalnih’ razmerah na tem oddelku zagota-
vljajo 46 postelj. »Težimo k temu, da se predvsem na račun 
zmanjšanja covid pacientov interni oddelek toliko skrči, da 
lahko vzpostavimo nazaj spet negovalni oddelek, ki ga tre-
nutno nimamo,« je še dejala in postregla s podatkom, da je 
bilo doslej v tem valu epidemije na brežiškem covid oddel-
ku hospitaliziranih 199 pacientov s povprečno starostjo 
71 let, umrlo pa je 23 ljudi, njihova povprečna starost je 85 
let. Umirja se tudi stanje v posavskih domovih za upokojen-
ce. V DSO Krško in TDU Loka pri Zidanem Mostu ne beleži-
jo okužb ne med oskrbovanci ne med zaposlenimi, v rdeči 
coni DUO Impoljca pa imajo trenutno še tri okužene stano-
valce (iz enot Impoljca in Sevnica), medtem ko so v breži-
škem domu upokojencev še vedno brez okužb.
  R. R.
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Dom Svobode je spet zasijal

V Sevnici rekorden proračun
Gradnja optike v Radečah zamuja

Tudi leto 2022 bo investicijsko
Skoraj petmilijonski proračun

V plezanju ima visoke cilje

Zmanjšali bodo vodne izgube

V podzemlju se počuti domače

Vipap Videm ponovno obratuje

V načrtu gradnja 17 stanovanj

Garsia Kosinac, fizik in naravoslovni 
navdušenec:

Delujmo 
povezovalno in 
umirjeno
 str. 4 in 5

O jedrski prihodnosti
za zaprtimi vrati

Minuli ponedeljek so se v Krškem zbrali slovenski 
in hrvaški strokovnjaki ter deležniki s področja je-
drske energije in na (za javnost zaprtem) posve-
tu razpravljali o njeni vlogi v prihodnji energetski 
mešanici. Dogodek je v lokalnem okolju 'dvignil 
kar nekaj obrvi'.

 Stran 5

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 23. decembra.

Zdaj je pravi čas
za novo poklicno pot

V prihodnjem letu se bo po napovedih pomanjka-
nje kadra pokazalo v več kot 100 deficitarnih pok-
licih. To je priložnost predvsem za iskalce zapo-
slitve, da z oblikami formalnega in neformalnega 
izobraževanja pridobijo nova znanja in veščine ter 
si z njimi odprejo pot do zaposlitve.

Stran 3

petek, 17.12.2021

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

četrtek, 23.12.2021 ob 15:00 uri 

Sprejemamo prijave za

TEČAJ CPP – B kategorija

Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Brežice, 13. 12. 2021 ob 17:00
Krško, 3. 1. 2022 ob 15:30

TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na

030 467 187-KK, 041 402 974-Brežice
krsko@prah.si ali www.prah.si.
Prah izobraževalni center d.o.o., P. E. Krško

Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem
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KRŠKO – 2. decembra je v prostorih NEK potekala 97. redna 
seja Sveta regije Posavje, na kateri so se člani sveta (župani 
šestih posavskih občin) seznanili s povabilom za izkaz intere-
sa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristo-
pa LEADER/CLLD iz EKSRP, ESRR in ESS plus v programskem 
obdobju 2021–2027. Pooblastili so RRA Posavje, da kot vodilni 
partner LAS Posavje, skladno z 19. členom ZSRR-2, pristopi k 
pripravi potrebnih podlag za upravljanje dejavnosti lokalne ak-
cijske skupine v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost. Predsednik uprave NEK Stanislav Rožman je župa-
ne seznanil z aktualnimi aktivnostmi v elektrarni – z zaključ-
ki varnostnih posodobitev in aktivnostmi, ki podpirajo dolgo-
ročno obratovanje NEK. Ob koncu predstavitve so si izvedene 
posodobitve še ogledali. P. P./vir: RRA Posavje

Svet regije Posavje v NEK

Člani Sveta regije Posavje med ogledom posodobitev v NEK

Letošnji proračun so z reba-
lansom znižali za slabih 600 
tisočakov na 3,2 mio evrov na 
prihodkovni strani ter za dob-
rih 500 tisočakov na 3,4 mio 
evrov. Kot je pojasnila finanč-
nica Karla Gašpar, je do zni-
žanja prišlo predvsem zaradi 
umika načrtovanih sredstev 
iz državnega proračuna za 
projekt kolesarske povezave 
Krško–Kostanjevica na Krki, 
katerega realizacija se presta-
vlja v leti 2022 in 2023. V re-
balans so vključili tudi nekaj 
novih postavk, denimo obno-
vo južnega mostu čez Krko, 
projekta Pametna mesta in 
skupnosti ter Posavje Pol-
no priložnosti (3P), urejanje 
ekoloških otokov, opremljanje 
stavbnih zemljišč na Gorjupo-
vi cesti ter sanacijo cestnega 
usada v Črneči vasi.

Predlog proračuna za leto 
2022 so zastavili v rekordni 
višini dobrih 4,4 mio evrov 
prihodkov in skoraj 4,8 mio 
evrov odhodkov, pri čemer 

Skoraj petmilijonski proračun
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kot smo omenili v prejšnjem časopisu, je kostanjeviški občinski svet na novem-
brski seji sprejel rebalans letošnjega občinskega proračuna in predlog proračuna za leto 2022. Do 3. de-
cembra je bil v javni razpravi, dokončno pa naj bi ga potrdili na decembrski seji, ki bo 14. decembra.

jih je več kot 58 % oz. 2,8 mio 
evrov namenjenih investici-
jam. Kot največjo investici-
jo v občini je Gašpar izposta-
vila že omenjeno kolesarsko 
povezavo, za katero bodo v 
letih 2022 in 2023 namenili 
2,4 mio evrov (54 % iz kohe-
zijskega sklada, 13 % iz Mini-
strstva za infrastrukturo in 
33 % lastnih sredstev), kot 
večje projekte pa še obnovo 
lesenega mostu na južni stra-
ni otoka (580 tisoč evrov, od 
tega 200 tisoč iz Ministrstva 
za kulturo), nadaljevanje ob-
nove lokalne ceste Kostanje-
vica–Velike Vodenice (203 
tisoč evrov), izgradnjo ploč-
nika od Kolpe do bencinske 
črpalke (46 tisoč evrov), pri-
dobivanje mnenj na osnutek 
OPN in pridobivanje doku-
mentacije za obnovo minis-
terialnega dvorca, nadalje-
vanje sanacije plazu v Črneči 
vasi in obnovo tamkajšnje 
šole … V odloku je dodan člen, 
ki županu omogoča potrdi-
tev investicijske dokumenta-

cije za projekte do vrednosti 
100.000 evrov in usklajeva-
nje proračunskih virov v NRP 
med letom. Za odplačilo ob-
stoječih kreditov bodo na-
menili slabih 77 tisočakov, za 
odplačilo energetske sanacije 
osnovne šole pa Petrolu dob-
rih 91 tisočakov. Ker bo leto 
2022 volilno, so 25 tisočakov 
predvideli tudi za ta namen. 
Predlog proračuna, na kate-
rega svetniki niso imeli pri-
pomb, je bil do 3. decembra 
v javni razpravi, dopolnjen 
predlog pa bodo predvidoma 
sprejeli na decembrski seji.

Na novembrski seji so spre-
jeli še odlok, s katerim so za 
sanacijo cestnega usada oz. 
plazu na lokalni cesti pri Čr-
neči vasi, ki se je sprožil v ne-
urju letošnjega 18. julija, po 
hitrem postopku iz prora-
čunske rezerve zagotovili 33 
tisočakov, potrdili pa so tudi 
dokumentacijo za posodo-
bitev športno-rekreacijske-
ga centra pri osnovni šoli. Po 

desetletju od odprtja objekta 
je namreč treba obnoviti tar-
tansko stezo, poleg tega želijo 
urediti še tribune. Pri dobrih 
43 tisočakov vredni investi-
ciji si obetajo polovično sofi-
nanciranje s strani Fundacije 
za šport. Omenimo še spre-
jem odloka o podlagah za od-
mero komunalnega prispev-
ka, na podlagi katerega se bo 
le-ta zvišal za približno 10 %. 
Občina sicer letno pobere 
okoli 40 tisočakov komunal-
nega prispevka, tako da to ne 
bo bistveno obogatilo občin-
skega proračuna.

Župan Ladko Petretič je v 
svojem poročilu med drugim 
povedal, da je občina v t. i. Me-
stni korporaciji odkupila de-
leže manjših lastnikov goz-
dov (štirje jih niso prodali) 
ter ima zdaj v lasti 6,5 ha goz-
dov. Les iz njih bodo porabi-
li za sanacijo oz. novogradnjo 
lesenih mostov čez Krko, 
pa tudi za potrebe društev. 
 Peter Pavlovič

Za zaključek leta podražitve
KRŠKO – 28. seja občinskega sveta, sklicana za 16. decem-
ber, bo zadnje zasedanje najvišjega organa odločanja v 
lokalni skupnosti v letu 2021. Med 12 točkami dnevnega 
reda bodo članice in člani prejeli v potrditev sklep o izved-
bi potrebnih aktivnosti in usklajevanju zakonskih podlag 
za delovanje mestne občine. 

V nadaljevanju se bodo med drugim »spopadli« z obsežnim le-
tnim programom dejavnosti gospodarskih javnih služb v letu 
2022 in zagrizli v kislo jabolko z njihovim delovanjem poveza-
nimi elaborati z višjimi cenami za izvajanje gospodarskih jav-
nih služb individualne in kolektivne rabe. Na obeh področjih 
je namreč s prihodnjim letom predviden dvig cen; v delu in-
dividualne rabe, ki jo plačujejo gospodinjstva (oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske vode, 
zbiranja komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov ter 
za njihova obdelava, delovanje 24-urne pogrebne službe in na-
jem grobnega prostora), za vsako posamezno področje oz. sto-
ritev za od 2 do 9 %. Na tokratni seji bodo prejeli v potrditev 
tudi odloka proračunov mestne občine za leti 2022 in 2023, 
Lokalni program za kulturo do leta 2025, Program upravlja-
nja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo v letu 
2022 ter odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za stanovanjsko pozidavo na južnem delu naselja Drnovo.  
 B. Mavsar

Predloga proračunov Občine 
Brežice za leti 2022 in 2023 
sta investicijsko naravna-
na. V predlogu proračuna za 
leto 2022 so predvideni od-
hodki občine v višini dobrih 
40 milijonov evrov. Načrto-
vana sredstva za investicije 
znašajo 21 milijonov evrov 
oz. 53 % celotnega proraču-
na. V predlogu proračuna za 
leto 2023 so predvideni od-
hodki v višini 32,7 milijona 
evrov. Načrtovana sredstva 
za investicije znašajo 14 mili-
jonov evrov oz. 43 % celotne-
ga proračuna. Kot je med dru-
gim navedel prvi finančnik 
občine Aleksander Denžič, 
se bo drugo leto primanjkljaj 
v višini približno 2,5 milijo-
na evrov med drugim pok-
ril z najemom kredita v višini 
2.750.000 evrov, v letu 2023 
pa nameravajo primanjkljaj 
pokriti tudi z najemom dvo-
milijonskega kredita. V nas-
lednjih dveh letih Občina Bre-
žice nadaljuje z investicijami, 
za katere je pridobila evrop-
ska in državna sredstva, ter 
investicijami, pri katerih so-
deluje z DRSI in MORS. To so 
projekti hidravličnih izbolj-
šav vodovodnega sistema v 
občinah Brežice in Bistrica 
ob Sotli, gradnja kolesarskih 
povezav Krška vas–Čatež ob 
Savi ter kolesarska poveza-
va Brežice–Dobova, nadalje-
vanje gradnje pločnika Kalin 
– Obrežje, gradnja pločnika 
Podgračeno in pločnika Rib-
nica ob obnovi državne ceste, 

Tudi leto 2022 bo investicijsko
BREŽICE – Brežiški občinski svetniki so na zadnji novembrski ponedeljek v okviru 20. seje potrdili pre-
dloga proračunov za naslednji dve leti. Proračun 2022 je »težek« kar dobrih 40 milijonov evrov, od tega bo 
več kot polovico namenjenega za investicije, kar je največ do zdaj. Svetniki so podali tudi pozitivno mnenje 
kandidatkama za ravnateljico OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

obnova mostu Boršt ter ob-
nova lokalne ceste Cerklje–
Črešnjice z gradnjo pločnika. 
Nadaljevali bodo z urejanjem 
javne infrastrukture po vseh 
20 krajevnih skupnostih v ob-
čini, participativnega prora-
čuna, investirali bodo tudi v 
večnamenske domove, pri-
marno zdravstvo (dozidava 
objekta Zdravstvenega doma 
Brežice), športno infrastruk-
turo (atletski stadion, vesla-
ška steza, vodni center), ure-
dili javno pralnico, dnevni 
center za starejše občane …

Župan Ivan Molan je komen-
tiral, da je naslednji prora-
čun precej visok tudi na pod-
lagi tega, ker so dobili večjo 
povprečnino, več evropskih 
sredstev pa tudi država je 
občino razbremenila določe-
nih stroškov. Narejen je na 
podlagi podanih predlogov iz 
leta 2021 in že sprejetih za-

dev na občinskem svetu. Je 
zelo investicijsko naravnan 
(toliko predvidenega denarja 
za investicije še niso imeli) in 
po njegovih besedah ni veli-
ko »manevrskega prostora«, 
saj je večina investicij vezanih 
na pridobivanje evropskih in 
državnih sredstev, pri čemer 
občina zagotavlja svoj delež. 
Med ključnimi investicijami 
za 2022 je naštel tudi še obno-
vo vodovodnega stolpa ter do-
končanje vrtcev v Artičah in 
Dobovi. Po njegovem mnenju 
je predlog proračunov dobra 
osnova za javno razpravo, ki 
traja vse do 24. 12. 2021. 

Katera bo vodila dobovsko 
šolo?

Med mandatnimi in kad-
rovskimi zadevami so svetni-
ki podali pozitivno mnenje 
kandidatkama za ravnatelji-
co OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-

bova Simoni Tihole iz Brežic 
in Tamari Ogorevc iz Brezi-
ne. Obe sta se predstavili tudi 
svetnikom na seji. Prva je po 
izobrazbi profesorica angle-
ščine in nemščine, trenutno 
je zaposlena na OŠ Dolenjske 
Toplice kot pomočnica ravna-
teljice, a se po lastnih besedah 
v bodoče želi zaposliti v doma-
či občini, saj je doma v Breži-
cah. Ogorevc, ki prihaja iz Bre-
zine, pa je izjavila: »Kdor me 
še ne pozna, upam, da me bo 
spoznal kot ravnateljico OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 
kjer delam že skoraj 20 let, 
tako da šolo in kolektiv dob-
ro poznam ter sem prepriča-
na, da bom stvar dobro pelja-
la naprej.« Končno odločitev o 
tem, katera izmed kandidatk 
bo ravnateljica dobovske šole, 
bo sprejel svet zavoda do-
bovske šole, ki ima ravno da-
nes to točko na dnevnem redu 
seje, nato pa mora dokončno 
prižgati zeleno luč še pristoj-
no ministrstvo. Svoj mandat 
bo nova ravnateljica nastopi-
la s 1. 3. 2022. Izglasovali so 
tudi sklep o imenovanju Komi-
sije za vloge in pobude obča-
nov, katere naloga bo preučiti 
prejete predloge za participa-
tivni proračun Občine Brežice 
za leti 2022 in 2023 ter preš-
teti vse glasove. V komisijo se 
imenujejo Franc Les, Alison 
Teodorovič, Andreja Pavlin 
in Ivica Sotelšek, petega čla-
na pa določi župan iz zaintere-
sirane javnosti. 
 Rok Retelj

Kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
Simona Tihole (levo) in Tamara Ogorevc

Praznično 
Posavje

Novoletna priloga s praznično vsebino in voščili  
bo izšla 23. 12. 2021. 

Rezervacije na 07 49 05 780 ali
marketing@posavje.info do 16. 12. 2021.

 

KOSTANJEVICA NA KRKI – V zvezi s (spornim) projektom pro-
tipoplavne zaščite Kostanjevice na Krki še ni končne odločitve. 
Direkcija RS za vode je občini podaljšala rok za odgovor o mo-
žnostih za nadaljevanje projekta najprej do konca novembra, 
nato pa še do 20. januarja 2022. Iz civilne iniciative, ki predla-
ganim ukrepom nasprotuje, so nam sporočili, da so na sestan-
ku s strokovnjaki dobili nekatera strokovna pojasnila, »hkrati pa 
se je pojavilo še več vprašanj in pomislekov proti predlagani in-
dustrijski rešitvi, ki jo predstavlja Direkcija za vode in zagovarja 
vodstvo občine. Zato smo 21. novembra zavrnili nepopolni za-
pisnik sestanka in predlagani projekt, izrazili pripravljenost, da 
še naprej iščemo optimalno rešitev ter s tem seznanili občino in 
Direkcijo za vode RS.« Po tem se je njihova komunikacija z obči-
no in direkcijo prenehala.  P. P.

Soglasja glede ukrepov (še) ni
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»Primanjkljaje je pričakova-
ti zlasti pri poklicih različnih 
ravni zahtevnosti za delo v 
predelovalnih in obrtnih de-
javnostih, in sicer na področju 
kovinarstva in strojništva, 
gradbeništva z zaključnimi 
deli, elektrotehnike, lesar-
stva, proizvodnje in sestavlja-
nja gumenih, plastičnih izdel-
kov, električne in elektronske 
opreme, izdelkov iz karto-
na in podobno, pri voznikih 
težkih tovornjakov, poklicih 
v zdravstvu in oskrbi,« poja-
snjuje Andrej Mihelin, vodja 

pr og r a mov 
aktivne po-
litike zapo-
slovanja na 
sevniški ob-
močni službi 
Zavoda RS za 
z ap o slov a -
nje (ZRSZ). 

Mojca Zakošek, vodja služ-
be kadri, pravo v sevniškem 
podjetju Preis, ki na tržišču 
nastopa kot specializiran pro-
izvajalec in ponudnik rešitev 
za visokokakovostne varjene 
konstrukcije s 300 zaposleni-
mi, pravi: »Ključnega pome-
na za našo proizvodnjo sta 
profila ključavničar in vari-
lec, ki ju na trgu delovne sile 
drastično primanjkuje in sta 

prepoznana kot deficitarna 
poklica. Šole za varilce v Slo-
veniji ni, zanimanje za vpis v 
poklicne srednje šole za pri-
dobitev poklica oblikovalec 
kovin – ključavničar in soro-
dne poklice je premajhno, da 
bi zadostilo povpraševanju 

delodajalcev. V našem podje-
tju deficit kadra delno rešuje-
mo s priučitvijo delavcev v sa-
mem delovnem procesu pod 
vodstvom naših usposoblje-
nih mentorjev, sodelujemo 
z Zavodom RS za zaposlova-
nje, tudi preko različnih oblik 
aktivnega zaposlovanja, ka-
der pa iščemo tudi v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji. Pred-
nost pri zaposlovanju dajemo 
delavcem iz lokalnega okolja, 
žal pa opažamo, da je zanima-
nja za opravljanje omenjenih 
poklicev čedalje manj.«

Do zaposlitve z dodatnim 
izobraževanjem ali 
prekvalifikacijo 

Zavod RS za zaposlovanje 
omogoča iskalcem zaposlitve 
pridobitev znanja in veščin za 
nekatere deficitarne poklice 
s programi formalnega in ne-
formalnega izobraževanja ter 
usposabljanja. Možna je dvo-
letna vključitev v naslednje 
izobraževalne programe: bol-
ničar – negovalec, elektrikar, 
mehatronik – operater, mizar, 
pek, slaščičar, elektrotehnik, 
strojni tehnik, zdravstvena 
nega. »Program je za brezpo-
selne osebe, ki se vanj vklju-
čijo, brezplačen, ob tem pa so 

upravičene še do povrnitve 
potnih stroškov in dodatka 
za aktivnost za vsak dan de-
janske udeležbe,« pojasnjuje 
Andrej Mihelin in dodaja, da 
imajo brezposelni s pomočjo 
ZRSZ tudi možnost zaključ-
ka nedokončanega programa 

formalnega izobraževanja za 
pridobitev prvega poklica na 
srednješolskem nivoju. 

Za opravljanje nekaterih de-
ficitarnih poklicev je mogo-
če pridobiti ustrezna znanja 
tudi s programi nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK), 
ki pripeljejo do novega pokli-
ca. To so socialni oskrbovalec, 
varnostnik, viličarist, voz-
nik, upravljavec težke grad-
bene mehanizacije in nekate-
rih drugih. Poleg tega Zavod 
RS za zaposlovanje omogo-
ča brezposelnim osebam še 
brezplačne krajše tečaje in 
usposabljanja s področja pro-
dajne akademije, digitalnega 
marketinga, poslovnega mo-
deliranja, učenja tujih jezikov, 
osnovnega in naprednega di-
gitalnega opismenjevanja ter 
podjetništva. Če želite izbolj-
šati svoja znanja, pridobiti 
praktične izkušnje, si odpreti 
pot do zaposlitve, so vam do-
datne informacije na voljo na 
spletni strani ZRSZ ali pri ko-
ordinatorju APZ na Območni 
službi Sevnica (07 81 64 652; 
gpzrszsevnica@ess.gov.si).

Nacionalna poklicna 
prekvalifikacija
 
Programe usposabljanja za 
pridobitev nacionalne poklic-
ne kvalifikacije (NPK) izvaja-
jo že od leta 2006 na Ljudski 
univerzi (LU) Krško. V ome-
njenem letu so pričeli z izvaja-

njem usposabljanja za prido-
bitev NPK maser/maserka, v 
letu 2009 pa so navedeni pro-
gram dopolnili še z NPK re-

fleksoterapevt/refleksotera-
pevtka. Od leta 2016 dalje, je 
povedala direktorica LU Kr-
ško Nataša Kršak, izvajajo še 

programe za 
NPK: social-
ni oskrbova-
lec/socialna 
oskrbovalka, 
knjigovodja/
k nj i g ovo d -
kinja ter va-
r u h / v a r u -

hinja predšolskih otrok na 
domu. Programe ves čas izva-
jajo v sodelovanju s sevniško 

območno službo Zavoda RS za 
zaposlovanje, ki v programe 
napotuje brezposelne osebe. 
Le-te skozi verifikacijo nefor-
malno pridobljenih znanj in 
usposabljanjem po zaključe-
nem preverjanju znanja v ne-
kaj mesecih pridobijo formal-
no dokazilo o usposobljenosti 
za opravljanje dela na izbra-

nem področju kvalifikacije. 
In medtem ko samo usposa-
bljanje za pridobitev navede-
nih NPK izvajajo na LU Krško, 
samo preverjanje in potrjeva-
nje pridobljenega znanja po-
teka pri drugih pooblaščenih 
izvajalcih. 

Po uvedbi programov NPK je 
bilo največ interesa izkaza-
nega s strani slušateljev za 
NPK maser/maserka, saj so 
se ti po pridobitvi NPK veči-
noma uspešno zaposlovali v 
zdraviliščih, kozmetičnih sa-
lonih ipd., v zadnjih letih, iz-
hajajoč iz potreb okolja, pa se 
izkazuje povečan interes za 
pridobitev NPK socialni os-
krbovalec/oskrbovalka. V ta 
namen je na pobudo LU Krško 
v letu 2019 Socialna zborni-

ca Slovenije v Domu upoko-
jencev Brežice vzpostavila 
izpitni center, sicer pa imajo 
na LU Krško za izvedbo pro-
grama vzpostavljeno zelo 
dobro sodelovanje s krško 
enoto za pomoč na domu pri 
Centru za socialno delo (CSD) 
Posavje, z Domom upokojen-
cev in oskrbovancev Impolj-
ca ter s sevniškim in z brež-
iškim domom upokojencev. 
Iz vseh navedenih ustanov 
LU Krško vključuje v izobra-
ževanje strokovne delavce, s 
čimer učinkovito povezujejo 

sam program usposabljanja 
z izvajanjem prakse. V nave-
deni program je bilo do sedaj 
vključenih že skupno 51 ude-
leženk in udeležencev, od ka-
terih je večina uspešno prešla 

v zaposlitev v domove starej-
ših občanov, kot oskrboval-
ci pomoči na domu, izvajalci 
osebne asistence idr., je še po-
vedala direktorica LU Krško 
Nataša Kršak.  

Carmen Rajer iz CSD Posavje, 
vodja Pomoči na domu in Pro-

grama dolgo-
trajne oskrbe 
v skupnos-
ti MOST, je 
za naš časo-
pis poveda-
la, da ima-
jo od skupno 
25 socialnih 

oskrbovalk in oskrbovalcev 
šest oskrbovalcev, ki so po iz-
obrazbi bolničarji negovalci 
ali tehniki zdravstvene nege, 
medtem ko jih ima preosta-
lih 19 pridobljeno NPK, pri 
čemer so imeli pred pridobi-
tvijo NPK vsi zaključeno sre-
dnjo ali celo visoko šolo. Tre-
nutno imajo objavljena tudi 
dva razpisa za zaposlitev tega 
profila, saj je glede na potre-
be omenjenega kadra prema-
lo, predvsem na račun tega, 
ker je prišlo z uvedbo osebne 
asistence do odliva kadra, kar 
se je odražalo ne le na lokal-
ni, temveč tudi na nacionalni 
ravni. Največ oskrbovalk oz. 
oskrbovalcev je bilo namreč 
uvrščenih po sistemizaci-
ji delovnih mest v izhodiščni 
19. plačilni razred, kar pome-
ni, da jim je država doplačeva-
la razliko do minimalne pla-
če, medtem ko je bila osebna 
asistenca ob uvedbi uvrščena 
v 23. plačilni razred. Država 
je z letošnjim 20. novembrom 
anomalijo odpravila in social-
ne oskrbovalke/oskrbovalce 
izenačila z osebno asistenco, 
kar daje upanje, da bo ponov-
no izkazanega več interesa 
za delo na tem področju tudi 
pri nas, je še povedala sogo-
vornica. 

 Smilja Radi, 
 Bojana Mavsar

Kakšne so možnosti za spremembo poklicne poti?
POSAVJE – Ste iskalec/iskalka zaposlitve? Bi se odločili za spremembo poklica? Vas zanima, kako pridobiti znanja in veščine za deficitarni poklic? V slovenskem 
merilu je za leto 2022 napovedan primanjkljaj pri več kot 100 poklicih, pri katerih potrebe delodajalcev presegajo ponudbo na trgu dela. Katerih kadrov bo pri-
manjkovalo, nam ponuja raziskava Poklicni barometer, ki jo izvaja Zavod RS za zaposlovanje po območnih službah že od leta 2019 dalje. 

Eden izmed deficitarnih poklicev je poklic mizar, ki ga je 
mogoče pridobiti z rednim triletnim poklicnim srednješolskim 
izobraževanjem ali s prekvalifikacijo (foto: S. R.). 

Nina Kavšek, socialna oskrbovalka, 
osebna asistentka: Za opravljanje NPK 
programa socialni oskrbovalec sem se od-
ločila predvsem zaradi želje, da bi opravlja-
la delo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč in člo-
veški pristop. Menim, da mora vsak, preden 
se odloči za takšno delo, pri sebi razčistiti, 
koliko empatije, tolerance in razumevanja je 

sposoben čutiti ter ponuditi. NPK sem opravila preko Zavo-
da RS za zaposlovanje, predavanja je vodila Carmen Rajer s 
Centra za socialno delo Posavje. Moram priznati, da je vrhun-
ska predavateljica, predala nam je ogromno znanja. Po opra-
vljenem izpitu in pridobljenem certifikatu sem se zaposlila v 
Domu za starejše občane Krško, kasneje v socialnovarstve-
no storitvi Pomoč družini na domu, zdaj sem zaposlena kot 
osebni asistent. Povsod sem pridobila ogromno izkušenj. V 
delo s starostniki sem vložila vse, česar sem se naučila, naj-
več pa mi pomeni, da imam možnost pokazati, da jih imam 
rada, da jih spoštujem in razumem, da mi je njihov topel stisk 
roke in nasmeh v zahvalo več kot plačilna lista. Zato polagam 
na srce vsakomur, ki se odloči za takšno delo ali opravljanje 
NPK za ta poklic – najprej morate biti popolnoma prepriča-
ni, da imate v sebi dovolj sočutja in humanosti, kajti to delo 
ni za nekoga, ki čuti do starostnikov ali nekoliko drugačnih 
odpor ali jih ni sposoben spoštovati. Verjemite pa, da ko to 
delo opravlja nekdo, ki ga opravlja s srcem, sta bogatejši obe 
strani – oseba, ki pomaga, in oseba, ki pomoč dobi. NPK za 
socialnega oskrbovalca se zato nekoliko razlikuje od dru-
gih tečajev – vodi v delo z ljudmi, ki ga lahko opravljaš samo, 
če ni tvoj edini cilj zaposlitev in plača, pač pa osebno zado-
voljstvo, občutek, da si za nekoga storil dobre reči, nekomu 
polepšal dan, mu olajšal bolečino ali žalost, mu zapel pesem 
in ga nasmejal – to je plačilo, ki ga čutiš v sebi in se ne more 
primerjati z denarjem.

Meri Planinc, ekonomski tehnik, soci-
alna oskrbovalka: Kot ekonomski tehnik 
sem se najprej zaposlila v računovodskem 
servisu, kjer sem po izteku zaposlitve za 
določen čas ostala brez službe, zato sem se 
najprej za pet let zaposlila kot strežnica v 
krškem domu starejših. Pred 11 leti sem se 

zaposlila v CSD Posavje, enoti Krško, in sicer najprej kot so-
cialna oskrbovalka prek javnih del, nato sem se odločila, ker 
me je delo osebnostno izpopolnjevalo, da opravim NPK za so-
cialno oskrbovalko, tedaj še v Trebnjem. Usposabljanje se je 
izvajalo tako preko predavanj kot praktičnega dela v domu 
upokojencev. V kombinaciji obojega sem pridobila veliko pot-
rebnega znanja, veščin in izkušenj, kar dodatno utrjujem in 
nadgrajujem skozi delo na terenu, kjer se vsakodnevno so-
očam s pomoči potrebnimi ljudmi. Dnevno opravim na svo-
jem terenu sedem obiskov pri oskrbovankah in oskrbovan-
cih, od tega nudim pomoč na domu dvakrat čez dan pri eni 
osebi. Najbolj me zadovoljuje to, da dan za dnem z veseljem 
opravljam delo, saj je dobro delo poplačano z odkrito hvale-
žnostjo oseb, ki jih oskrbuješ, kar največ šteje.

Marjan Češek, varnostnik: Že od nekdaj 
sem želel postati varnostnik in sem kar pre-
cej časa razmišljal, kaj vse moram narediti 
za uresničitev tega. O tem sva se pogovarja-
la tudi s prijateljem, ki je imel enako željo. K 
temu naju je spodbujala tudi njegova mama, 
ki je policistka. Ko je padla odločitev, sem to 

povedal svoji svetovalki na Zavodu za zaposlovanje, kjer so 
mi omogočili brezplačno obiskovanje tečaja, ki je potekal 
v Krškem, izvajala pa ga je zasebna šola Čas. Po zaključku 
predavanj je bil v Ljubljani še izpit in ustni zagovor, ki sva 
ga oba s prijateljem uspešno naredila in s tem pridobila cer-
tifikat NPK varnostnik. Med čakanjem na osebno službeno 
izkaznico ’Varovanje’ sva si našla zaposlitev v podjetju GVS 
(Globalno varnostni servis), kjer sem opravil še izpit za var-
no rokovanje z orožjem in za pobiranje gotovine. Sedaj op-
ravljam delo interventa v Sevnici in občasno v Brežicah na 
finančnem uradu. V tem poklicu sem zelo zadovoljen. Hkra-
ti sem vesel, da sem se pravilno odločil in s tem postal odgo-
voren ter zanesljiv moški in delavec. 

Andrej Mihelin

Nataša Kršak

Carmen Rajer

Za prihodnje leto je napovedan primanjkljaj  
pri več kot 100 poklicih.

Zanimanje za vpis v poklicne srednje šole za 
pridobitev poklica oblikovalec kovin – ključavničar 

in sorodne poklice je premajhno.

S programi formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter usposabljanja je mogoče 

pridobiti znanja in veščine za nekatere  
deficitarne poklice.

www.PosavskiObzornik.si
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PSIHIČNO IN FIZIČNO IZŽIVLJANJE NAD SVOJCI – Poli-
cisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo 
v okolici Krškega, pri čemer so 31-letnemu moškemu zaseg-
li nože, naboje in več kosov in delov orožja, za katere ni imel 
ustreznih dovoljenj. Za preiskavo so se odločili zaradi njiho-
vega predhodnega posredovanja v družini zaradi nasilja, ki 
ga je moški že več let psihično in fizično izvajal nad ženo in 
otrokoma, poleg ustrahovanj in surovega izživljanja nad nji-
mi tudi z grožnjami z orožjem, zaradi česar je obstajal sum, 
da bi utegnil ogroziti tudi svoje življenje ali/in življenje dru-
žinskih članov. Nasilnežu so izrekli ukrep prepovedi pribli-
ževanja družini in ga kazensko ovadili. 
Žal pa ne gre za osamljen primer, saj so nekaj dni pred tem, 
1. 12., policisti v okolici Krškega prav tako obravnavali nasi-
lje v družini, ko se je vinjen 35-letni moški s kričanjem, žalje-
njem in drugim nedostojnim vedenjem znašal nad svojo ma-
terjo. Vročekrvnež se tudi ob prihodu policistov ni pomiril, 
še več, z grožnjami z ubojem in poskusom napada se je znesel 
tudi nad policista. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva 
in ga pridržali. Policija poziva občane, da si ne zatiskate oči, 
ampak nasilje, za katero izveste ali ste mu priča, takoj prija-
vite in s tem pomagate žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same 
ne najdejo moči oz. poguma, da bi o nasilju spregovorile, zato 
je prav, da v njihovo dobro to stori kdor koli, ki za nasilje ve. 

NESPAMETNO PREČKANJE TIROV – 4. 12. je imel 20-letni 
mopedist, ki je na železniški postaji v Krškem z mopedom ob 
pol tretji uri zjutraj prečkal tire, več sreče kot pameti. Stro-
jevodja, ki je pripeljal tovorni vlak iz smeri Dobove, je še pra-
vočasno opazil mladeniča in ga opozoril z zvočnimi signali, 
da je lahko še pravočasno odskočil s tirov in padel po tleh, 
medtem ko je vlak trčil v moped in ga izmaličil. Moški se je 
pri padcu lažje poškodoval, v litru izdihanega zraka pa so mu 
namerili 0,84 mg alkohola. 

PRETEP V ROMSKEM NASELJU – Krški policisti, okreplje-
ni z brežiškimi kolegi, so 4. 12. družno posredovali v Keri-
novem Grmu, kjer je v nočnih urah prišlo do spora in prete-
pa med več tamkajšnjimi prebivalci, ki so bili pod vplivom 
alkohola še bolj razdražljivi. Enega izmed 'ravsarjev' so za-
radi lažjih poškodb prepeljali v bolnišnično oskrbo.
  Zbrala: B. M.

Veronika Pečnik Zgonc, Rovišče pri Studen-
cu: Prireditve na prostem pogrešam, a je mogo-
če tudi na drugačen način narediti decembrske 
dni praznične, svetle in vesele. V naši družini 
začnemo s praznovanjem že prvega decembra 
s postavljanjem smrečice in njeno okrasitvijo, 
saj s tem ustvarjamo prijetno vzdušje ob do-

mačem ognjišču, ko si vzamemo čas za branje pravljic, igre ...

Martina Rupar, Dolenje Skopice: Žal mi je, da 
odpadejo ali pa bodo okrnjeni novoletni sejmi. 
Sicer na njih običajno ne kupim veliko, bolj kot 
ne so mi paša za oči, a neko vzdušje ob zaključ-
ku leta sejmi in razni dogodki le pričarajo. Si-
cer bomo, kot običajno, decembrske praznike 
praznovali skromno, doma v krogu družine, ko 

si drobne pozornosti namenimo za Miklavža in božič.

Kaja Nakani, Curnovec: Sejmi, ogledi lučk, 
stojnice … Zaradi razmer bo tega letos spet 
manj. Res je, da je lepo in pripomore k vzduš-
ju, vendar mi je, naj se sliši še tako obrablje-
no, med prazniki resnično pomembno, da sem 
obdana s svojimi najbližjimi. Hvaležna sem, da 
sem lahko na toplem, pokušam piškote in uži-

vam v zimi. Še vedno je prisotna tudi otroška želja po snegu.

Aljaž Vrhovšek, Podbočje: Seveda pogrešam 
velike praznične prireditve, s prijatelji smo šli 
denimo v Ljubljano pogledat praznično okra-
sitev, pa na kakšen koncert, tega sem se vedno 
zelo veselil. Tudi tule v našem kraju smo imeli 
vsako leto božični pohod na Stari grad, kjer je 
bilo vedno lepo. Se pa mladi seveda znajdemo in 

se kljub temu dobimo v kakšni manjši družbi in se poveselimo.

Čar bodo iskali v drugih stvareh
Praznični decembrski čas bo tudi letos, kot kaže, pote-
kal brez oz. z občutno manj prazničnimi prireditvami, 
pa še te s precej omejitvami. Ali pogrešate ta praznični 
prireditveni utrip in kako boste kljub temu poskrbeli za 
praznično vzdušje v prihajajočih tednih?

anketa

Poznamo vas predvsem 
kot dolgoletnega sodelav-
ca Sveta energije, ki je od-
prt že celo desetletje. Ko-
liko obiskovalcev ste v teh 
desetih letih sprejeli v tem 
multimedijskem središ-
ču in kako je to po vašem 
mnenju prispevalo k razu-
mevanju energetskih in šir-
še naravoslovnih vprašanj v 
javnosti?
Podatkom o obisku natančno 
sledimo. Od odprtja v letu 
2011 smo imeli med osem in 
devet tisoč obiskovalcev le-
tno, od tega 60 % predsta-
vljajo šolske skupine, tako 
iz osnovnih kot srednjih šol, 
ostalih 40 % pa strokovne in 
zaključene skupine, ki priha-
jajo denimo ob dnevih odpr-
tih vrat npr. upokojenci ali 
zaposleni v raznih podjetjih, 
društva, tudi družine iz vseh 
koncev Slovenije. V teh dese-
tih letih smo sprejeli okoli 80 
tisoč obiskovalcev, na kar smo 
zelo ponosni. Posebej smo ve-
seli, ker se nam struktura 
obiskovalcev v zadnjih letih 
spreminja. Pred covidom smo 
beležili povečanje skupin sre-
dnješolcev in študentov raz-
ličnih fakultet, tako tehničnih 
kot denimo tiste, ki obravna-
va okoljevarstvo, zato smo 
nabavili tudi dodatno opre-
mo in razvili dodatne ekspo-
nate, kar smatramo za enega 
večjih dosežkov. Zelo smo po-
nosni, da poleg tega izvajamo 
tudi številne druge projekte. 
Veseli smo, da se pri različnih 
dnevih dejavnosti na osnov-
nih in srednjih šolah ter fakul-
tetah mentorji ter učenci, dija-
ki in študenti na nas obračajo 
s prošnjami, da jim postreže-
mo s kakšnimi podatki. Za-
gotovo tudi to priča o tem, da 
prispevamo h kakovosti ko-
munikacije o energetski pi-
smenosti v širšem smislu. 

Omenili ste, da pripravljate 
in z drugimi organizacija-
mi sodelujete tudi v drugih 
izobraževalnih projektih s 
področja energetike (Mladi 
genialci, Mladi v svetu ener-
gije, Poletni tabor energe-
tike, Elektrofest, Noč ra
ziskovalcev, Tehnogenij …). 
Ali ocenjujete, da so ti pro-
jekti kaj pripomogli k večje-
mu zanimanju mladih za te 
teme in denimo konkretno 
za šolanje in študij na pro-
gramih s področja energe-
tike in naravoslovja?
To lahko merimo predvsem 
na osnovi podatkov, ki jih do-
bimo v lokalnem okolju. Po-
sebej smo ponosni, da sode-
lujemo s Šolskim centrom 
Krško-Sevnica, pri nas so bili 
na praksi oz. so z nami stro-
kovno sodelovali številni nji-
hovi dijaki, med njimi tudi 
takšni, ki so se nato vpisali 
na študij elektrotehnike, je-
drske fizike, energetike ipd. 

Gre za visokokvaliteten ka-
der, ki nas spremlja in raste 
z nami skozi omenjene pro-
jekte že v osnovni in srednji 
šoli, denimo v projektu Teh-
nogenij, ki je en največjih do-
godkov za promocijo tehnike 
v Posavju.

Nedavno ste v sodelova-
nju s PMB zasnovali dokaj 
odmevno interaktivno ek-
sperimentalno doživet-
je Harmonija 4 velikanov, 
v katerem ste, kot ste pou-
darili, povezali umetnost in 
znanost, torej družboslov-
je in naravoslovje. Zakaj se 
vam zdi to tako pomembno?
Ideja projekta izhaja iz moje-
ga obiska Posavskega muzeja 
v letu 2016 in zelo pogloblje-
nega vodenja po Viteški dvo-
rani. Ob tem sem začutil ve-
liko navdušenje nad lepoto, 
ki jo je slikar Remb ustvaril 
pred več kot 300 leti, po dru-
gi strani pa sem enako nav-
dušenje že od malega čutil 
ob razis kovanju in spozna-
vanju naravnih pojavov. Tako 
je padla ideja, da uporabimo 
alegorije štirih elementov, ki 
jih je Remb naslikal v prikazu 
antičnih motivov. Ti elementi 
imajo univerzalno sporočilo: 
da bi moral človek z veseljem 
nenehno iskati vzporednice in 
povezavo z naravo ter narav-
ne zakone umestiti v družbo, 
seveda brez kulture, umetno-
sti in družboslovja tudi to ne 
gre. Gre torej za iskanje har-
monije, ki je močno prisotna 
v sporočilu štirih elementov. 
Kadar koli kateri od teh ele-
mentov postane preveč do-
minanten in premočan, pride 
do neravnovesja, ki se izraža v 
naravi in človeški družbi. Da-
nes je to sporočilo zelo aktu-
alno, na različnih področjih 
človeškega delovanja je pri-
sotna ideja in izražanje pot-
rebe po tej harmoniji, pa ne 

samo iskanje tega, ampak da 
se dejansko naučimo to živeti. 
To sporočilo lahko povzame-
mo v štirih besedah: spoznaj 
– poveži – ozavesti – uporabi. 
Če povem s konkretnim pri-
merom. Ko sem delal na šoli, 
smo imeli veliko eko dnevov 

in kar me je takrat skrbelo, je 
to, da smo otroke učili, kako 
bomo mi pomagali naravi, 
ona pa brez nas shaja fanta-
stično. Ko uporabljamo take 
stavke, ločujemo sebe od na-
rave. V resnici pa bi morali od 
začetka ozavestiti, da smo le 
del narave in da moramo z njo 
živeti v sožitju. Ekologija niso 
samo akcije v smislu pobira-
nja papirčkov in smeti, ampak 
je to dolgotrajen proces spre-
minjanja zavesti. Ko jaz spoz-
nam, da bo olje, ki ga bom na 
skrivaj zlil v zemljo, prišlo v 
podtalnico, od tam pa v pitno 
vodo, to pa povežem s svojim 
zdravjem, bom ozavestil, da 
se mi to ne splača delati. Tak-
rat si korak do uporabnosti 
spoznanja in tega ne boš po-
čel, saj se zavedaš, da s tem 
škoduješ ne le naravi, ampak 
tudi samemu sebi. Ta veriga 
je danes prekinjena in skozi 
to harmonijo smo z direkto-
rico muzeja Alenko Černelič 
Krošelj in njenimi izjemnimi 
zaposlenimi opozorili na to 
prekinjeno verigo in našo ne-
nehno povezanost z naravo.

Navdušenje nad naravni-
mi pojavi, ki ste ga omenili, 
je pri vas zelo vidno bodisi 
pri vodenju po Svetu ener-
gije bodisi drugje, kjer so-
delujete, in je kar nekako 
'nalezljivo'. Kako ga uspete 
ohranjati skozi vsa ta leta, 
ko ste najbrž že po stokrat 
razložili iste zgodbe?
Odlično vprašanje! To nav-
dušenje uspem ohranjati, 
ker poskušam povezovati ne 

le to, kar se naučim o naravi, 
ampak tudi to, kar se naučim 
o umetnosti, glasbi in drugih 
področjih človekovega delo-
vanja. Čedalje bolj spoznavam 
povezave med temi področji, 
kot navdušen naravoslovec in 
ljubiteljski astronom spozna-
vam tudi druga področja, tudi 
biologijo, kemijo, umetno in-
teligenco … Prihajajo nove 
vede in nova dognanja, ki jih 
človek lahko poveže in oza-
vesti. Če se kdo v enem živ-
ljenju, ki mu je dano, naveliča 
novih spoznanj, je to tako, kot 
če bi rekli, da je narava tako 
omejena, da jo lahko spoznaš 
v enem življenju, kar pa je ne-
mogoče. Toda za vsako gene-
racijo ostajajo še neodkrite 
poti, upam si reči celo, da živi-
mo v fenomenalnem času oz. v 
'zlati dobi'. Res mi ni jasno, ko 
zaznam apatijo med mladimi, 
kako ne vidijo te lepote in ši-
rine novih horizontov. Navdu-
šenje je univerzalna energija, 
ki se neprestano širi.

V osnovi ste pedagog oz. 
ste kar nekaj časa delali 
kot učitelj. Najbrž tudi zdaj, 
tudi kot starš, spremljate 
razmere v šolstvu, ki jih že 
skoraj dve leti kroji koro-
navirus. Kako bo po vašem 
mnenju to obdobje vplivalo 
oz. zaznamovalo to genera-
cijo mladih?
Res je, po srcu sem ostal in 
vedno bom primarno peda-
gog, vedno se trudim učiti od 
boljših in hvala Bogu so tule 
v GEN-u okoli mene vrhunski 
strokovnjaki. V pogovoru s 
svojimi kolegi budno sprem-
ljam dogajanje v šolstvu. Lah-
ko rečem, da tudi tu, tako kot 
v naravi, obstaja Gaussov za-
kon, ki pove, kakšna je razpo-
reditev navdušenih učiteljev, 
ki še vztrajajo v teh razme-
rah. K sreči se ta ne zmanj-
šuje, učitelji-navdušenci de-
lajo fantastično, pri čemer 
moram pohvaliti javno šol-
stvo v Sloveniji, da opravlja 
zelo pomembno in v teh časih 
težko delo. Pri tem velja ome-
niti, da v tem času ni vse sla-
bo. Ko se je uveljavilo šolanje 
in delo na daljavo, smo bili na 
nek način vsi pedagogi, tudi 
jaz tule v GEN-u, prisiljeni 
najti načine in metode, kako 
se še bolj približati mladim. 
Zaradi tega se je povečalo ra-
čunalniško znanje, poznava-
nje tehnologije, lotili smo se 
snemanja filmčkov ipd. Vse-
kakor je vprašanje, ali je vse 
to dovolj in kako se bo to od-
razilo na generacije, ki so že 
dve leti v tem procesu … Po-
sledice zagotovo bodo oz. so 
že. V pogovoru z vertikalo, od 
osnovnošolskih in srednje-
šolskih učiteljev do profesor-
jev na fakultetah, ugotavljam, 
da na vseh ravneh zaznavajo 
upad znanja glede na obdobje 
pred covidom. Precej mladih 

Garsia Kosinac, fizik in naravoslovni navdušenec:

Garsia Kosinac

Delujmo povezovalno in umirjeno
KRŠKO – Zdaj že dolgoletni Krčan, sicer po rodu Splitčan, 50letni Garsia Kosinac je zaposlen kot strokov-
ni sodelavec v multimedijskem središču Svet energije, slovi za navdušenega razlagalca naravoslovja in še 
zlasti energetike. A kot boste razbrali iz pogovora, gre za človeka širokega spektra zanimanj, ki si prizade-
va porušiti običajne delitve med naravoslovjem in družboslovjem oz. obe sferi uspešno povezuje.
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Kot je povedal Košorok, je bil 
namen posveta osvetliti vlo-
go jedrske energije kot niz-
koogljičnega vira v energet-
ski mešanici v prihodnosti. 
»Kot veste, v zadnjem času 
jedrska energija doživlja neke 
vrste renesanso. V Sloveniji 
jo poznamo oz. z njo živimo, 
zlasti lokalno prebivalstvo, 
že več kot 40 let in se doka-
zuje kot zanesljiva in varna 
energija. To želimo v nasled-
njih korakih predstaviti vsem 
državljanom Slovenije in oko-
liškim državam. Kot veste, 
Avstrija tradicionalno na-
sprotuje jedrski energiji. So-
delujemo v iniciativi enako-
mislečih držav, predvsem pod 
pokroviteljstvom Francije, ki 
imamo jedrsko energijo in jo 
bomo imeli tudi v prihodnje,« 
je dejal. Izpostavil je še pri-
zadevanja glede taksonomije 
oz. uvrstitve jedrske energije 
med zelene ter za populariza-
cijo študija jedrske energeti-
ke. S predstavniki HSE so na-
slovili tudi vprašanje zaprtja 
oz. prenehanja uporabe pre-
moga v Sloveniji, izpad ter-
moenergije pa bi nadomesti-
li s kombinacijo obnovljivih 
virov in jedrske energije. Na 
posvetu, kot je dejal Košorok, 
niso govorili ne o morebi-
tnem partnerstvu s Hrvaško 

pri gradnji JEK2 ne o datu-
mu morebitnega referendu-
ma pred gradnjo. »Mislim, da 
mora investitor najprej izpe-
ljati vse potrebne postopke: 
umeščanje v prostor, finanč-
no konstrukcijo, pred dokonč-
no odločitvijo pa prepriča-
ti lastnika, nadzornik svet in 
državo, potem pa bomo videli 
kako naprej,« je dejal. Po nje-
govih besedah mora biti naj-
kasneje do leta 2027 sprejeta 
odločitev o gradnji, seveda če 
bodo izpolnjene vse omenje-
ne predpostavke.« Glede loka-
cije drugega bloka je zanj Kr-
ško najbolj verjetna lokacija: 
»Mislim, da bo težko kje drug-
je. Glede na lokalno prebival-
stvo oz. lokalni element je to 

tukaj dosti dobro sprejeto in 
zakaj ne bi z drugim blokom 
nadaljevali tukaj? Ne nazad-
nje bo tukaj, v Vrbini, odla-
gališče NSRAO. Tudi o tem 
se bomo pogovarjali z lokal-
nim prebivalstvom in najver-

jetneje tudi z nevladnimi or-
ganizacijami.« Košorok meni, 
da jedrska energija ni nekaj, 
kar bi državljanke in drža-
vljani Slovenije a priori zav-
račali, saj si želijo zanesljive 
in varne oskrbe z električno 
energijo »in to je ena izmed 
priložnosti« oz. je treba »s po-
zitivnim pristopom, transpa-

rentnostjo in odkritostjo na-
sloviti vsa vprašanja«. 

Dogodek je bil, sodeč tako po 
neformalnih govoricah kot 
ob dejstvu, da je bil po njem 
za izjave na voljo le on, očitno 
namenjen tudi promociji dr-
žavnega sekretarja Blaža Ko-
šoroka, v preteklosti že prve-
ga moža Holdinga Slovenske 
elektrarne, ki se ga v zadnjih 
tednih omenja kot najbolj res-
nega naslednika dolgoletnega 
direktorja GEN energije Mar-
tina Novšaka.

Kritičen odziv poslanca Šiška

Na medijske objave o stro-
kovnem posvetu se je nasled-
nji dan z izjavo za javnost od-
zval poslanec SNS v Državnem 
zboru RS in občinski svetnik 
občine Krško Dušan Šiško. 
Kot je zapisal, je iz izjave dr-
žavnega sekretarja Blaža Ko-
šoroka razumeti, da se s kole-
gi iz Hrvaške niso pogovarjali 
o nerešenih problemih v zvezi 
z obstoječo elektrarno, oz. je 
celo izjavil, da je sodelovanje 
s Hrvati v zadnjih letih odlič-
no. »Pa bi ga samo vprašal, kot 
sem že oba predsednika vla-
de, se pravi g. Šarca in g. Janšo, 
kam bodo dali hrvaški del od-
padkov, ko bomo naš del men-

da že končno kmalu pospra-
vili v odlagališče? Dobro bi 
bilo, ko bi gospodje strokov-
njaki najprej odgovorili na to 
vprašanje in še na nekaj dru-
gih, o katerih sem že govoril 
v Državnem zboru RS, pre-
den se lotijo organizacije re-
ferenduma o gradnji nove-
ga jedrskega reaktorja, ki ga 
tudi jaz podpiram, kar sem 
večkrat poudaril v nedav-
nih predstavitvah predloga 
za Mestno občino Krško.« Ši-
ško nadaljuje, da mu je držav-

ni sekretar pred dnevi ta se-
stanek v Krškem sicer najavil, 
a ga je naknadno obvestil, da 
bo samo za strokovnjake, nje-
ga pa bo vabil na naslednjega, 
ko bo tema sestanka odlaga-
lišče radioaktivnih odpadkov. 
»Tako sem pač razumel, da za 
načrtovanje prihodnosti ener-
getike in s tem usode mojega 
kraja nisem dovolj dober, za 
pospravljanje 'jedrskega gno-
ja', za katerega so rešitev ob-
ljubljali gospodje v Ljubljani 
in strokovnjaki v Krškem že 
40 let, pa bom očitno dober.« 
Poslancu se zdi lepo, »da po-
membni ljudje, ki se očitno 
gredo novo energetsko politi-

ko v moji regiji in moji občini, 
smatrajo aktualnega župana 
in bivšega župana oziroma se-
danjega evroposlanca ter nju-
ne svetovalce in svetovalke 
(ki so bili prisotni na posve-
tu, op. ur.) za jedrske strokov-
njake« za kar se sam ne sma-
tra, je pa, kot dodaja, »očitno 
dovolj 'strokoven', ko je treba 
v Ljubljani na različnih odbo-
rih in pred celotnim Državnim 
zborom RS zagovarjati t. i. je-
drsko opcijo in me potem fan-
tje iz jedrskega lobija trepljajo 
po ramah, češ, Dušan, dobro si 
jim povedal. Tako je bilo tudi 
v primeru sprejemanja dol-
goročne podnebne strategije 
v mesecu juliju.« Takšne dvo-
ličnosti, pravi Šiško, je sicer 
vajen že od začetka svoje po-
litične poti, a hkrati ve, da je 
»za dobronamerne in pošte-
ne ljudi že dostikrat dokazal, 
da mislim s svojo glavo in se, 
sploh kadar gre za naše ob-
čane in naše kraje, ne podre-
jam strankarskim interesom. 
Pogosto pa za svoja stališča 
pridobim tudi kolege iz SNS 
in mnoge druge, kot je to bilo 
menda dovolj očitno v prime-
ru vložitve predloga za prido-
bitev statusa Mestne občine 
Krško. Tako nameravam de-
lati tudi v bodoče!«
 Peter Pavlovič

se v tem ni znašlo, posebej pri 
prehodu iz osnovne v srednjo 
šolo ali iz srednje šole na fa-
kulteto, ter da narašča števi-
lo anksioznih stanj zaradi psi-
hičnih pritiskov, nezmožnosti 
kvalitetne socializacije ipd. 
Ne upam si povedati, v kako 
velikem obsegu se to dogaja, 
a zagotovo prihaja do spre-
memb in vplivov na mlado ge-
neracijo. Ko se bo to obdobje 
z virusom enkrat končalo, bo 
zagotovo treba narediti veli-
ko študij na to temo …

Pri tem imamo tudi starši 
zahtevno nalogo, da otro-
kom pomagamo prebrodi-
ti to zahtevno obdobje. Kaj 
lahko svetujete glede tega?
Vsekakor moramo starši 
predvsem biti ob otrocih in 
se iskreno zanimati zanje. Že 
ko sem bil učitelj, sem večkrat 
ostajal po pouku v šoli, saj so 
imeli otroci iskreno potrebo, 
da se s kom pogovorijo. Čim 
večkrat moramo izkoristiti 
čas in skupaj z otroki obiska-
ti kakšen muzej, iti v naravo, 
sodelovati pri športnih aktiv-
nostih, skratka, kvalitetno iz-
polniti čas, ki je dan celi dru-
žini. Vedno se mi je zdelo, da je 
to najbolj pomembno za zdrav 
razvoj otrok. Če je otrok v sti-
ski, jo moramo dovolj zgodaj 
prepoznati in se z njim pogo-
varjati, če je stiska prevelika, 
poiskati pomoč. Nič ni naro-
be, če starši morda opusti-
jo kakšno svojo dejavnost in 
malo pomagajo otroku pri 
učenju snovi, ki je morda ni 
najbolje razumel. 

Čeprav niste neposredno 
vpeti v snovanje novih ener-
getskih projektov v GEN 
energiji, pa vseeno: kakšno 
je vaše mnenje o naši ener-
getski prihodnosti, tako o 
projektu JEK2 kot o njego-
vih alternativah oz. dopol-
nitvah: sončnih, vetrnih in 
drugih elektrarnah z obno-
vljivimi viri?
Skozi svoje vsakodnevno 
delo z obiskovalci uporab-
ljam različne simulacije, ena 
med njimi je Electricity map, 
s pomočjo katere lahko ana-
liziramo, kako se vsaka dr-
žava v Evropi odloča o svo-
ji energetski prihodnosti. Ko 
primerjam Slovenijo npr. z ve-
liko Nemčijo, ki je pred enaj-
stimi leti napovedala, da se 
bo dokaj hitro razogljičila, 
lahko rečem, da ima Slove-
nija enkratno priložnost – in 
bi bilo čudno, če je ne bi izko-
ristila –, da razogljiči elek-
troenergetiko. Slovenija je 
jedrska država, ima veliko 
obnovljivih virov in ima pri-
ložnost, da to oboje združi. Če 
združimo jedrsko tehnologi-
jo, ki je brezogljična in prina-
ša stabilnost cen na položni-
cah za elektriko in stabilnost 
proizvodnje, s prednostmi 
obnovljivih virov, to so hi-
droelektrarne na treh rekah 
in sončne elektrarne, nam to 
lahko prinese sinergijo, na 
podlagi katere se lahko odlo-
čimo za zamenjavo vseh fosil-
nih virov. Odločitev za grad-
njo novega jedrskega bloka in 
elektrarn iz obnovljivih virov 
nas lahko postavi ob bok dr-

žavam, ki so se že uspele ra-
zogljičiti, npr. Franciji, Šved-
ski itd. Želim poudariti, da te 
priložnosti ne smemo zamu-
diti. 

Najbrž pa je eden od pred-
pogojev za nadaljevanje t. 
i. jedrske opcije izgradnja 
odlagališča NSRAO, glede 
česar je bilo pred kratkim 
najavljeno, da bodo v začet-
ku novega leta vendarle za-
sadili prvo lopato na grad-
bišču …
Jaz vidim to nekoliko druga-
če. Nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov je količin-
sko zelo malo v primerjavi z 
drugimi odpadki. Menim, da 
so radioaktivni odpadki med 
vsemi odpadki najbolj var-
no shranjeni. Ne moji starši 
ne jaz ne moji otroci ne nji-
hovi otroci ne bodo v svo-
jem življenju prišli v stik niti 
z enim atomom radioaktiv-
nih odpadkov. Za vse druge 
panoge lahko rečemo, da so 
na podlagi njihovega delova-
nja v biosferi tefloni, pestici-
di, mikroplastika, težke kovi-
ne … Vse, kar konzumiramo 
in uporabljamo, je že prisot-
no med nami in v naših tele-
sih ter je problematično za 
naše zdravje. To, da še nima-
mo odlagališča, mi kaže na to, 
da so ti odpadki že zdaj varno 
shranjeni v okviru NEK, se pa 
strinjam, da je treba to uredi-
ti, in verjamem, da bo kmalu 
to stara zgodba. 

V javnosti precej odmeva-
jo nekatere kadrovske od-

ločitve v energetiki, tudi v 
podjetjih iz skupine GEN. 
Kaj menite o tem dogaja-
nju in kako (lahko) to vpli-
va na delo in motivacijo v 
energetskem sektorju, pri 
čemer je zelo pomembno 
zaupanje v vodstvo?
Lahko rečem, da tega, kar se 
tiče GEN-a, ne doživljam stre-
sno. Zaupam v izredno stro-
kovno vodstvo naše skupi-
ne z zelo dobrimi rezultati 
in usmeritvami ter ne nazad-
nje z jasno vizijo razogljičenja 
energetike cele Slovenije. S 
tako vizijo, izkušnjami in re-
zultati menim, da ne bo več-
jih pretresov in da bomo vso 
energijo usmerili v konkretne 
vsebinske zadeve in jih zače-
li premikati naprej. 

Izhajate iz hrvaškega Spli-
ta, z ženo Julijano sta torej 
'mednarodni par'. Kako v 
družini skrbite, da otroka 
(Nadina in Leon) spoznava-
ta tako kulturo vaše rodne 
države kot Slovenije, dajete 
poudarek temu?
Absolutno. Otroka sva v skla-
du z znanstvenimi dogna-
nji do sedmega leta vzgajala 
dvojezično oz. vsak v svojem 
maternem jeziku. Veliko smo 
že od njunih malih nog hodi-
li po različnih kulturnih usta-
novah in prireditvah ter in-
tenzivno spoznavali kulturo 
obeh držav. Najboljši dokaz, 
da si sprejel kulturo, je to, ko-
liko sprejemaš jezik, v katero 
si prišel, to se mi zdi osnovno. 
Direktorica brežiškega muze-
ja mi pravi, da sem prišlek, ki 

je kljub temu s kolegico Kat-
jo Volčanjk leta 2007 posnel 
mladinski igrani film o zgo-
dovini Krškega. Ves čas bud-
no spremljam in se zanimam 
za preteklost in sem navdu-
šenec nad kulturo. Kot sem 
že omenil: če ima človek smi-
sel za povezovanje, potem ne 
vidi ločenosti, ampak le pove-
zave, konkretno med hrvaš-
ko in slovensko kulturo, na 
vseh področjih in s tem raste. 
To je lahko velika prednost in 
v tem duhu vzgajava otroke v 
toleranci in različnosti. Samo-
zavesten in sproščen si takrat, 
ko ob svoji kulturi in jeziku že-
liš spoznavati tudi druge in se 
ti ves svet zdi kot domača vas.

Vstopili smo v decembrski 
(pred)praznični čas, kako 
ga preživljate v vaši druži-
ni?
Trudimo se, da v tem času 
damo pozornost tudi tistim 
okoli nas, ki jim morda ma-
terialno ne gre tako dobro, 
in iščemo priložnost, da raz-
veselimo kakšno družino ali 
posameznika. Za božič pova-
bimo koga, ki je osamljen, in 
ga vključimo v naše praznova-
nje. Sicer pa slavimo božič kot 
vsi drugi, trudimo se, da so bo-
žični rituali poglobljeni in da 
niso obrnjeni le navzven ter 
na hrano in pijačo, ampak da 
je to res duhovni dogodek, kar 
tudi je namen božiča. To, da je 
božič umeščen ravno v ta čas, 
ko se dnevi daljšajo in svetlo-
ba premaga temo, je posebna 
simbolika in predstavlja po-
men teh praznikov.

Česa si najbolj želite v nas-
lednjem letu za našo skup-
nost in državo?
Poudaril bi predvsem tri 
stvari: potrpežljivost, pog-
labljanje in sprejemanje. V 
času, ko imamo pogosto pre-
hitre in močne reakcije, bodi-
si čustvene bodisi verbalne, 
se mi zdi, da je potrpežljivost 
najboljši ščit. Potrpežljivost 
ne pomeni poslušnosti, am-
pak modrost, saj si z njo ku-
pimo čas, da se poglobimo 
in razumemo znanstvene iz-
sledke, če govorim konkretno 
o medicini, kako se spopasti 
z virusom, kako uspešno de-
lujejo cepiva itd. Zagotovo so 
to zelo pomembne znanstve-
ne ugotovitve, znanost nas 
je pripeljala do tukaj, kjer 
smo zdaj, je tista, ki ustvar-
ja družbeno blaginjo, zato se 
mi zdi to poglabljanje ključ-
no, saj smo brez njega kot 
list v vetru in nas ena zgodba 
'rekla-kazala' destabilizira. 
Močno verjamem, da je strah 
glavni povzročitelj naših pre-
hitrih reakcij, ki jih kasne-
je obžalujemo, vodi pa tudi 
v bolezenska stanja, saj nam 
avtomatsko oslabi imunski 
sistem. Zato bi povabil ljudi k 
potrpežljivosti in poglablja-
nju ter hkrati k razumeva-
nju in povezovanju. Deluj-
mo povezovalno, umirjeno in 
poglobljeno, ne ustvarjajmo 
okoli sebe čudnih konstela-
cij, ki ljudi vznemirjajo. Tudi 
to bo enkrat minilo in bomo 
bogatejši za izkušnjo več.

 Peter Pavlovič

Promocija jedrske energije ali sekretarja Košoroka?
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je na Miklavžev dan potekal strokovni posvet »Vloga jedrske energije kot nizkoogljične energije v energetski mešanici – vče-
raj, danes, jutri«, ki so se ga na povabilo Ministrstva za infrastrukturo (MzI) udeležili slovenski in hrvaški strokovnjaki in deležniki s področja jedrske energije. 
Po posvetu, ki je bil zaprt za javnost, je bila za izjave za medije na voljo le državni sekretar na MzI Blaž Košorok.

Državni sekretar Blaž Košorok

Odločitev najkasneje 
do leta 2027

Kam boste dali  
hrvaške odpadke?
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Izvajalci projekta Rural 
Network (RUNE) so ponov-
no prestavili datum začetka 
izgradnje odprtega široko-
pasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij v radeški 
občini, zato so svetnice in sve-
tniki skupaj z županom pos-
tavili Stanku Šalamonu, di-
rektorju podjetja Eurocon 
kot podizvajalcu del kar ne-
kaj vprašanj v zvezi z zamu-
do, ki traja že več kot dve leti. 
V zagovor je Šalamon med 
drugim povedal, da je grad-
nja optičnega omrežja vses-
lovenski projekt in obsega 
območja, kjer ni komercial-
nega interesa niti ustrezne 
infrastrukture, do zamud pa 
prihaja predvsem zaradi ne-
predvidenih ovir na terenu. V 
200 milijonov vrednem pro-
jektu sodelujejo zasebni in-

Višina predvidenih prihodkov 
za leto 2022 znaša 21,1 mili-
jona evrov, medtem ko višina 
odhodkov znaša 23,2 milijona 
evrov, razliko med prihodki in 
odhodki bo pokrilo posojilo 
pri poslovni banki v višini 2,7 
milijona evrov. »S tem prora-
čunom želimo doseči cilje, ki 
so zapisani v različnih strate-
ških projektih in so usklajeni 
tudi z državnimi projekti, ki 
se izvajajo v našem lokalnem 
prostoru,« je med drugim de-
jal župan Srečko Ocvirk ter 
izpostavil, da bodo v novem 
letu 2022 naložbeno politiko 
v veliki meri oblikovali evrop-
ski viri ter kapitalski prihod-
ki. Direktor sevniške občin-
ske uprave Zvone Košmerl je 
še podrobneje predstavil vse-
bino proračuna, ki ima tri te-
meljne sestavine: splošni del 
zajema bilanco prihodkov in 
odhodkov ter račun finanč-
nih terjatev in naložb ter ra-
čun financiranja; posebni del 
sestavljajo finančni načrti po-
sameznih proračunskih upo-
rabnikov, med katerimi so 
tudi javni zavodi; načrt razvoj-
nih programov je strateški do-
kument razvojnih usmeritev 
lokalne skupnosti, ki izkazu-
je načrtovane izdatke po po-
sameznih projektih za prihod-
nja štiri leta. Vodja oddelka za 
finance mag. Vlasta Marn je 
izpostavila »rekordno višino 
proračuna«, ki je bil malen-
kost višji samo v času grad-
nje centralne čistilne naprave 
pred dobrim desetletjem, ter 
dodala, da je skoraj polovica 
sredstev proračuna namenje-
na investicijam v občini.

Največje investicije 

V občini Sevnica so v izvaja-

V Sevnici rekorden proračun
SEVNICA – Članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se 1. decembra v kulturni dvorani sestali na 
27. redni seji. Prisotni svetniki in svetnice so med drugim soglasno potrdili predlog proračuna za prihod-
nje leto ter višino sredstev za financiranje letnega programa športa in kulture. 

nju trije večletni projekti, sofi-
nancirani z evropskimi kohe-
zijskimi sredstvi: komunalno 
opremljanje poslovne cone na 
Savski cesti v Šmarju z gradnjo 
nadvoza čez železniško progo 
proti Trebnjem, gradnja ka-
nalizacijskega sistema v sev-
niškem mestnem središču ter 
hidravlične izboljšave vodovo-
dnih sistemov s povezovanjem 
levega in desnega brega reke 
Save. Vlaganja bodo potekala 
tudi v ureditev cestne infra-
strukture: Občina Sevnica bo 
med drugim kot partner inve-
sticijsko sodelovala pri izvedbi 
rekonstrukcije državne ceste 
Šentjanž–Glino in ureditvi kri-
žišča. Poleg tega bo potekalo 
urejanje več odsekov lokalnih 
cest (Cesta na Dobravo v Sev-
nici, cestni odsek Drožanjska–
Žabjek, povezave Grahovica–
Jablanica) in parkirišč (Pod 
Vrtačo v Sevnici in v Krmelju). 
Proračunska sredstva za pri-
hodnje leto so namenjena tudi 
rednemu letnemu in zimske-
mu vzdrževanju cest ter jav-
nih površin in za projektiranje 
nadaljnjih ureditev cestnega 
omrežja. Med načrti je nakup 
večnamenskega vozila za reše-
vanje z višin, priprava načrtov 
za nadaljnje urejanje vodoto-
kov, izdelavo novih vodnih vi-
rov ter sredstva za prostor-
sko načrtovanje. V proračunu 
so zagotovljena tudi sredstva 
za začetek izgradnje prizidka 
in kuhinje OŠ Blanca, gradnje 
OŠ Ane Gale, za urejanje špor-
tnih površin pri osnovni šoli v 
Šentjanžu in Sevnici ter za sta-
bilizacijo terena na območju 
načrtovanega stadiona. V pri-
hodnjem letu se bodo nadalje-
vale ureditve večnamenskih 
objektov po krajevnih skupno-
stih in poslovilnih objektov ter 

prostorov zadnjega počitka. 
Poleg vsakoletnih razpisnih 
podpor gospodarstvu, kme-
tijstvu in turizmu bodo novo 
proračunsko obdobje zazna-
movali še projekti vzposta-
vitve sistema izposoje javnih 
koles, s ciljem pristopa k ra-
zogljičenju družbe, poteka-
la bo preučitev možnosti po-
stavitve sončnih elektrarn na 
javne objekte itd. V proračuna 
je umeščenih tudi 22 izglaso-
vanih pobud participativne-
ga proračuna, zagotovljena so 
sredstva za odkupe zemljišč, 
ki so v mnogih primerih pogoj 
za realizacijo investicij. 63 ti-
soč evrov je namenjenih pla-
čilu odškodnine zaradi sod-
nega postopka proti Cerod II 
(novomeški center za ravna-
nje z odpadki) po sodbi sodi-
šča. Občinski svet je potrdil 
tudi višino enkratnega denar-
nega prejemka ob rojstvu ot-
roka v višini 400 evrov. 

Po sprejemu proračuna je ob-
činski svet soglasno potrdil 
letni program za področje 
športa in kulture. Za dejavno-
sti na področju športa v letu 
2022 je namenjenih 768 tisoč 
evrov, za dejavnosti na podro-
čju kulture 933 tisoč evrov. 

Vprašanja in pobude

V zaključnem delu občinske 
seje so občinski svetniki in 
svetnice podali tudi pobude 
in zastavili vprašanja. Ivan 
Orešnik (SDS) je ponovno 
opozoril na betonsko ograjo 
v naselju Hinjce pri Krmelju, 
ki ovira preglednost na ces-
ti. Rok Petančič (LMŠ) podal 
pobudo po ureditvi poti mimo 
nekdanjih prostorov RK Sev-
nica proti gradu ter pokritju 

športnih površin pri špor-
tnem domu, zanimale so ga 
še aktivnosti glede zmanjše-
vanja hrupa strelišča na Ra-
dni. Gorazd Zupanc (LMŠ) je 
ponovno opozoril na potrebo 
umirjanja prometa na lokalni 
cesti Loka pri Zidanem Mo-
stu–Žirovnica. Matej Imperl 
(NSi) je menil, da bi bilo treba 
z lastnikom zemljišča uredi-
ti možnost dostopa do cerkve 
na Lovrencu. Franc Pipan 
(DeSUS) je podal pobudo po 
postavitvi sončnih elektrarn 
na objektih, ki so v občinski 
lasti, saj bi to prispevalo k 
razogljičenju družbe. Tanja 
Novšak (SDS) je opozorila na 
podrto ograjo pri fitnes na-
pravah v parku ob Savi v Sev-
nici. Brigito Karlovšek (SDS) 
je zanimal začetek gradnje 
mostu na Log, da bi se lahko 
začela obnova mostu, ki vodi 
v Boštanj. Tomaž Lisec (SDS) 
je spraševal o možnosti avto-
busnega prevoza na relaci-
ji Log–Sevnica ter predlagal 
pregled lokalne ceste Konj-
sko–Laze, kjer bi bilo zažele-
na tudi postavitev varovalne 
cestne ograje. Gregor Kore-
ne (SDS) je izpostavil neupo-
števanje omejitve hitrosti za 
sevniškim HTC, Marjan Lo-
čičnik (SDS) pa težave pri 
odvozu komunalnih odpad-
kov za gospodinjstva zaradi 
v oktobru spremenjenega ur-
nika. Rado Kostrevc (SD) je 
pohvalil ureditev dveh igrišč 
v športnem parku v Krmelju 
ter predlagal celostno uredi-
tev lokalne ceste skozi nase-
lje Hinjce; zanimalo ga je še, 
skozi katere projekte se vrača 
prispevek za stavbno zemlji-
šče v Mirnsko dolino. 

 Smilja Radi

Gradnja optike v Radečah zamuja
RADEČE – Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, ki je potekala 25. novembra v Domu kulture, 
so prisotni največ pozornosti namenili začetku gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij ter predlogu proračuna za leto 2022 v višini slabih šestih milijonov evrov.

vestitorji, Republika Slove-
nija in evropski investicijski 
sklad CEBF, ki želijo v 165 slo-
venskih občinah zgraditi širo-
kopasovno optično omrežje, 
zato je potek gradnje razde-
ljeno na 42 vozlišč. »Izvajalec 
del pripravi več ekip, ki gre-
do v različne smeri ob trasah, 
ki so predvidene. 15. februar-
ja prihodnje leto se bo začelo 
z gradnjo od Žalca do Radeč. 
Gre za območje osmih občin 
in veliko bo zemeljskih del, za 
kar bo treba pridobiti soglas-
ja lastnikov zemljišč ...« je ni-
zal podatke, a kdaj točno bodo 
začeli dela v občini Radeče, se 
še ne ve. 

Polovica proračuna  
za investicije

Občinski svetniki in svetni-

ce so prisluhnili tudi predlo-
gu proračuna občine Radeče 
za leto 2022, ki znaša slabih 
5,9 milijona evrov, načrto-
vanih pa je za okoli 7,3 mili-
jona evrov odhodkov. 48 % 
sredstev v proračunu je na-
menjenih za investicije, je 
povedal župan Tomaž Re-
žun ter nanizal nekaj najpo-
membnejših investicij, med 
katere sodi izgradnja ploč-
nika v dolžini 1,2 km od pa-
pirnice do naselja Jagnjenica 
ter na območju radeške ulice 
V gaju; potekala bo energet-
ska sanacija kulturnega doma 
ter prenova atletske steze in 
platoja pri radeški knjižnici; 
v novem naselju Dobrava bo 
izvedena komunalna uredi-
tev zemljišč; na Čimernem in 
Brunški Gori bo stekla poso-
dobitev vodovoda; nadaljeva-

la se bodo posodabljanja avto-
busnih postajališč; 500 tisoč 
evrov je predvidenih za ure-
ditev kanalizacijskega sis-
tema; več kot milijon evrov 
vredna sanaciji plazovitega 
območja na Žebniku bo dr-
žavni strošek, Občina Radeče 
bo plačala le 130 tisoč evrov 
DDV; 10 tisoč evrov bo na-
menjenih za sofinanciranje 
obnove fasad na Starograj-
ski ulici itd. Nekoliko višja so 
sredstva za enkratno denar-
no pomoč ob rojstvu otroka – 
za rojstvo prvega bo vlagatelj 
prejel 180, za drugega 225 ter 
300 evrov za tretjega in vsa-
kega naslednjega otroka. O 
sprejemu proračuna bodo ob-
činski svetniki in svetnici od-
ločali na decembrski seji. 

 Smilja Radi

POSAVJE – V reviji Finance manager so pred kratkim na 
podlagi vrednotenja njihovega premoženja objavili lestvi-
co oz. seznam 100 najbogatejših Slovencev. Pregled sezna-
ma razkriva, da je na njem le en 'pravi' Posavec, še nekaj 
pa jih je z našimi kraji povezanih preko lastništva podje-
tij ali sorodstvenih vezi. 

Na 41. mestu namreč zasledimo ustanovitelja in lastnika bre-
žiškega podjetja Kovis ter z njim povezanih podjetij Antona 
Pangrčiča, čigar premoženje so v Financah ocenili na 49,3 mio 
evrov. Pangrčič je tudi med tistimi slovenskimi multimilijonar-
ji, katerih vrednost premoženja se je v minulem letu najbolj 

povečala, in sicer kar za 14 mio evrov oz. za 40 %. Samostojno 
podjetniško pot je začel že daljnega leta 1976 na domači Veli-
ki Dolini, leta 1991 je ustanovil podjetje Kovis, leta 2000 pod-
jetje Kovis Livarna, leta 2005 podjetje Kovis BP, leta 2008 pa 
še podjetje Kovis Transporti. Istega leta se je podjetje Kovis z 
Velike Doline preselilo v nov proizvodni obrat v IPC Brezina, 
ki so ga kasneje še razširili, zgradili pa so še proizvodno halo 
in novo livarno v Štorah. Kovis group, ki ga kot direktor vodi 
Alen Šinko, se je v tem času razvilo v eno izmed vodilnih pod-
jetij v Evropi za razvoj in proizvodnjo komponent za železni-
ško industrijo pa tudi druge industrijske sektorje. 96 odstot-
kov prihodkov ustvarijo s prodajo na tujih trgih, svoje izdelke 
prodajajo v 34 državah sveta, njihovi največji trgi so Nemči-
ja, Avstrija in Slovaška, prisotni pa so tudi na azijskem in ame-
riškem trgu. Epidemija, ki je sprva močno vplivala na njihovo 
poslovanje oz. ga okrnila, je kasneje predvsem evropske drža-
ve spodbudila, da v prihodnosti okrepijo železniški transport 
oz. opustijo krajše letalske povezave, saj so pri 600 km dol-
gem potovanju z vlakom emisije CO2 denimo desetkrat manj-
še kot pri enako dolgem poletu. Vse evropske države so aktivne 
pri spodbujanju uporabe železniškega prometa. To priložnost 
bomo skušali zagrabiti z odprtimi rokami,« je Šinko povedal za 
naš časopis oktobra, ko smo objavili lestvico 50 najuspešnej-
ših posavskih podjetij, na kateri se je podjetje Kovis s 3,7 mi-
lijona evri dobička prebilo že na tretje mesto, pred njim sta le 
GEN energija in GEN-I. 

Tudi Gregorčiči, Mižigoji in Koprivec

Še nekaj posameznikov oz. družin na lestvici 100 najbogatej-
ših Slovencev je na tak ali drugačen način povezanih s Posav-
jem. Na 18. mestu na lestvici je družina Gregorčič iz Šmar-
jete, katere premoženje je ocenjeno na 98,1 milijona evrov, v 
njihovi lasti oz. del skupine G4 Group pa sta med drugim tudi 
uspešni posavski podjetji Plastoform Blanca (proizvodnja ple-
ksi izdelkov) in Papiroti Senovo (izdelki iz papirja). Na že ome-
njeni lestvici najboljših posavskih podjetij v lanskem letu sta 
bili na 16. oz. 17. mestu. 32. mesto na lestvici zaseda Vrhničan 
Janko Koprivec, 'vreden' 53,4 milijona evrov, čigar podjetje 
Siliko, proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in ter-
moplastov, ima proizvodni obrat za izdelavo oz. enoto tudi v 
Sevnici, natančneje na Radni. Na 79. mestu pa zasledimo dru-
žino Mižigoj, večinsko lastnico podjetja Medex, ki je z našimi 
kraji povezana sorodstveno oz. je v Krškem odraščal njegov 
dolgoletni direktor Aleš Mižigoj, ki je vodenje leta 2001 sicer 
prepustil hčerki Aleši. Ukvarjajo se s prodajo medu, proizvo-
dnjo prehranskih dopolnil, kozmetike in satnic.

Ob tem velja dodati, da ne gre za (povsem) realno sliko, saj 
je tudi v našem okolju vrsta lastnikov, katerih vrednost pre-
moženja bodisi ni dosegljiva iz dostopnih podatkov bodisi ga 
imajo razpršenega med sorodniki, zato jih tovrstne lestvice 
ne 'ujamejo'.
 Peter Pavlovič

Med najbogatejšimi Slovenci 
je le za vzorec Posavcev

Anton Pangrčič je leta 2010 prejel tudi Oktobrsko nagrado 
Občine Brežice (foto: arhiv PO).

www.PosavskiObzornik.si
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Toplotne          črpalke Klima         naprave

Brezplačen ogled | 051 240 100 | prodaja@bibo.si 
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

KRŠKO – V teku so gradbena dela na Humekovi ulici v Krškem 
(ulica nad MC Krško in Dentalnim centrom Tatalović), ki je zad-
nja v nizu ureditve štirih ulic v sklopu že poleti 2020 objavljene-
ga in oddanega javnega naročila Občine Krško za ureditev ulic na 
območju mesta Krško. Pred tem so bila v minulem in letošnjem 
letu že izvedena obnovitvena dela Trubarjeve in Kajuhove ulice 
na Vidmu ter cestne povezave Prečice–Grič oz. Pavlinove ulice 
na območju zgornjega predela Griča. Tako kot na navedenih uli-
cah Kostak Krško kot izvajalec gradbenih del tudi na Humeko-
vi ulici izvaja obnovo in vgradnjo meteorne, fekalne in kabelske 
kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in obnovo voziščne 
konstrukcije. Dela, ki jih je izvajalec del pričel izvajati v začetku 
novembra, naj bi bila, razen v primeru ekstremnih vremenskih 
pogojev, dokončana v štirih mesecih, to je najkasneje do konca 
marca prihodnje leto. Naložba Občine Krško v obnovo navede-
nih ulic znaša skupno okoli 557.000 evrov. 
 B. M. 

V obnovi krška Humekova ulica

Pogled na del nekaj sto metrov dolgo Humekovo ulico, na 
kateri potekajo gradbena dela.

ODKUP HLODOVINE HRASTA
VSEH KVALITET 

PO NAJBOLJŠIH CENAH!
PLAČILO TAKOJ!

Info: +386 (0)41 962 663 (Uroš)

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Kra-
jevna skupnost Leskovec pri Kr-
škem je tudi letos obeležila dan 
generala Rudolfa Maistra, a za-
radi zdravstvenih razmer v drža-
vi okrnjeno. V župnijski cerkvi je 
bila darovana sv. maša v spomin 
padlih v 1. svetovni vojni in po-
kojnih izgnancev, Krajevna skup-
nost pa je na svoji spletni strani 
na kratko predstavila zgodovino 
postavitve spomenika na Trgu 
borcev v Leskovcu (na fotogra-
fiji) in počastitev umrlih skozi 
čas. V mašnem nagovoru je žu-
pnik Ludvik Žagar poudaril, da je smrt ogromne množice mož 
in fantov v najvitalnejših letih – 9 milijonov, iz župnije Lesko-
vec jih je bilo 113 – globoko zarezala v desetletja po 1. vojni, 
saj je skoraj vsaka družina izgubila katerega od svojcev. Osta-
lo je 4 milijone vdov, nad 8 milijonov sirot, samo na slovenskih 
tleh nad 40.000, množica pohabljenih in hromih, ohromljeno 
gospodarstvo, ki so ga poskušali oživeti vdove, starci in otroci 
pa tudi Cerkev. Nič manjše ni bilo gorje med 2. svetovno vojno, 
ko so tudi prebivalci posavskega in leskovškega prostora mo-
rali zapustiti svoje domove in oditi v popolno negotovost. Maš-
ne prošnje so zato izzvenele v vodenje k pravim odločitvam, da 
bi sv. maša za pokojne pomagala živim na njihovi poti izbire, 
saj tudi danes v svetu zaradi vojn trpi ogromno ljudi. Pri obre-
du je sodeloval Župnijski pevski zbor pod vodstvom Kristine 
Lovšin Salmič ter bralca Matej Žokalj in Natalija Vakselj. 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem je predvidela tudi po-
stavitev spominskega obeležja na hišo Trg borcev 3, kjer sta 
bila v njeni predhodnici na naslovu Leskovec 20 rojena častni-
ka 1. vojne Vladimir Pfeifer (1891–1932), kapetan fregate, in 
Alfred Pfeifer (1886–1914), poročnik, a je zaradi epidemiolo-
ških razmer v državi namera prestavljena v naslednje leto.
 Lj. Š.

Leskovčani obeležili Maistrov dan

Občina Krško je v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo 
Brestanica celovito obnovila 
dvorano kulturnega doma v 
Brestanici v skupni vrednos-
ti okoli 138.000 evrov. Dela so 
obsegala celovito obnovo tla-
kov, sten in stropa dvorane, 
celovito obnovo odra in ure-
ditev novih stopnic na oder, 
ureditev strojnih in elektro 

instalacij, ureditev ozvoče-
nja in osvetlitve odra, toplo-
tno izolacijo podstrešja, novo 
stavbno pohištvo in nove sto-
le. Predsednica KD Svoboda 
Brestanica Margareta Mar-
jetič je za naš medij ob tem 
povedala še: »Za društvo in 
za vse naše sekcije je nocojšnji 
večer pomemben dogodek, 
zato smo želeli, da se nocoj 
vsaka izmed njih predstavi 
s koščkom svoje dejavnosti. 
Izpostavila bi tudi, da smo v 
zadnjih treh tednih dobili ki-
pec originalnega sokola, ki je 
ob ustanovitvi društva So-
kol krasil njihov prapor. Ču-
val ga je njihov nekdanji član 
Stane Čuber, njegov sin Sta-
šo Čuber pa nam ga je poda-
ril in sedaj je na častnem mes-
tu, saj gre namreč pri tem za 
prvo podobo našega Doma, ki 
je bil prej Sokolski dom.« Kot 
je še dodala, je prenovljena 
dvorana Doma Svobode tako 
za Brestanico kot tudi za šir-
šo okolico zelo pomembna: 
»Veseli smo, da nam je Kra-
jevna skupnost Brestanica 
zaupala ta objekt v upravlja-
nje in uporabo. Drugače pa je 
to prostor, ki je topel, ki je na-
menjen vsem. Vsekakor nam 

Dom Svobode je spet zasijal
BRESTANICA – Tu je 2. decembra potekalo odprtje prenovljene dvorane Doma Svobode, na katerem so se 
predstavile vse sekcije Kulturnega društva Svoboda Brestanica, govorniki pa so predstavili projekt celovite 
prenove dvorane, ki je stekel leta 2020 in omogočil boljše pogoje dela za kulturno dejavnost.

prenovljena dvorana daje 
novo spodbudo za naše na-
daljnje delo. Omenila bi še, da 
bo društvena knjižnica boga-
tejša za album o prenovi dvo-
rane s pregledom zgodovi-
ne zgradbe Doma; fotografije 
vseh faz prenove bo prispeval 
naš član Drago Butkovič.«

Margareta Marjetič se je na 
prireditvi v prvi vrsti zahvali-
la svetnikom in svetnicam KS 
Brestanica, ki so podprli pro-
jekt prenove, Termoelektrar-
ni Brestanica, Občini Krško in 
občinski upravi pa tudi vsem, 
ki so pomagali od začetka do 
konca, predvsem pa članom, 
ki so nenehno spremljali pre-
novo, je še dejala Marjetič in 
na oder povabila predsedni-
ka Sveta KS Brestanica Vla-
da Bezjaka, ki je pozdravil 
ugledne goste ter se zahvalil 
vsem, ki so omogočili prenovo 
dvorane in le-teh ni bilo malo. 
Na oder je stopila tudi pred-
stavnica Termoelektrarne 
Brestanica Nina Ribič in de-
jala: »Termoelektrarna Bre-
stanica je bila in vedno bo del 
kraja Brestanica. Zavedamo 
se pomembnosti sodelova-
nja s krajem, zato želimo, da 
obnovljeni Dom služi povezo-
vanju in druženju.« Zbrane je 
nagovoril tudi župan Občine 
Krško mag. Miran Stanko: 
»Dom je bil vedno sredi trga 
Brestanice, kraju je vdihnil 
tudi dušo. Ljudje dajo stavbi 
življenje, za to pa potrebujejo 
ustrezne pogoje za delo. Dom 
je spet zasijal v polnem sijaju 

in upam, da bo spet poln živ-
ljenja; vem, da boste to uspe-
li uresničiti. Uspešno in sreč-
no še naprej!«

Vse društvene sekcije

Večer se je sicer pričel z razno-
likim kulturnim programom, 
v katerem so se v okviru KD 
Svoboda Brestanica predsta-
vili: literarna sekcija z recita-
torko Mojco Kranjec, gleda-
liška sekcija v vlogi Bohoriča 
in Dalmatina, plesna sekcija s 
srednjeveškim plesom ter vo-
kalna sekcija: MoPZ Svobo-
da Brestanica pod vodstvom 
Nine Pisek, Rajhenburški ok-

tet in pevec Marko Železnik, 
ki ga je na klaviaturah sprem-
ljal Janko Avsenak. Prtičke, 
ki so krasili oder nastopajo-
čih, je prispevala Svobodina 
rokodelska skupina Pridne 
roke Rajhenburga.

Marjetič je na koncu večera 
dejala še: »Z novim elanom 
smo kljub neprijaznemu času 
počastili 75 let ustvarjalnega 
dela KD Svobode Brestanica. 
Pri tem nikakor ne pozablja-
mo na preteklost.« Med dru-
gim je tudi izpostavila, da bo 
v prihajajočem letu 2022 Bre-
stanica praznovala tudi 590. 
obletnico imenovanja kraja v 
trg Rajhenburg, dogodek pa 
se je odvil in zaključil večer 
pred dnem, ko praznujemo 
rojstvo Franceta Prešerna, ki 
nas je skupaj z Adamom Boho-
ričem, Jurijem Dalmatinom in 
Primožem Trubarjem posta-
vil na zemljevid sveta. »Ima-
mo dolžnost, da ohranjamo 
slovenski jezik in da ga ima-
mo radi,« je še dodala. Ob za-
ključku večera, ki ga je pove-
zoval Uroš Brezovšek v vlogi 
kronista, je sledilo še povabi-
lo k druženju v bližnji gostil-
ni Kosar.
 Andreja Kališnik

Predsednica KD Svoboda Bre-
stanica Margareta Marjetič

Na odru prenovljene dvorane so se predstavile vse sekcije 
KD Svoboda Brestanica, tudi MoPZ Svoboda Brestanica pod 
vodstvom Nine Pisek.

KRŠKO - 1. decembra je bila v Mestnem muzeju Krško odprta 
dopolnjena stalna razstava Prvi krški borci, tokrat s predsta-
vitvijo življenjske poti Petra Jernejca. Jernejec (23. 9. 1905–30. 
7. 1941), po rodu s Koroške, je po prihodu v Krško leta 1940 in 
po odhodu političnega sekretarja Maksa Strmeckega v Ljublja-
no organiziral in bil vodja diverzantske skupine mladih krških 
prvoborcev, ki so bili po izdajstvu 29. 7. 1941 zajeti v Rorah 

nad Krškim in 
naslednji dan 
ustreljeni v goz-
du Dobrava pri 
Brežicah. Skupi-
na, ki jo je tvori-
lo devet fantov in 
dekle, je bila prva 
žrtev nacizma na 
Slovenskem po 
okupaciji. Petra 

Jernejca je na odprtju razstave podrobneje predstavila avto-
rica razstava, upokojena kustosinja Muzeja novejše zgodovi-
ne Irena Fürst. Slednja od leta 2015 dalje, ko je bila v muzeju 
odprta stalna razstava, le-to vsako leto nadgrajuje s podrob-

nejšo predstavitvijo posame-
znih članov prve krške borbe-
ne skupine, ki ji je od leta 1981 
posvečen tudi praznik Krajev-
ne skupnosti mesta Krško.
 B. M. 

Z Jernejcem dopolnjena razstava

Peter Jernejec
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Za iskanje skritega zaklada je skupina ustvarjalk in ustvar-
jalcev izbrala pot, ki se vije od Tončkovega doma do mete-
orološke postaje na Lisci in se nadaljuje po njenem grebe-
nu mimo piknik prostora do klopce ljubezni na prečudoviti 
razgledni točki vse do rastlinske čistilne naprave, kjer 
močvirske rastline prečiščujejo odpadne vode. Zadnja po-
staja odgovori na vprašanje, kdo je odgovoren za čisto in 
zdravo okolje, katerega del so tudi ribe.

Udeleženke in udeleženci poučne in zabavne poti si po-
magajo in sodelujejo med seboj ter iščejo skrite namige s 
pomočjo posebne aplikacije oziroma spletne strani, fizični 
namigi pa jih čakajo tudi v naravi. Namig je npr. orientacija 
po straneh neba, iskanje predmeta, ki ne sodi v gozd (npr. 

skrita plastenka), najrazličnejše uganke itd. Vsi namigi vo-
dijo do zaklada in ko je ta najden, pričara prešeren nasmeh 
na obraz ob spoznanju, da smo ljudje del narave, ki je naš 
največji zaklad, za katerega moramo skrbeti in ga varova-
ti. »Tole iskanje skritega zaklada je nepozabna pustolovš-
čina, s katero osvežiš znanje in se še česa novega naučiš,« 
zadovoljno pove udeleženka in doda, da je iskanje zaklada 
primerno za vse starostne skupine.

Iskanje skritega zaklada 
Del zanimivega, ustvarjalnega in poučnega projekta Z RIBAMI DO ZDRAVJA je delavnica »Iskanje skritega 
zaklada«, do katerega vodijo mnogi različni namigi, ki jih udeleženke in udeleženci dogodka najdejo na 
izbranih lokacijah na Lisci.
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Projekt Z RIBAMI DO ZDRAVJA sofinancirata Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter 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.

Iskanje zaklada je spretno in zabavno združilo rabo moderne 
tehnologije in budno opazovanje narave.

Skupina učenk in učencev OŠ Bistrica ob Sotli je s pomočjo 
namigov v naravi našla zaklad.

LISCA – 10. novembra 1983 je na Lisci potekalo odprtje meteoro-
loškega radarskega centra višinsko meteorološko postajo za za-
znavanje in spremljanje padavinskih sistemov. Agencija za okolje 
Republike Slovenije namerava do leta 2023 popolnoma preno-
viti omenjeno postajo na Lisci, ki je vidna daleč naokoli zaradi 
velike bele krogle. »V načrtu je odstranitev zgornjega dela stav-
be, namestitev dodatnih instrumentov in zamenjava sedanjega 
radarja z novim, večjim in višjim. Novi radar bo stal na drugač-
nem stolpu in ta stolp bo služil tudi obiskovalcem kot razgledni 
stolp,« pravi sporočilo PD Lisca Sevnica. Z načrti sta bila 8. no-
vembra ob ogledu terena seznanjena predsednik sevniškega pla-
ninskega društva Peter Požun in tajnica društva Darinka Av-
guštin.  S. R.

Prenova meteorološke postaje

Že tradicionalno so praznične lučke v Radečah zasijale 1. decembra. 
Prižig lučk, že 15. po vrsti, je potekal pod pokroviteljstvom Občine 
Radeče, zaradi neugodnih epidemioloških razmer pa je podobno 
kot lani potekal v skromnejšem obsegu. 

H krašenju mestnega parka smo v Radečah letos pristopili z novi-
mi vsebinami, z njimi smo želeli opozoriti predvsem na tradicijo, 
dediščino in identiteto našega kraja. Ozrli smo se okrog sebe in s 
pomočjo znanja lokalnih mojstrov za začetek naredili reprodukci-
ji starega železnega mostu in splava, zraven pa umestili še dobro-
dušne palčke Marinke Zorec in Jožeta Vitasoviča iz Dežele palčkov 
na Jelovem. Z miniaturami radeških zanimivosti in doživetij želi-
mo krepiti znamko Visit Radeče, obenem pa dati posebno noto 
prazničnemu vzdušju.

V pripravljalno fazo projekta osvetlitve mestnega parka je bilo 
vključenih skoraj 40 ljudi, ki so vsak po svoje, s svojimi znanji in 
spretnostmi pripomogli, da so Radeče zažarele v soju tisočerih luči. 
Tudi letos park pred občinsko stavbo krasi smreka, za katero je leta 
skrbela družina Fain. Posek smreke je opravilo JP Komunala Rade-
če, za njen prevoz in postavitev pa je skupaj z delavci JP Komuna-
le Radeče in našimi gasilci poskrbelo podjetje Rafael iz Sevnice. 
S številnimi lučkami je smreko okrasilo podjetje Edma iz Radeč. 
Nekatere parkovne kovinske konstrukcije za svetlobne elemente 
je izdelalo podjetje Ključavničarstvo in montaže Potisek, za lese-
ne konstrukcije pa so poskrbele spretne roke mojstrov Nejca Piž-
mohta, Martina Novaka in Blaža Novaka. Podjetje M&M Interna-
tional je priskočilo na pomoč s tiskom, umetne mase pa so bile v 
domeni podjetja Stiro-pack. Skrb za dekoracijo parka je prevzela 
ekipa KTRC Radeče. Za sladke priboljške za naše najmlajše je pos-
krbelo podjetje Baron International. Na tem mestu iskrena hvala 
vsem, ki ste pripomogli, da je tudi letos naš park praznično okrašen. 
Posnetek prižiga lučk v mestnem parku si lahko ogledate na You-
Tube kanalu Občine Radeče. V posnetku lahko prisluhnete posla-
nici župana Občine Radeče Tomaža Režuna, v kateri je pozval k 
medsebojnemu spoštovanju, prijaznosti, razumevanju in strpnosti. 
Hkrati je izrazil upanje po čimprejšnjem zaključku obdobja epide-
mije ter vrnitvi v ustaljene vsakodnevne tirnice. Poleg vezne bese-
de Dubravke Kalin so županovo poslanico pospremili tudi glaso-
vi otroškega zbora Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in plesni 
gibi nastopajočih iz Glasbene šole Laško – Radeče. 

V Radečah zasijale praznične lučke

w w w . r a d e c e . s i

Gradnja večstanovanjske-
ga objekta je načrtovana na 
ravnini travnatega zemljiš-
ča z opuščenim baliniščem v 
velikosti 2.164 m2, ki je v za-
sebni lasti. Petetažni večsta-
novanjski objekt, ki bo stal 
na Planinski cesti v nase-
lju Šmarje, bo imel poleg 17 
stanovanj različnih velikos-
ti tudi 33 parkirnih mest ter 
nov priključek na regionalno 
cesto, manjše otroško igri-
šče in zelenico z drevesi. Jav-
na razgrnitev s podrobnim 
načrtom gradnje je poteka-
la od 30. avgusta do 28. sep-
tembra in v tem času je pris-
pelo na Oddelek za okolje in 
prostor Občine Sevnica nekaj 
pisnih pripomb ter predlogov 
občank in občanov, medtem 
ko se javne obravnave, ki se 
je odvijala v kulturni dvora-
ni 21. septembra, ni udele-
žil nihče od zainteresirane 
javnosti. V svojih pisnih pri-
pombah Civilna iniciativa ’Za 
Šmarje gre’ med drugim opo-
zarja na povečan hrup v času 
gradnje, na osenčenje že ob-
stoječih objektov, problema-
tiko obstoječega stoječega in 
tekočega prometa ter na šol-
sko pot in tri nesemaforizira-
ne prehode za pešce na regio-
nalni cesti Sevnica–Planina.

V načrtu gradnja 17 stanovanj
SEVNICA – V bližini petih večstanovanjskih objektov na Planinski cesti je v načrtu gradnja novega objekta s 
17 stanovanji s pripadajočo infrastrukturo, parkirišči, zelenimi površinami in otroškim igriščem, saj v sev-
niškem mestnem središču primanjkuje stanovanj (in parkirnih mest). 

Do prejetih pripomb in pre-
dlogov sta izdelovalec OPPN 
in Občina Sevnica zavzela sta-
lišča, do katerih so se na de-
cembrski sevniški občinski 
seji po predstavitvi načrta 
gradnje večstanovanjskega 
objekta opredelili občinski 
svetniki in svetnice. Ob tem je 
Božidar Groboljšek izposta-
vil vključevanje vozil na ved-
no bolj prometno regionalno 
cesto, na kateri se omejitev 
hitrosti 50 km/h (pre)po-
gosto ne upošteva. »Stanova-
nja potrebujemo, a tudi var-
no vključevanje v promet,« je 
dejal ter opozoril na ovinek 
pri Malusovi hiši. Ta je pre-
cej nepregleden kljub ogle-
dalu na levi strani ceste, če se 

vozimo v smeri proti Sevnici. 
»Morda bi razmišljali o uredi-
tvi semaforiziranega križišča, 
ker za krožišče na omenje-

nem delu ni prostora,« je po-
dal pobudo Groboljšek. V raz-
pravo se je vključil še Franc 
Povše, ki je menil, da bi na 
omenjenem cestnem odseku 
lahko uredili odstavni pas. 
Prisotni na seji so nato spre-
jeli načrt novogradnje, vendar 
s pripombami glede varnega 
vključevanja vozil na regio-
nalno cesto Sevnica-Planina, 
po kateri se odvija tudi tovor-
ni promet in po besedah vod-
je oddelka za okolje in prostor 
Romana Perčiča so vozni-
ki tovornjakov najpogostej-
ši kršitelji hitrosti, kar je po-
kazal postavljen stacionarni 
merilec hitrosti na Planinski 
cesti, ki meri hitrost vozil iz 
smeri Planina.  Smilja Radi

Na nepozidanem travnatem zemljišču bo zrasel nov 
večstanovanjski objekt, priključek na regionalno cesto je 
predviden na obstoječem mestu makadamske poti.
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BREŽICE – V Vrtcu Mavrica Brežice so si s svojim odličnim stro-
kovnim delom prislužili nagrado Evropski znak kakovosti. Stro-
kovne delavke so z otroki izvedle mednarodni eTwinning projekt 
Native Seed, Healthy Generations, s katerim so želele ozavešča-
ti otroke in njihove družine o ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
pomenu in vrednosti lokalnih semen ter povečanju samooskrbe 
– domače pridelave zelenjave in sadja. Delo treh strokovnih de-
lavk Tinkare Urek, Darinke Beribak in Petre Zevnik je bilo 
prepoznano najprej na nacionalni, potem pa še na evropski ravni 
kot primer dobre prakse ter je bilo nagrajeno tako z Nacionalnim 
kot tudi z Evropskim znakom kakovosti. Vrtec Mavrica Brežice je 
tako prejel nagrado za projekt, ki otroke ozavešča o zdravi prehra-
ni, zdravem načinu življenja in samooskrbi. Strokovne delavke so 
projekt ustrezno vpele v učni proces in vključile tudi temo spletne 
varnosti. Projekt odlikuje zelo dobro organizirana spletna učilni-
ca, ki omogoča podroben vpogled v potek projektnih aktivnosti, 
uporabljena IKT-orodja pa so bila ocenjena kot zelo ustrezna za 
ciljno skupino otrok. Kot skupna izdelka projekta sta nastala vi-
deo in koledar. Evalvacija je bila zelo dobro izvedena, opremlje-
na z analizo rezultatov, diseminacija pa je potekala zelo dobro, 
na nacionalni in evropski ravni. Projekt je primer dobre prakse 
vključevanja najmlajših v mednarodno projektno delo na dalja-
vo in odraz visoko kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v 
Vrtcu Mavrica Brežice.  R. R./vir: Vrtec Mavrica

Vrtcu Evropski znak kakovosti

SVET ZAVODA
Strokovno izobraževalni center Brežice
Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice

razpisuje delovno mesto
DIREKTORJA/RAVNATELJA Srednje šole (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati 
pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v 
nadaljevanjem besedilu: ZOFVI). 
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let z začetkom mandata 
1. 4. 2022. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence 
izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA Strokovno izobraževalnega centra Brežice, 
Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, z oznako  

»Prijava na razpis za direktorja/ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.

Tržnica

KRŠKO – Na sedežu Fakultete za energetiko je 24. novembra, 
skladno z aktualnimi razmerami, potekala slavnostna podelitev 
diplom novi generaciji inženirjev energetike. Dekan fakultete, 
red. prof. dr. Sebastijan Seme, je ob uspešnem zaključku študi-
ja podelil diplome 13 diplomantom visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Energetika, dvema diplomantoma univer-
zitetnega študijskega programa Energetika ter petim diploman-
tom magistrskega študijskega programa Energetika. V 13 letih 
izvajanja študijskih programov na Fakulteti za energetiko Uni-
verze v Mariboru je študij uspešno zaključilo 196 študentov vi-
sokošolskega strokovnega študijskega programa Energetika, 104 
študenti univerzitetnega študijskega programa Energetika, 131 
študentov magistrskega študijskega programa Energetika ter 
štirje študenti doktorskega študijskega programa Energetika.
 P. P./vir: FE Krško

Novih 20 diplomantov FE

Letošnji diplomanti z dekanom

Izvedle se bodo hidravlične 
izboljšave vodovodnega sis-
tema v občini Bistrica ob So-
tli (OKP 1 in OKP 4) in treh 
vodovodnih sistemov v obči-
ni Brežice (VS Brežice, VS Pi-
šece in VS Bizeljsko). Izvedba 
projekta bo zagotovila hidrav-
lično izboljšavo cevovodov in 

pripadajočih objektov, optimi-
zacijo vodovodnega sistema in 
zmanjševanje vodnih izgub 
na obeh vodovodnih siste-
mih. Obenem bosta vodovod-
na sistema predstavljala tudi 
rezervni vodni vir v primeru 
večjega izpada oz. motene do-
bave pitne vode v eni ali dru-
gi občini, saj bosta vodovodna 
sistema na meji med občina-
ma, natančneje v na novo 
predvidenem jašku pri gradu 
Bizeljsko, povezana. S projek-
tom bo imelo 3256 prebival-
cev (1126 prebivalcev v občini 
Bistrica ob Sotli in 2130 prebi-
valcev v občini Brežice), ki so 
oskrbovani iz javnega vodovo-
dnega sistema, po njegovi iz-
vedbi zagotovljeno boljšo pi-
tno vodo. Projekt je razdeljen 
na tri odseke v občini Brežice 
in devet odsekov v občini Bi-
strica ob Sotli v skupni dolžini 
39.603 metre. Zgrajeni bodo 
tudi trije novi vodohrani, in si-
cer VH Pišece (prostornine 60 
m3) ter VH Brezje (prostorni-
ne 200 m3) v občini Brežice in 

Zmanjšali bodo vodne izgube
BREŽICE – Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta 26. novembra z izvajalcem del, podjetjem HPG 
Brežice, d.o.o., podpisali pogodbo za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v obeh 
občinah. Podpisniki so bili župana Ivan Molan in Franjo Debelak ter direktor HPG Brežice Nikola Marković.

VH Trebče (prostornine 100 
m3) v občini Bistrica ob Sotli. 
Vrednost celotnega projekta 
znaša 6,67 milijona evrov z 
DDV (Občina Brežice 3,96 mi-
lijona evrov in Občina Bistri-
ca ob Sotli 2,7 milijona evrov). 
Od tega bo EU oz. Kohezijski 
sklad prispeval 4,09 milijo-

na evrov, Ministrstvo za oko-
lje in prostor pa dobrih 722 ti-
soč evrov. Preostala sredstva 
krijeta občini iz svojih prora-
čunov (Občina Bistrica ob So-
tli 757 tisoč evrov in Občina 
Brežice 1,1 milijona evrov). V 
postopku javnega naročanja 
je bilo za izvajalca del projek-

ta hidravličnih izboljšav vo-
dovodnega sistema v občinah 
Brežice in Bistrica ob Sotli kot 
najugodnejši ponudnik izbra-
no podjetje HPG Brežice, d.o.o. 
v partnerstvu z družbo Kos-
tak, d.d. Začetek del (uvedba 
v delo) sledi v decembru 2021, 
dela na terenu predvidoma v 
začetku leta 2022, zaključek 
del pa je načrtovan v oktobru 
2023.

»Biti brez vode je huje kot 
biti brez elektrike«

Župan Ivan Molan je izposta-
vil, da bodo s tem projektom 
veliko pripomogli k ohranja-
nju narave, zmanjšanju vod-
nih izgub ter zagotavljanju 
pitne vode za občanke in ob-
čane. Občina po njegovih be-
sedah vsako leto obnovi ali 
zamenja dobrih 3000 metrov 
vodovodnega omrežja. V ob-
dobju od 2013 do 2023 bo 
tako v sistem za zagotavljanje 
kakovostne pitne vode vloži-
la 12 milijonov evrov, je še na-
vedel. Njegov bistriški kolega 
Franjo Debelak je poudaril, 
da je za občino Bistrica ob So-

tli ta projekt eden največjih, ki 
jih bodo izvajali v naslednjih 
letih, poleg gradnje telovadni-
ce in vrtca v kraju. Omenil je, 
da je vseh devet odsekov raz-
porejenih po celotni občini. 
»Hidravlične izboljšave v Bi-
strici ob Sotli nam bodo reši-
le vsaj 30 % izgubljene vode 
in izpad vodovoda v sušnem 
obdobju, saj imamo kar nekaj 
hiš, ki so ob velikih sušah brez 
vode. Biti danes brez vode je 
huje kot biti brez elektrike,« 
je dejal in dodal, da bodo na-
redili vse, da bo v času iz-
vajanja del vodooskrba čim 
manj motena. Podpisu je pri-
sostvoval tudi okoljski minis-
ter mag. Andrej Vizjak in iz-
razil zadovoljstvo, da se skozi 
takšne konkretne projekte 
udejanja ustavna pravica do 
zdrave pitne vode. Direktor 
podjetja HPG Brežice Niko-
la Marković pa je izpostavil, 
da po ogledu na terenu nekih 
posebnosti ne pričakujejo, in 
obljubil, da bodo dela izvedli 
v danih časovnih okvirih ter 
v zadovoljstvo tako uporabni-
kov kot investitorjev. 
 Rok Retelj

Podpisniki pogodbe z ministrom (foto: Občina Brežice)

PODSREDA, PARIZ – Koz-
janski park je letošnji preje-
mnik svetovne mednarodne 
nagrade Melina Mercou-
ri, ki se pod okriljem Unes-
ca podeljuje na področju 
varstva in upravljanja kul-
turnih krajin. 22. novembra 
so jo na sedežu Unesca v Pa-
rizu prevzele njegove pred-
stavnice. 

Priznanje in nagrado je direk-
torici KP Mojci Kunst v sim-
bolnem pomenu podelila gr-

Na Kozjansko prestižna nagrada
ška ministrica za kulturo in 
šport Lina Mendoni z izročit-
vijo kipa grške boginje Hygee, 
boginje zdravja kot simbola 
prihajajočih boljših časov na 
področju svetovnega zdravja. 
Podelitve so se poleg direk-
torice udeležile še njeni so-
delavki Vesna Zakonjšek in 
Barbara Ploštajner ter pred-
stavnica celjske OE Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne Andreja Mihelčič Koželj. 
Kot so zapisali podeljevalci 
nagrade, v Kozjanskem par-

ku upravljajo z izjemnim ob-
močjem v Sloveniji, ki obsega 
skupaj 314 enot nepremič-
ne kulturne dediščine in 66 
naravnih vrednot. Za pestro 
krajino so značilni predalpski 
gozdnati hribi, ki se zlivajo v 
razgibano gričevje, to pa nato 
preide v rodovitno ravnino 
ob reki Sotli. Najpomembnej-
ši elementi te kulturne kraji-
ne so travniški sadovnjaki in 
sadni vrtovi, ki pomembno 
prispevajo k izjemni biotski 
raznovrstnosti območja. Vi-
soka stopnja biotske raznovr-
stnosti uvršča Kozjanski park 
med najpomembnejša naravo-
varstvena območja v Sloveni-
ji in Evropi, saj spada večji del 
parka v evropsko pomemb-
na posebna varstvena obmo-
čja Natura 2000. JZ Kozjan-
ski park je bil izbran med več 
kot 47 prijavljenimi nomina-
cijami, v Sloveniji so prvi pre-
jemniki te nagrade, v Evropi 
tretji in v svetu trinajsti.
 R. Retelj/
 vir: Kozjanski park

Direktorica Kozjanskega 
parka Mojca Kunst s prejeto 
nagrado (foto: KP)
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2021

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
[mg/m3]

NOx  
[mg/m3]

CO  
[mg/m3]

celotni prah 
[mg/m3]

izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr. izmerjeno mejna vr.

PB4* TG 0 - 91 - 18 - 2 -

PB5* TG 0 - 94 - 3 - 3 -

PB6** TG <1 - 77 - 3 - 2 -

Proizvodna enota Proizvodnja
[kWh]

Obratovalne ure
[ura]

Število zagonov
[/]

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 3.859.660 85 22

CPB 18, 8280 Brestanica

TG	 -	tekoče	gorivo	(D-2)
ZP	 -	zemeljski	plin
*	 -	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij.
**	 -	pri	uporabi	D-2	za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti	emisij

Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. objavlja

Javni razpis 
za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okvi-
ru Garancijske sheme Posavje za:

• pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, 
• financiranje investicij in 
• financiranje obratnih sredstev, 

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacio-
nalnimi sredstvi,  gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije covid-19, pospe-
ši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske 
aktivnosti v regiji.
 
Razpisni pogoji:
Kreditni potencial v višini 796.050,00 EUR je razpisan na podlagi vloženih sredstev Občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in po posameznih občinah znaša:

občina kreditni potencial

Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR

Brežice 227.400,00 EUR

Kostanjevica na Krki 107.550,00 EUR

Krško 337.950,00 EUR

Radeče 9.000,00 EUR

Sevnica 108.150,00 EUR

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri 
investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor 
bo investicija izvedena v tej občini.

Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 60.000,00 EUR, pri nakupu novih 
strojev in opreme pa 100.000,00 EUR, višina posamezne garancije je lahko od 50 do 80 % kredita.

Vlagatelj lahko pridobi največ 100.000,00 EUR kredita za investicije pri nakupu novih strojev in opre-
me, 60.000,00 EUR kredita za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacional-
nimi sredstvi ter za investicije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 
30.000,00 EUR kredita. 

Ročnost kredita je do 3 leta za pred-financiranje projektov in obratna sredstva, za investicije do 5 let 
oz. do 7 let, vendar le za nakup novih strojev in opreme, z možnostjo 3-mesečnega moratorija, ki je 
vključen v dobo odplačila.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev posamezne občine oz. do 30. 11. 2022.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si 
in na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. Za vse informa-
cije se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski na-
slov: danica.kramzar@rra-posavje.si . 

naročena objava

»Od zagona dalje poteka na 
PS3 proizvodnja časopisnega 
papirja s kapaciteto 190 ton 
na dan«, je povedala predse-
dnica uprave Milena Resnik, 
medtem ko je sočasni zagon 
PS1 preprečil sklep Okrožne-
ga sodišča Krško, na katerem 
se niso strinjali, da bi avstrij-
sko podjetje Central National 
Gottesman Europe, ki je bilo 
pripravljeno zakupiti 30 od-
stotkov proizvodnje in s tem 
zagotoviti tovarni del likvidno-
stnih obratnih sredstev, s tem 
pridobilo predkupno pravico 
na zemljiščih tovarne. »Iščemo 
alternativne rešitve, kako de-
jansko izvesti proizvodnjo zanj 
in za nas deloma po avansih 
deloma po odpremi ne glede 
na to, da pogodba s strani sodi-
šča ni bila odobrena, hkrati pa 
peljemo postopek tudi preko 
sodišča, da bi na njem vendar-
le prižgali zeleno luč za skle-
nitev poslov. Pozitiven sklep 
sodišča pričakujemo v roku 
desetih dni. Takšno poslova-
nje je za nas dokaj stresno in 
zahteva večjo angažiranost 
vseh akterjev tako na nabavni 
strani kot v proizvod nji, saj de-
lamo tako rekoč iz rok v usta. 
A verjamem, da bomo tudi to 
zmogli,« je dejala Resnik. 

Z obratovanjem PS1 se bo 
proizvodnja časopisnega pa-
pirja zvišala okvirno na 360 
ton na dan, medtem ko zagon 
PS2 načrtujejo konec februar-
ja prihodnje leto, do tedaj pa 
morajo vključiti in usposobi-
ti za delo na PS2, ki sicer sto-
ji že od meseca maja, posadko 
25 delavcev. Kot k temu dodaja 
direktorica, je namreč tovarna 
energetsko in stroškovno učin-
kovita le ob obratovanju vseh 
treh papirnih strojev: »Naš 
produktni portfelj je sestavljen 
na 50 do 60 % načrtovani pro-
izvodnji ovojno-embalažnega 

Vipap Videm ponovno obratuje
KRŠKO – Po štirimesečnem zastoju proizvodnje v tovarni Vipap Videm je bila ta brez večjih zapletov, kot je 
povedala direktorica Milena Resnik, ponovno vzpostavljena 1. decembra na papirnem stroju 3 (PS3). Za-
gon PS1 je preložil sklep sodišča, medtem ko obratovanje PS2 načrtujejo konec februarja prihodnje leto.

papirja, ki ga lahko izdelujemo 
na vseh treh papirnih strojih, 
trenutno pa smo zaradi ugod-
nih cen in povpraševanja po 
časopisnem papirju v Sloveniji 
in trgu bivše Jugoslavije pred-
nostno štartali s proizvod-
njo časopisnega papirja.« Pri 

ovojno-embalažnih produk-
tih pričakujejo dobro trženje 
za inovacijo VIP Brown S, kot 
so poimenovali rjav embalaž-
ni papir, ki je v celoti izdelan iz 
recikliranih vlaken odpadne-
ga kartona in so zanj pridobi-
li tudi certifikat za stik z živili. 

Medtem je ožjo skupino di-
rektorice, oblikovano za pre-
strukturiranje, sredi mese-
ca novembra zapustil Andrej 
Božič, ki je sodeloval kot zu-
nanji svetovalec. Kot pravi 
Resnik, je Božič dal velik pri-
spevek pri vzpostavitvi novega 
poslovnega modela, pri čemer 
je delal predvsem na definira-
nju blagovne znamke Vipap in 
v sodelovanju z novim direk-
torjem prodaje Francem Hu-
mekom (iz Ljubljane, po rodu 
iz Dobove) na novi ekipi trže-
nja. Božiča nameravajo tudi v 
prihodnje v primeru izkazanih 
potreb ponovno angažirati. V 
tovarni je sicer trenutno zapo-
slenih 280 delavcev, dodatnih 
šest jih je trenutno v postopku 
sprejemanja na delo.

 Bojana Mavsar

Tovarna Vipap po štirih mesecih zastoja proizvodnje spet 
obratuje (foto: P. P.).

LJUBLJANA, KRŠKO – Mreža za družbeno odgovornost Slo-
venije je 23. novembra skupaj s partnerji podelila nagra-
de za Družbeno odgovorne sinergije, s katerimi je nagra-
dila najboljše projekte sodelovanj na področju družbene 
odgovornosti. V kategoriji velikih organizacij je nagradi-
la sodelovanje družbe Kostak s socialnim podjetjem Za-
vodom Knof.

Nagrada je osredotoče-
na na uspešna partner-
stva med podjetjem in 
neprofitnim deležni-
kom, posebna pozornost 
je namenjena inovaci-
jam, kar podjetja spodbu-
ja k ustvarjanju inovativ-
nih rešitev za naslavljanje 
trajnostnih vprašanj. Žiri-
ja je v okviru letošnje če-

trte nagrade Družbeno odgovorne sinergije v kategoriji velika 
podjetja prvo nagrado podelila družbi Kostak in njihovemu par-
tnerstvu z Zavodom Knof za projekt krožnega gospodarjenja s 
kosovnimi odpadki, ki se izvaja preko letos odprtega Salona po-
hištva iz ponovne uporabe in z vključevanjem številnih deležni-
kov. »Čeprav je tovrstnih iniciativ v Sloveniji že kar nekaj, je žiri-
jo prepričala predvsem sistematičnost projekta in partnerstva, 
v okviru katerega je Kostak zelo dobro operacionaliziral enega 
izmed trajnostnih modelov krožnega gospodarjenja. Ta omogo-
ča enostavno implementacijo in jasno spremljanje učinkov na 
okolje. Taka zastavitev daje projektu in partnerstvu dober te-
melj za dolgoročnost in učinkovitost. V projektu smo prepoznali 
precejšnjo transformacijsko vrednost, kar je bistvenega pome-
na za presojo partnerstev v okviru 17. cilja trajnostnega razvoja 
ZN. S tega vidika je partnerstvo lahko zgled za druge podobne 
iniciative. Kot popotnico prihodnjemu razvoju pa vidimo še ne 
v celoti izkoriščen potencial v transformacijskem učenju z ak-
tivnejšim vključevanjem lokalnega prebivalstva ter predvsem 
mladih, ki bo pripomoglo k spreminjanju stališč in vedenja pri 
ravnanju s kosovnimi in drugimi odpadki ter s tem tudi dose-
ganje širših družbenih učinkov na dolgi rok,« so ob tem sporo-
čili iz Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.
Vodja projekta v družbi Kostak dr. Boštjan Vimpolšek se je 
ob podelitvi nagrade, ki je potekala online, zahvalil vodstvu za 
podporo projektu, zavodu Knof za dobro sodelovanje in izvir-
ne načine obnov, še posebej pa sodelavcem, ki skrbijo za redno 
prevzemanje kosovnih odpadkov na terenu in dosledno izloča-
nje vseh uporabnih kosov oz. predmetov z etnološko vredno-
stjo. Direktorica Zavoda Knof Mojca Žganec Metelko pa je ob 
prejemu nagrade povedala, da jim je partnerstvo s Kostakom 
omogočilo razvoj sistematičnega pristopa k zbiranju, prenovi in 
prodaji pohištva iz ponovne uporabe ter tudi poročanju o učin-
kih projekta na okolje in družbo. Ob vsakem izdelku, ki ga ima-
jo v prodaji, je namreč pripisan tudi prihranek CO2. »S skupnim 
projektom Salon ikonične znamke pohištva iz prejšnjega stole-
tja rešujemo pred ognjem, s tem tudi našo oblikovalsko dedišči-
no, saj bi drugače ti predmeti romali v sežig. Zahvaljujemo se 
vodstvu družbe Kostak za zaupanje in prepoznano priložnost, 
sodelavcem iz Zbirnega centra Kostak Krško pa za pripravlje-
nost za skupno učenje in vztrajnost pri tej pomembni misiji,« je 
še dodala. P. P./vir: Mreža za družbeno odgovornost, 
 Kostak, Knof

S sinergijo do nagrade

Salon pohištva iz ponovne uporabe 
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Z nastankom pretočnih aku-
mulacij na spodnji Savi so se 
ustvarili odlični življenjski po-
goji za mnoge ribe. Velike vod-
ne površine nadvse odgovarja-
jo tudi somu, največji evropski 
sladkovodni ribi. Še nedavno 
smo športni ribiči v želji za ulo-
vom velikega soma potovali v 
Španijo na reko Ebro, v Italijo 
na reki Pad in Mincio in na Do-

navo med Srbijo in Romunijo. 
O lovu soma na teh destinaci-
jah je posneto nešteto filmov 
in reportaž, kar je ob omenje-
nih rekah omogočilo velik turi-
stični razcvet. Pri mnogih sne-
manjih sem sodeloval tudi sam. 
Dodobra sem spoznal načine 
gospodarjenja z omenjenimi 
ribiškimi revirji in v Posavju pre-
poznal priložnost za razvoj ribi-
škega turizma. Še več, Posavje 
bi prav kmalu lahko postalo 
prava ribiška »Meka«. Seveda 

ribiškega turizma ni tam, kjer 
ni rib. V Savi ribe so, in kot smo 
lahko ugotovili tudi pri snema-
nju filma, jih je vedno več. 

Film ni namenjen le svetovni ri-
biški javnosti ter poznavalcem, 
ampak tudi lokalnemu prebi-
valstvu, Posavcem. V njem smo 
predstavili reko Savo, soma, ki 
kraljuje v njej, in načine ribolo-
va na to veliko ribo. Tako tuji 
kot domači ribiči so bili nad ri-
bolovom na spodnji Savi nav-

dušeni, za Posavce pa je po-
membno zavedanje, s kakšnim 
ribiškim potencialom razpola-
gamo. V Evropi je registriranih 
40 milijonov športnih ribičev in 
vsak od njih sanja veliko ribo. V 
tej isti Evropi se v športnem ri-
bolovu obrne 23 milijard evrov 
letno. Posavci tega ne smemo 
in ne moremo spregledati. Če 
še enkrat ponovim svojo defi-
nicijo razvitega ribiškega turiz-
ma: »Tam, kjer je razvit ribiški 
turizem, so vode čiste, polne 
zdravih rib, ljudje pa so srečni, 
bogati in gostoljubni ter prip-
ravljeni ščititi naravno okolje, v 
katerem in od katerega živijo.«

Ribiška družina Brežice gospo-
dari s prvim in edinim trofejnim 
revirjem za lov soma v tem delu 
Evrope. Som iz Posavja krasi 
tudi naslovnico Velikega ribi-
škega koledarja za leto 2022.

Zahvalil bi se rad vsem sodelu-
jočim, zlasti družbi Hidroelekt-
rarne na Spodnji Savi, Ribiški 
družini Brežice, Hannibal lures, 

Dragon aluminium boats ... Po-
moč pri nadaljnjih projektih pa 
sta obljubila tudi brežiški župan 
Ivan Molan ter minister za oko-
lje in prostor mag. Andrej Viz-
jak. 

Seveda je to šele začetek velike 
zgodbe. Čaka nas še veliko dela. 
Po somu moramo zdaj nameni-
ti vso pozornost smuču. Iskreno 
upam, da ga bomo kmalu raz-
množili toliko, da tudi o najoku-
snejši ribi sladkih voda posna-

memo film. Dober prijem in 
obilo užitka pri gledanju filma, 
ki postavlja Posavje na svetov-
ni turistični zemljevid. V Centru 
za promocijo in pospeševanje 
športnega ribolova in ribiškega 
turizma smo ponosni na ta do-
sežek. In ta občutek z neizmer-
nim veseljem delimo z vami.

Stane Omerzu, Center za 
promocijo in pospeševanje 

športnega ribolova in 
ribiškega turizma – Racoon

www.he-ss.si

Izšel je promocijsko-izobraževalni film 
Lov soma v Posavju
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Avgusta letos smo lahko v Posavskem obzorniku brali članek »Ribiški turizem in film Lov soma v Posavju«. Takrat smo v naših krajih gostili cvet športnih ribičev, poznavalce in 
mnenjske vodje s področja ribištva, najboljše proizvajalce ribiških vab in druge ribiške opreme. Z veseljem sporočamo, da smo novembra film zaključili in da je ta že na ogled 
preko različnih medijskih kanalov.

Domen Štefanič z ulovom na Čatežu

Brežičanka Laura Pucelj s so-
mom, že drugič na naslovnici 
Velikega ribiškega koledarja.

Trofeja Zvoneta Hotka iz »Brežiškega morja«

Projekt VARUJ O(KO)LJE rešuje problemati-
ko odpadnega jedilnega olja, ki ga prebival-
ci nepravilno odlagajo v kanalizacijske cevi in 
greznice (po podatkih vsak prebivalec Slove-
nije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadne-

ga jedilnega olja). Tako se olje počasi nalaga 
na stene kanalizacijskih cevi in otežuje pre-
hod ostalih odplak (povzroči zamaščenost 
cevi in kanalizacije ter s svojimi fizikalno-ke-
mijskimi lastnosti ovira procese čiščenja), zato 
morajo komunalna podjetja kanalizacijske 
cevi pogosteje mehansko čistiti. Vse to se iz-
raža tudi v večjih obratovalnih stroških čistil-
nih naprav in kanalizacijskih omrežij. Posebej 
škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po 
kompostih ali travnatih površinah. Sčasoma 
se olje spere (pronica) v podzemlje do pod-
talnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko se 
podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, 
da se njena kakovost obnovi in izboljša, vemo 
pa, da kakovost podtalnice pomembno vpli-
va na kakovost življenja. 

RAZLIČNE AKTIVNOSTI ZA ZBIRANJE 
ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

V letu 2019 je bil izveden pilotni projekt 
Z.O.J.O. (prvi tovrstni projekt v celotni Slo-
veniji), v okviru katerega so začela gospo-
dinjstva na območju LAS Posavje zbirati in 
v postavljene ulične zbirne posode odlaga-
ti odpadno jedilno olje. V novih aktivnostih 
v okviru projekta VARUJ O(KO)LJE se bodo 
namestile dodatne ulične zbirne posode za 
odpadno olje, prebivalke in prebivalci Posav-
ja pa bodo prejeli tudi male zbirne posodi-
ce. Predviden je tudi nakup multifunkcijskega 

vozila, ki bo med drugim prevažalo agregat, 
ki bo omogočal oskrbo prebivalcev in okolja 
v primeru naravnih in drugih nesreč. Z raz-
ličnimi promocijskimi aktivnostmi (masko-
ta, tab le, oglaševanje, novinarska konferen-
ca) se bo ciljalo na različne ciljne skupine, s 
čimer se bodo aktivnosti in rezultati operaci-
je približali čim širšemu krogu ljudi. Izobraže-
valne dejavnosti po celotnem Posavju bodo 
izvedene v različnih ustanovah (vrtci, osnov-
ne šole, dom starejših), strokovna ekskurzija 
bo namenjena ranljivim skupinam (starejšim 

in invalidom), za katere bodo partnerji izved-
li prikaz predelave odpadnega jedilnega olja 
s pomočjo že obstoječe filtrirne postaje. Izve-
dena bo tudi raziskava nadaljnje uporabnosti 
zbranega odpadnega jedilnega olja.

VARUJ O(KO)LJE je inovativen projekt na 
področju varovanja in oskrbe naravnega ter 
zdravega okolja. Z njim želijo partnerji, Ob-
čina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kos-
tak d.d., Komunala Brežice d.o.o, Komunala 
Radeče d.o.o. in Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica, skozi različne 
aktivnosti ozaveščati o pomenu pravilnega 
zbiranja ter odlaganja odpadnega jedilnega 
olja, prispevati k varovanju okolja in ohranja-
nju narave ter oskrbi okolja v primeru narav-
nih nesreč. 

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

JAVNO PODJETJE

KOMUNALA RADEÈE d.o.o.

Titova ulica 107, 

1433 RADEÈE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Varujmo okolje z zbiranjem odpadnega jedilnega olja
Ste se kdaj vprašali, kaj lahko kot posameznica/posameznik storite za čisto in zdravo okolje? Ali veste, da odpadno jedilno olje ni samo odpadek, temveč je lah-
ko odlična surovina, zato ni smotrno, da konča v okolju kot odpadek? Ste vedeli, da liter olja, ki konča v naravi, lahko onesnaži tudi do milijon litrov vode? Z zbi-
ranjem in predelavo odpadnega jedilnega olja pomagamo ohranjati zdravo naravo ter prispevamo k čistemu okolju. 

Agregat, predelan za delovanje na odpadno 
jedilno olje 

Del notranjosti filtrirne postaje

Ulična zbirna posoda za odpadno jedilno olje 
s solarnimi celicami, ki dajejo informacije o 
polnosti posode
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Podjetniški inkubator Krško (PI 
Krško) deluje znotraj Centra za 
podjetništvo in turizem Krško in 
skrbi ter spodbuja razvoj mladih 
podjetij. V prostorih na CKŽ 44, 
Krško, deluje manj kot eno 
leto, a je v tem kratkem 
času v njega vključe-
nih že osem inku-
biranih podjetij.  
Skozi svoje pos-
lanstvo inku-
bator prispeva 
k hitrejšemu 
ustanavljanju in 
razvoju mladih 
– že obstoječih 
podjetij, nudi pod-
poro gospodarstvu v 
obliki skupne promocije, 
trženja, izobraževanj in usposa-
bljanj ter vpliva na boljšo pre-
poznavnost, spodbuja razvoj vi-
sokotehnoloških start-up podjetij 
ter povezuje univerzitetno znanje 

in gospodarske prakse. Inkuba-
tor nudi pomoč v obliki ugodne-
ga najema prostorov, svetovanj 
ter drugih storitev, ki omogočajo 
lažji prehod v samostojno delo-

vanje. Skupaj mladi podje-
tniki tako razvijajo tudi 

kreativno medse-
bojno podjetniško 

okolje. 

Infrastrukturne 
možnosti:
Skupna povr-
šina je 423 m2 

notra njih pro-
storov za najem v 

obliki osmih pisarn, 
co-working prostora, 

šti rih start-up boxov, inter-
netnega kotička, sejne sobe in sobe 
za neformalno druženje. Prostori so 
moderno opremljeni in omogočajo 
podjetnikom tudi skupna druženja in 
izmenjavo informacij. 

PROGRAM
Skozi svoje aktivnosti se PI Krško 
povezuje z lokalnim okoljem, izo-
braževalnimi ustanovami, podjetji, 
strokovnjaki - mentorji in ostalimi 
zainteresiranimi, ki bi želeli pospe-
šiti razvoj mladih podjetij v regiji Po-
savje. Za svoje člane in tudi zunanje 
zainteresirane PI Krško pripravlja 
številne brezplačne ter vsebinsko 
aktualne delavnice in predavanja.  

Predstavitev inkubiranih podjetij

MAIA MEDIA, Matej Plešej s.p., 
MATEJ PLEŠEJ, MAJA ŠETINC
Podjetniško življenje jima zelo ustreza, 
saj imata fleksibilnejši delovni čas in 
počneta tisto, kar ju veseli: ustvarjata 
objave in vodita kampanje digitalne-
ga marketinga, postavljata nove in 
prenavljata obstoječe spletne strani, 
pišeta in lektorirata različna besedila 
ter prenašata svoje znanje in izkušnje 
na različnih delavnicah.

»V inkubatorju se sedaj počutimo že 
do mače, na voljo imamo vse, kar 
po trebujemo za delo – polno opre-
mljene nove prostore, hiter internet 
in pisarno, kamor lahko povabimo 
poslovne partnerje na sestanke.

POSLOVNO SVETOVANJE 
URŠKA VRAČUN S.P.
Urška je že od nekdaj čutila, da ima 
podjetniško žilico. Kot svetovalka za 
prijavo na razpise za povratna in ne-
povratna sredstva bi rada podjetjem 
in posameznikom pomagala izkori-
stiti številne možnosti financiranja in 
podpore, ki so jim danes na voljo, 
pa morda sploh ne vedo zanje ali pa 
nimajo dovolj ljudi za vzdrževanje 
zahtevane dokumentacije. 

»Največja prednost je ta, da imam 
pisarno v centru mesta in dostop do 
vseh pomembnih inštitucij, hkrati 
pa je strošek izjemno nizek, kar je 
za start-up zelo pomembno.«

MEGAMA D.O.O., ROK 
TOPOLNIK, JERNEJ JERMAN
Njuna dejavnost obsega kontrolo in 
zagotavljanje kakovosti na različnih 
industrijskih področjih, kot so farma-
cija, jedrska tehnika, gradbeništvo, 
železarstvo, livarstvo, proizvodna 
tlačne opreme, varjenje ter ostala 

SPOT SVETOVANJE POSAVJE 
Center za podjetništvo in turizem Krško kot točka SPOT Sveto-
vanje Posavje nudi brezplačne podporne storitve za potenci-
alne in obstoječe podjetnike ter mikro, mala in srednja pod-
jetja, predvsem: 
 
• INFORMIRANJE o novosti v zakonodaji, razpisih ipd. 
• SVETOVANJE glede ustanavljanja in zagona podjetja, poslo-

vanja, razvoja poslovne ideje, izvajanje sistema vavčerjev 
• PODJETNIŠKA USPOSABLJANJA IN DELAVNICE TER IZ-

MENJAVE DOBRIH PRAKS z različnimi aktualnimi vsebinami. 

Za podjetja je še vedno aktualen VAVČERSKI SISTEM, ki upravi-
čencem omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja 
posameznih storitev za različne vsebine.  Na podlagi dokazil o pla-
čanih upravičenih stroških lahko podjetja iz posameznega odobre-
nega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini do največ 60 % oz. 
9.999,00 € za posamezni vavčer. 

V letošnjem letu je bilo v okviru točke SPOT na nivoju regije v so-
delovanju z obrtnimi zbornicami oz. gospodarsko zbornico med 
drugim izvedenih in zelo dobro obiskanih preko 20 podjetniških 
dogodkov (delavnice, izobraževanja, izmenjava dobrih praks …) za 
potencialne in obstoječe podjetnike ter podjetja.

Vse navedene aktivnosti oz. dogodke bomo brezplačno izvajali 
tudi v naslednjem letu. O vseh dogodkih sprotno obveščamo na  
spletni strani www.cptkrsko.si, kjer lahko najdete še ostale aktu-
alne informacije in novosti.
 
Vabimo vas, da si s klikom na QR-kodo ogle-
date promocijski film o posavskem gospodar-
stvu in začutite podjetniško energijo v regiji 
Posavje.   

Za več informacij smo na voljo v delovnem času 
od 7.00–15.00, sreda: 7.00–17.00  petek: 7.00–14.00, 

preko telefona 07/490 22 24 oz. 07/490 22 25 
ali e-pošte: karmen.levak@cptkrsko.si  in 

mateja.jurecic@cptkrsko.si. 

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

V prvem letu delovanja 
vključil že 8 mladih podjetij

zahtevnejša področja strojne stroke. 
Izvajata razne nadzore, inšpekcije in 
neporušne preiskave materialov v 

skladu z regulativo EN/ISO, ASME, 
ASTM ter AWS. Ponujata tudi storitve 
QC/QA in tehnično svetovanje na 
omenjenih področjih. 
»Imamo lepo urejeno delovno okolje, 
ki vzpodbuja kreativnost. Z ostalimi 
podjetji v inkubatorju smo že navezali 
stike in premlevali ideje, ki bi lahko 
rodile nove poslovne priložnosti. 

PRIOT D.O.O., ŽIGA VENE
Žiga razvija merilne naprave in sis-
teme za obdelavo podatkov - npr. 
pri smučarskih skokih. S specializi-
ranimi digitalnimi in IoT rešitvami 
pomaga strankam pri digitalizaciji 

informacijskih sistemov, izvajanju 
meritev in obdelavi podatkov. Žiga 
je pravi naslov za tiste, ki potrebu-
jete dovršene aplikacije za uspešno 
delovanje v digitalnem svetu. 
»Po nekaj mesecih tukaj ugota-
vljam, da inkubator ponuja izvrstne 
pogoje za delo, pogoste seminarje 
in široke možnosti za odkrivanje 
novih priložnosti.«

LEVINA, LEA GRM S.P.
Početi tisto, kar nas veseli, daje živ-
ljenju smisel in nas izpopolnjuje, 
pravi naša nova inkubiranka Lea 
Grm (NLP Master Coach). Vsem, ki 
si želite nekaj spremeniti ali izboljšati 
v življenju, lahko pomaga z individu-
alnim coachingom (v živo in on-line) 
s pomočjo principov in tehnik nevro-
lingvističnega programiranja (NLP). 

Skupaj najdete rešitev, da pridete do 
želene spremembe ali cilja.
»V prostorih inkubatorja se počutim 
zelo lepo, kot v nekem zavetju, ob-
dana z ljudmi z različnimi znanji in 
interesi..«

ZAVOD SKUPAJ ZMOREMO, 
KRISTA IN NEVENKA LES
Najmočnejši smo, ko zmoremo 
poskrbeti za najšibkejše v družbi.  
Tega se dobro zavedata naši inku-
biranki, ki v okviru Zavoda Skupaj 
zmoremo skrbita za osebno asi-
stenco na individualni ravni. 

»Lahko rečeva, da se v inkubatorju 
počutiva odlično, še posebej pa sva 
veseli dobrega sodelovanja z ostalimi 
inkubiranci, novih poslovnih stikov, 
izmenjave izkušenj, dobrih praks ter 
različnih inovativnih poslovnih idej.«

MINT SPORTS, 
NINO ŽIČKAR S.P.
Smučarska sezona se je že pričela in 
če razmišljate o novi opremi, si pog-
lejte ponudbo našega zagonskega 
podjetja MINT Sports. V sodelovanju 
z najboljšimi smučarji, kolesarji, gor-
skimi reševalci ter inštruktorji izdelu-
jejo visokokvalitetno športno opremo.

»V inkubatorju smo našli idealno 
delovno okolje ter vsebinsko podje-
tniško podporo, ki je pri zagonskih 
podjetjih še kako dobrodošla.«

KONTAKT: 
CPT Krško, PI Krško, CKŽ 44, 

8270 Krško
Vodja programov PI Krško: 

mag. Karl Vertovšek; 
mail: karl.vertovsek@cptkrsko.si, 

telefon: 041 655 936, 
spletna stran: www.cptkrsko.si, 

Fb: Podjetniški inkubator Krško.
Prijava na novice: www.cptkrsko.si

DELOVANJE PI KRŠKO 
V LETU 2021 V ŠTEVILKAH 

• 8 inkubiranih podjetij
• 15 zaposlenih s strani  

inkubiranih podjetij
• 12 izobraževanj
• 443 udeležencev  

izobraževanj
• 721 pridruženih in zaintere-

siranih v programe PI Krško
• 5 mentorjev
• 80 % zasedenost  

pisarniških prostorov
• 11 predstavitev PI Krško v 

šolah, medijih in na spletu

18-Podjetniški inkubator oglas PO cela stran.indd   1 7. 12. 2021   12:07:22
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Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Prvi del prižiga lučk je po-
tekal v dvorani MC Brežice, 
kjer je nastopil Otroški pev-
ski zbor Lučke iz Kapel, ki ga 
vodi Biba Novak. Lučke, ki de-
lujejo dve leti, so z utripajoči-
mi jelenovimi rožički, baloni 
s konfeti in prepevanjem pe-
smic – med drugim tudi Najine 
lučke, ki ima že 41 tisoč ogle-
dov na YouTube – pričarale ne-
kaj predprazničnega vzdušja 
znotraj, nato pa se je dogajanje 
predstavilo pred MC Brežice 
oz. v park, kjer so se prižgale 
lučke. Park pri MC Brežice je 
tudi letos kraj, kjer igra svet-
lobe in barv ponazarja čarob-
no praznično vzdušje, znotraj 
parka pa vabijo, da v veselem 
decembru raziščete tudi vi-
linsko pot, polno ugank, foto 
kotičke in ob določenih dne-
vih uživate v pravi čarovniji 
– igri svetlobe in barv ter bo-
žični pravljici, ki se bo v par-
ku povedala kar sama. Rdeča 
nit letošnje okrasitve v par-
ku je recikliranje in ponovna 
uporaba odpadnih materia-
lov. Priporočajo tudi sprehod 
skozi brežiško staro mestno 
jedro, ki ga letos prvič kra-
si 20 smrečic za 20 krajevnih 
skupnosti v občini. Za okrasi-
tev smrečic so poskrbeli ot-
roci brežiških vrtcev in OŠ, 
lokalna turistična društva in 
Društvo kmetic Brežice, ki so 
s tem prispevali k trajnostne-

Rdeča nit okrasitve recikliranje
BREŽICE – Na drugi decembrski dan so novoletno osvetlitev prižgali tudi v Brežicah, najbolj svetleče in ble-
ščeče je tudi letos v parku pri MC Brežice, kjer so spet poskrbeli za igro svetlobe in barv. Deževen prižig 
lučk je popestril OPZ Lučke iz Kapel pa tudi prvi božični sejem z lokalnimi ponudniki.

mu ravnanju. Svoja vrata je 
ta dan odprl tudi prvi božič-
ni sejem, ki bo na isti lokaciji 
– pred vhodom v MC Brežice 
– tudi še 12. in 23. decem-
bra med 17. in 20. uro. Vabi-
jo vas, da z obiskom praznič-
nih stojnic podprete lokalne 
ponudnike, ki se predstavlja-
jo. Za zaključek prazničnega 
decembra vse najmlajše vabi-
jo 23. decembra na humorno, 
inovativno in interaktivno av-
torsko predstavo Božični pri-
dnometer, tega dne bo otroke 
obiskal tudi Božiček. Prevzem 
brezplačnih kart za predsta-

vo bo možen od 13. decem-
bra dalje v Klubu MC Brežice. 
Pod organizacijo dogajanja 
v prazničnem mesecu, poi-
menovanega Brežice, moje 
praznično mesto, se je tudi le-
tos ob pomoči Občine Breži-
ce podpisal Zavod za podje-
tništvo, turizem in mladino 
Brežice.

Okrašen tudi prenovljen 
železni most

Kot so nam sporočili z Občine 
Brežice, bodo za okrasitev le-
tos namenili 25.000 evrov, gre 

za postopno okraševanje mes-
ta oz. praznično osvetlitev 
javnih stavb v mestu. V lan-
skem letu je občina prvič iz-
vedla okrasitev javnih stavb s 
prazničnimi lučkami (vodovo-
dni stolp, stavba občine, me-
stna hiša, Dom kulture, most 
na Bizeljski cesti, križišče pri 
gradu), letos se bo praznično 
okrašenim javnim objektom 
pridružil prenovljeni železni 
most čez Savo in Krko. Vodo-
vodni stolp letos ne bo okra-
šen z lučkami, saj poteka nje-
gova temeljita obnova.
 Rok Retelj

V praznični december so popeljale Lučke z Bibo Novak.

ČATEŽ OB SAVI – Turistično 
društvo Čatež ob Savi se je 
odločilo, da tudi letos svojim 
krajanom pričara praznično 
vzdušje. Začelo se je z izdela-
vo adventnega venca pri lipi 
na prenovljenem trgu in pri-
žigom prve adventne sveče. 
»Naj adventne sveče kraja-
nom in obiskovalcem poma-
gajo ohraniti upanje, mir, ve-
selje in ljubezen,« so ob tem 
zapisali. Kot nam je sporočila 
Katarina Slakonja, so člani 
TD Čatež vas okrasili z leseni-
mi eko smrečicami, na kate-
rih so zapisane lepe misli, in z 
družinami lesenih snežakov, 
ki so jih izdelali s pomočjo ča-
teških otrok. Na trgu je nova 

Čatež spet praznično zasijal

lipa, osvetljena z osmimi luč-
mi – za vsako ulico na Čatežu 

ena. Lesene jaslice v Tomše-
tovem skednju še niso odprte, 

to naj bi se zgodilo nekje po 
19. decembru. V prostoru po-
leg jaslic je že od poletja nap-
rej odprta Čateževa foto toč-
ka, kjer se lahko obiskovalci 
fotografirajo, na ogled pa so 
tudi povečave starih razgle-
dnic kraja. Pred vhodom se 
nahaja povzetek pomemb-
nih zgodovinskih dogodkov 
in osebnosti Čateža ob Savi. 
Na sveti večer, 24. 12., nekje 
pol ure pred polnočnico načr-
tujejo božičnico skupaj z žu-
pnijskim svetom, a bo njena 
izvedba odvisna od epidemi-
oloških razmer in takrat ve-
ljavnih ukrepov.

  R. R.

Čatež ob Savi je tudi letos lepo okrašen (foto: FB Discover 
Čatež & Brežice).

Darila so v vaši okolici
Ko se boste ozrli naokoli, bo jasno, da vaši sokrajani, 
sosedi, znanci ustvarjajo zanimivo in predvsem 
unikatno ponudbo za darila in lepše praznike. 
V šestih posavskih občinah najdete obilo dobrih 
izdelkov in kvalitetnih storitev.
Kam torej? Na naslednjih straneh je nekaj resnično 
dobrih namigov za začetek. Za razvajanje sebe, 
bližnjih, vaših brbončic, za trdnejše zdravje ali za 
tisto, kar doda čar praznikom – okrasitev doma in 
okolice. 
Da, tudi z odločitvami »kam po darila« vplivamo 
na življenje v regiji. Zato velika hvala, ker z nakupi 
doma podpirate podjetja, podjetnike, čudovite 
ustvarjalce, strokovnjake in ostale, ki delujejo v 
Posavju, in s tem preprečujete, da bi naša kvalitetna 
ponudba in utrip odtekla v center države.
 Ur. 

Pridite k nam, v Cvetličarno Kerin v staro mestno jedro Krškega, in 
poiščite darilo, ob katerem bo vašemu obdarovancu zaigralo srce. 
Tudi naša cvetličarna je že polna prazničnega vzdušja.Polepšajte 
si dom z lučkami, okraski, svečkami omamnih vonjev in lepih 
oblik, s svežimi jelkami, tako v loncu kot sekane. Ne pozabite niti 
na priljubljeno znanilko praznikov: božično zvezdo.

Še ne veste, kaj podariti? 
Otroke boste nedvomno razveselili z igračami iz naše ponudbe, 
odrasle pa lahko očarate z okrasno keramiko, dekorativnimi 
slikami, ličnimi urami in izbranim nakitom. Vsak bo našel nekaj 
zase. Mogoče poseben šopek rož, decembrsko aranžirane 
lončnice in orhideje, ki bodo vaše drage še dolgo spominjale na 
praznične dni. 

Vsa darila vam tudi aranžiramo ali dostavimo, kot pravo 
presenečenje, na določen izbrani naslov.

Pridite in se prepričajte o pestri ponudbi ter izvirnih darilih.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

CVETLIČARNA KERIN, CKŽ 65a , Krško, 
tel. 07 49 02 560, www.cvetlicarna-kerin.si
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Optika na Vidmu, nova optika v Krškem, vstopa v svoj prvi 
adventni december. V naši optiki nudimo korekcijska, sončna in 
zaščitna očala, vse za nego in shranjevanje očal, kontaktne leče 
in vse za nego le-teh ter specialistične preglede vida za očala in 
kontaktne leče.

V mesecu decembru smo začeli tudi s prodajo darilnih bonov. 
Morda poznate koga, ki potrebuje očala? Navdušite svoje 
najdražje in jim podarite naš darilni bon.

Tudi decembra nudimo odlično akcijo Varilux 1+1, kjer ob nakupu 
enih progresivnih stekel Varilux Essilor, druga enaka stekla dobite 
brezplačno.

In ker je december mesec obdarovanj,  
bomo vsaki stranki pri nakupu nad 50 €  

podarili majhno darilo presenečenja.

Želimo vam lepe decembrske dni. Veseli bomo vašega obiska.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Optika na Vidmu, Cesta 4. Julija 40 a, 8270 Krško,  
040 31 51 31, www.optikanavidmu.si

ZDOLE – Potem ko 
so v oktobru v Turi-
stično-hortikultur-
nem društvu Zdole 
(THD) nizali v je-
senske barve odete 
društvene dejavno-
sti, ki so jih poime-
novali Bučne pripo-
vedke, so na prvo 
adventno nedeljo, 
27. novembra, po-
pisali prvo stran t. i. 
Zimskih pripovedk. 
Četudi so se tempe-
rature zadrževale blizu ledišča, poleg tega je na griču pri sv. Juriju 
prav neprijetno bril veter, so članice in člani THD zavihali roka-
ve in okolico tamkajšnjega večnamenskega doma okrasili s pra-
vo pravcato Forma vivo, z domiselno izdelanimi skulpturami iz 
lesa, ki ponazarjajo zimske motive in spremljevalce vseh dobrih 
mož, ki bodo v zadnjem mesecu leta opravili obhod po zaselkih 
krajevne skupnosti, s sporočilnostjo živeti s/za kraj/em, njegovo 
lepo in urejeno podobo ter za čim bolj polno, razgibano, doživeto 
in kakovostno življenje vseh tamkaj živečih generacij.
 B. M., foto: THD Zdole

Zdolska praznična Forma viva

Skulpture iz lesa, ki v prazničnem času krasijo Zdole

Lesene skulpture so izdelali člani THD 
Zdole sami.
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SUPERNOVA KRŠKO, VHOD A, 08 200 5666

Pri nas najdete vse 
za vaše 

hišne ljubljenčke.

Med sejemskimi ponudniki in 
kupci se je sprehodil tudi Mik-
lavž s spremstvom, ki se je v 
nadaljevanju z Vidma odpravil 
v staro mestno jedro, kjer je z 
drobnimi darilci obdaril ot-
roke, ki so se izpred mestne-
ga muzeja, opremljeni s čaro-
bukvico in čaropalico, podali 

v spremstvu čarovnic Ofelije, 
Flore Karniolske in Kirade na 
praznični voden pohod Krško-
čara. Po gozdnih stezicah so 
spoznavali svojo čaromoč, se 
učili čaropisa, pripravljali ča-
robne zvarke in opravili tre-
ning čaroleta na čarometli. 
Naslednji praznični pohod po 
doživljajski poti Krškočara na 
CPT Krško in Zavodu Škrateljc 
pripravljajo 14. decembra.  

Od prve adventne nedelje dal-
je mesto Krško razsvetljujejo 

Krško v zadnjem mesecu leta
KRŠKO – Tržnica Videm je bila 4. decembra v znamenju Miklavževega sejma. V primerjavi s preteklimi leti 
se ga je udeležilo manj ponudnikov darilnega programa, so bili pa zato prisotni redni ponudniki živil in ži-
vilskih proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, oblačil in posamezni rokodelci. 

praznične luči, ki pa so bile, 
vključno z adventnim ven-
cem v Zatonu, zaradi epide-
mioloških razmer že drugo 
leto prižgane brez uvodnega 
spremljajočega razvedrilne-
ga in kulturnega programa. 
V okraševanje so se tudi le-
tos vključili v družbi Kostak 

in v Kulturnem društvu Pros-
tor vmes, Mestna občina Krš-
ko pa je za okrasitev nameni-
la 65.000 evrov. Ob okrasitvi 
glavne ulice in trga na Vid-
mu ter CKŽ v starem mest-
nem jedru sta okrašena par-
ka Josipine Hočevar ter pri 
Valvasorjevi knjižnici, na Ho-
čevarjevem trgu pa postavlje-
ne lesene jaslice. V peš coni pri 
mladinskem oddelku knjiž-
nice je od 7. decembra dalje v 
dneh od ponedeljka do petka 
med 15. in 19. uro in ob sobo-

tah in nedeljah med 14. in 19. 
uro odprto drsališče, s kate-
rim upravlja Mladinski center 
Krško. Izposoja drsalk je brez-
plačna, njihova izdaja pa po-
teka v novo urejenem prosto-
ru med javnim straniščem in 
VGC Posavje. Drsališče bo lju-
biteljem drsanja na voljo vse 
do šolskih zimskih počitnic. 
Svoja naselja je okrasila tudi 
večina krajevnih skupnos-

ti po občini in v nekaterih je 
v primerjavi z lanskim praz-
ničnim decembrskim časom 
osvetlitev bogatejša. Kot de-
nimo v Leskovcu pri Krškem, 
kjer letos od mraka do jutran-
jih ur osvetljene snežne krog-
le in zvezde žarijo tudi na naj-
daljših ulicah v kraju, tj. Ulici 
11. novembra in Ulici Anke 
Salmič. 
 Bojana Mavsar

Miklavž s spremstvom se je sprehodil tudi med sejmarji in 
kupci na Miklavževi tržnici.

Praznično okrašen Zaton z velikim adventnim vencem

PODBOČJE – Na trgu pred podboško cerkvijo so člani tamkajšnje-
ga turističnega društva tudi letos postavili velik adventni venec 
premera dva metra. Tako kot lani, ko so venec izdelali in z njim 
prvič popestrili adventni čas, so tudi letos kovinsko konstrukci-
jo okrasili s srbotinom in smrečjem, lučkami in štirimi adventni-
mi svečami, k sodelovanju pa so letos povabili tudi domačine in 
obiskovalce. »Ko boste hodili mimo cerkve in našega leva na trgu, 
najdite adventni venček in nanj obesite 'bunkico', ki ste jo prines-
li od doma, kamor želite. Skupaj ga bomo krasili ves advent,« so 
pozvali tako domačine kot obiskovalce. V minulih dneh se je na 
vencu tako že nabralo nekaj bunkic, seveda pa pričakujejo, da se 
jih bo do konca adventnega časa še mnogo več.  P. P.

Podboški adventni venec

Na adventni venec lahko vsakdo obesi svojo 'bunkico' ali 
kakšen drug praznični okrasek.

Ta letni čas nam podarja čudovito priložnost, da se umirimo, se 
ustavimo, zadihamo, da pomislimo tudi na reči, ki bi jih v pri-
hodnje radi opravili bolje, drugače. Če malo razmislimo, s svo-
jim avtom redno hodimo na tehnične preglede, vsaj enkrat letno 
preverimo vse, da smo varni v vožnji. Kdaj ste pa nazadnje servi-
sirali sebe? Kdaj ste si vzeli čas ter preverili, v kakšnem stanju so 
vaši organi?  Mogoče jih je potrebno okrepiti, mogoče so se raz-
bohotile kakšne glivice in plesni, mogoče smo obremenjeni s tež-
kimi kovinami, paraziti in zajedavci, elektromagnetnim smogom?
Pri tem vam je lahko v veliko pomoč bioresonanca Stezica do 
zdravja na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem. Bioresonančna terapija 
se je pokazala kot zelo uspešna metoda za podporo in krepitev 
zdravja. Glavni cilj bioresonančne metode je, da aktivirate svoje 
regulativne sposobnosti v telesu. 
Z bioresonančnim aparatom MORA NOVA, katerega uporablja-
mo v Stezici do zdravja, v zelo kratkem času postavimo telo v har-
monijo tako, da po eni strani krepimo energetsko šibke organe in 
merdijane ter po drugi strani nevtraliziramo nakopičene toksine.  

Zdravje je ena izmed človekovih največjih vrednot. 
Zakaj si ne bi letos podarili dobrega počutja

in zadostne količine energije?

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

STEZICA DO ZDRAVJA, Lidija Božič s.p., 
Dalmatinova ulica 8, Krško, tel.: 070 561 071, 

www.stezicadozdravja.com
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Drevo je simbol življenja. Ali ste vedeli, da je bilo prvo božično 
drevesce hrast? Kelti so v zahvalo za dobro letino, svetlobo in v 
čast bogov s sadeži in svečami okrasili hraste. Podobno navado 
pritrjevanja sadežev in svečk na drevesa so ohranili tudi stari Rim-
ljani. V Slovenijo je navada okraševanja božičnih drevesc prišla iz 
Nemčije in se razširila po prvi svetovni vojni. 
Ali ste vedeli, da ima naravno božično drevo do 10-krat manj-
ši ogljični odtis od umetnega? Drevesce v loncu pa vam bo kra-
silo dom tudi čez leto. Izberite letos naravna božična drevesca.

Naša drevesca lahko kupite: v Sevnici: Vrtni center Dalija, Vrtnarija 
Terraplant v Orešju nad Sevnico; na Bizeljskem: Kmetijsko oskrbo-
valni center; v Krškem: Eurogarden; v Brežicah: HPG Brežice d.o.o. 
in v Dobovi: na sedežu podjetja. Lahko pa si božično dreves ce na-
ročite po telefonu 041 373 199 s paketno dostavo na dom. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TINEVA, d.o.o., Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, 
www.bozicna-drevesca.si, info@tineva.si, 

tel. 041 373 199, facebook: @bozicnadrevesca

Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o. z vami že četrto leto, v 
centru Brežic, kjer vam nudimo svetovanje, izobraževanje in 
kvalitetne konopljine izdelke.

Na policah se vedno najdejo izdelki lastne pridelave in 
predelave, ki vam lahko pomagajo do boljšega počutja, ter 
ostali izdelki domačih proizvajalcev.

Seveda je vedno prostor tudi za dobro knjigo, s katero lahko v 
kombinaciji z našimi izdelki 

vedno razveselite svoje najdražje.

Dobrodošli na konopljin čaj.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice

Kontakt: 030 340 268, www.konoplja-osvobaja.si
info@konoplja-osvobaja.si, FB: Konoplja osvobaja

Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakujejo 
mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni butik Mla-
kar. Ker dober glas seže v deveto vas, se iz zelo oddaljenih krajev 
stranke pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno predela-
vo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, slanin, vsak 
dan vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa z okoliš-
kih kmetij. Mesni butik Mlakar namreč veliko skrb posveča od-
kupu govedine in svinjine, da ostajajo zvesti sloganu »Pri nas 
meso domače diši drugače!«. Meso je dobro znati tudi pravil-
no pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporabnim nasve-
tom ali pa spečejo meso po naročilu.  

Predlagajo, da si v prazničnem času iz njihove ponudbe privo-
ščite tudi okusen tatarski biftek.  

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar s.p., 
Kolodvorska 1a, 8270 Krško, tel.: 041 760 702

TRŽIŠČE – Sveti Miklavž, prvi od treh dobrih decembrskih 
mož, je 4. decembra obiskal Tržišče in obdaril 200 otrok do 
desetega leta starosti. Darila je otrokom izročal kar v avto-
mobile (na fotografiji) ter pričaral iskrice v očeh in nasmehe 
na obraze. »Da je bilo v Miklavževem košu veliko daril, so pos-
krbele članice Društva prijateljev mladine Tržišče s pomočjo 
donatorjev, staršev otrok in župnije Tržišče, zato bi se v ime-
nu Društva prijateljev mladine Tržišče iskreno zahvalila vsem 
donatorjem, ki so se odzvali ter omogočili izvedbo letošnjega 
miklavževanja. Hvala, ker ste dobrodelni,« je sporočila člani-
ca Društva prijateljev mladine Tržišče Kaja Blažič ter zažele-
la, da prihajajoči praznični dnevi domove napolnijo s toplino, 
veseljem in radostjo. 
 S. R., foto: K. B.

RADEČE, SEVNICA – 1. de-
cembra so prižgali praznične 
decembrske luči v Radečah, 
kjer so dogajanje ob pravljič-
ni vasici v središču mesta s 
pevskim in plesnim nastopom 
popestrili učenke in učenci GŠ 
Laško – Radeče in OŠ Marja-
na Nemca Radeče, z nagovo-
rom župan Tomaž Režun 
ter z blagoslovom novoletne 
smrečice župnik Miro Ber-
gelj. V svetlih barvah je zaža-

Tudi v Radečah in Sevnici 
so zasijale praznične luči

rela tudi Radeška tržnica, ki 
jo krasijo še adventni venčki 
članic domačega hortikultur-
nega društva. Na tržnici, na 
kateri boste lahko nakupovali 
tudi 23. in 30. decembra med 
16.00 in 19.30, bodo Rudol-
fovi pomočniki 11. in 18. de-
cembra od 8.00 do 11.00 zbi-
rali darila za radeške otroke.

4. decembra so praznične luči 
osvetlile sevniško mestno je-

dro ter napovedala dogodke 
t. i. Čudežnega decembra, ki 
bo zaradi ukrepov varovanja 
zdravja že drugo leto zapo-
red precej okrnjen in prilago-
jen razmeram. 16. decembra 
ob 17. uri se bo v Stari galeri-
ji odvijal animiran ogled sli-
karske razstave Judite Raj-
nar Prosen. 18. decembra 
ob 17. uri bo na parkirišču 
pri Kmečki tržnici (le-ta bo 
odprta vse sobote in tudi 24. 

decembra) potekalo žrebanje 
’Kartic veselja’ s koncertom 
Roberta Petana in Maje We-
iss. 22. decembra ob 17. uri se 
bo odvijala otroška predstava 
’Pod prazničnim dežnikom’ s 
prihodom Božička. Na sple-
tni strani KŠTM poteka med 
1. in 25. decembrom 25-dnev-
ni izziv sreče ter decembrski 
lov na srečo 'Ho – ho – hov', na 
voljo pa so tudi čudežne po-
barvanke!  S. RadiPraznične luči osvetljujejo tržnico v Radečah (foto: D. Kalin).

V sevniškem grajskem parku vabijo k obisku severni jeleni.

Miklavž obiskal Tržišče in obdaril 200 otrok 

SEVNICA – V sklopu projekta ’Luka bere’ Gimnazije Celje – 
Center in Društva GCC je pred dobrim mesecem dni izšla 
slikanica ’Luka govori resnico’ 18letne sevniške gimna-
zijke Ane Košir, ki se je v projekt vključila na pobuda pri-
jatelja Jona Kanjirja, dijaka programa predšolske vzgoje 
na omenjeni srednji šoli.

»Pred projektom 
Luka bere nisem ni-
koli razmišljala o pi-
sanju, ampak ko me 
je prijatelj, vodja 
omenjenega projek-
ta Jon Kanjir pova-
bil k sodelovanju, se 
mi je to zdela odlič-
na priložnost, da se 
preizkusim v ne-
čem novem. Zame 
je bilo pisanje otro-
ške zgodbe izziv, zato je bilo kar nekaj priprav pred samim pi-
sanjem. Ponovno sem prebirala različne otroške slikanice, tok-
rat z drugačnimi očmi. Z vzgojiteljico sem se posvetovala, kaj 
je otrokom ob branju všeč in kaj ne. Razmišljala sem o primer-
ni temi. Ob vsem tem sem spoznala, da moram pisati kot od-
rasla oseba, a razmišljati kot otrok,« pripoveduje Ana Košir, 
ki kot prostovoljna animatorka pri delu z otroki in nenazadnje 
tudi kot starejša sestra opaža, da imajo mlajši otroci včasih te-
žave s priznanjem resnice. »Raje se zatekajo v laž, saj se boji-
jo kazni, a resnica je ena izmed najpomembnejših vrednot v 
življenju in iz nje izhaja ideja za mojo prvo otroško slikanico,« 
pravi gimnazijka in nadaljuje, da želi otrokom s pomočjo dveh 
knjižnih junakov, Luke in Oskarja, približati pomen priznanja 
resnice, četudi je ob tem prisoten strah. »Z ekipo načrtujemo 
širitev projekta, zato verjamem, da to ni bil zadnji tovrstni iz-
ziv,« nadaljuje in se zahvali za prečudovite ilustracije študentki 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Maši 
Črešnik ter omeni še knjižno delo prijatelja Jona, ki je v sklopu 
projekta ’Luka bere’ avtor slikanice z naslovom Luka prema-
ga žalost. »Ob branju te knjige lahko otroci spremljajo Lukova 
čustva ob izgubi kužka Rona,« pove mlada ustvarjalka in za-
ključi, da so slikanice, ki so odlično darilo za mlade bralce, na-
pisane z velikimi tiskanimi črkami in so na voljo za nakup na 
spletni strani: https://luka-bere.si.  S. Radi

Za prijetne bralne urice

Ana Košir in Jon Kanjir
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KRŠKO – Tekoče šolsko leto 2021/22 poteka na največji 
osnovni šoli v mestni občini Krško v znamenju 50letne-
ga jubileja šolskega poslopja, saj je prva generacija učenk 
in učencev prestopila prag novozgrajene in po prevajal-
cu Biblije v slovenski jezik Juriju Dalmatinu poimenova-
ne šole septembra 1971. 

Nova šola je bila pomembna pridobitev za kraj in širše obmo-
čje Posavja in je še danes, saj je bila v letu 2017 zaključena nje-
na celovita obnova, sodoben hram izobraževanja mladih umov. 
Kot pravijo na šoli, je zato za učence in zaposlene letošnje šol-
sko leto prav posebno. Že prvi šolski dan so s kratko kultur-
no prireditvijo v počastitev jubileja napovedali niz dejavnosti 
in dogodkov, ki se bodo v ta namen zvrstili, v začetku decem-
bra pa so 50. jubileju šole posvetili tudi neformalni praznik Ta 
veseli dan kulture, v sklopu katerega so v zbornici šole odprli  
razstavo. Pripravili sta jo učiteljici Maja Mirt Jakše in Petra 
Gajski, vlogo kustosinj pa sta prevzeli devetošolki Tinkara 
Kranjčevič in Noelle Benje, ki sta učence razredne in pred-
metne stopnje popeljali skozi razstavo. Ta prikazuje enoletni 
potek gradnje šole in zatem tudi obnovo poslopja pred nekaj 
leti, na ogled so razstavili stare učbenike in učila, revije ter al-
bume s fotografijami vseh razredov, ki so obiskovali videm-
sko 'učilno zidano', ki je še vedno največja osnovna šola v ob-
čini Krško. Ko bodo epidemiološke razmere omogočale, bodo 
razstavo pripravili tudi za zunanje obiskovalce.

 B. M./vir in foto: OŠ J. Dalmatina

Razstava ob 50-letnici šole

Učenke ob ogledu fotografij dosedanjih generacij šolarjev
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ZDOLE – 5. decembra pod večer je Miklavž s spremstvom obi-
skal in obdaril otroke z območja krajevne skupnosti Zdole, ob 
tem pa namenil posebno pohvalo tudi članom tamkajšnjega Tu-
ristično-hortikulturnega društva, ki so mu dostavili seznam 
otrok, pred tem pa okrasili ter s prazničnimi lučmi razsvetli-
li ročno izdelane pravljične podobe pri večnamenskem domu. 
Ob tem so turistični aktivisti postorili še mnogo drugih dob-
rih del, ki ne sovpadajo le z zadnjim mesecem leta, temveč tudi 
z načrtovanjem dejavnosti za živahen krajevni utrip v prihaja-
jočem letu.  B. M., foto: THD Zdole

PODBOČJE – V organizaciji Kulturnega društva Stane Kerin 
Podbočje je na Miklavžev večer potekalo že 23. miklavževanje. 
Potem ko lani izvedba takšnega dogodka ni bila možna, so ga 
letos, ob upoštevanju omejitev in v dveh delih, vendarle pripra-
vili in poskrbeli za prihod prvega od treh decembrskih dobrih 
mož. Za uvod so Igralski mulci pod režisersko in organizator-
sko taktirko Ivanke Černelič Jurečič uprizorili kratko predsta-
vo Zažgani piškoti (napisala jo je režiserka sama). Sodelovalo 
je kar 23 osnovnošolskih otrok (dve dekleti sta sicer manjkali 
zaradi bolezni), ki so v predstavo vložili veliko ur in truda. Kot 
običajno je ob koncu predstave v dvorano prišel sveti Miklavž 
(v zadnjih letih je to vlogo prevzel Lovro Jurečič), umiril po-
redne parklje in ob pomoči angelčkov obdaril ne le otroke, am-
pak vse udeležence miklavževanja, skupaj kar 120.  P. P.

Miklavževanje na Zdolah

Najprej predstava, nato darila

Miklavž je darilca razdelil tako otrokom kot odraslim.
ŽUPEČA VAS, RAČJA VAS – 5. decembra, na predvečer dneva, 
ko goduje sv. Miklavž, je slednji po kar nekaj letih premora obi-
skal tudi Župečo vas in Račjo vas. Seveda ni prišel sam, temveč 
je imel s seboj tudi spremstvo – angelčke in parklje. Prvi so na 
eni strani obdarovali pridne vaške otroke pa tudi kakšnega od-
raslega, drugi pa so jih skušali s svojimi opravami in verigami 
v rokah tudi malce prestrašiti, a so morali ubogati Miklavža in 
se umakniti stran. Otroci iz obeh vasi so se seveda razveselili 
prejetih skromnih daril, nekateri med njimi so tudi dokazali, 
da znajo lepo moliti. Nekaj daril so tudi nastavili pred vhodna 
vrata hiš, kjer so doma otroci. Ideja o tem, da v vasi ponovno 
obudijo miklavževanje, je prišla v Turističnem, športnem in 
kulturnem društvu (TŠKD) Župeča vas, zato upajo, da bodo to 
dolgo in lepo tradicijo v prihodnjih letih nadaljevali.  R. R.

Miklavž v Župeči in Račji vasi

Otroci so se razveselili skromnih daril.

KRŠKO – Na Hočevarjevem 
trgu so od začetka decembra 
na ogled unikatne lesene jas-
lice, ki jih je za CPT Krško iz-
delal rezbar Marko Kostanj-
šek iz Podsrede. V lanskem 
prazničnem času premierno 
predstavljene jaslice, izde-
lane iz macesnovega lesa, so 
letos okrašene nekoliko dru-
gače, s poudarkom na žitu, ki 
nam daje vsakdanji kruh, ob 
njih pa je poskrbljeno tudi za 
sedišča. P. P. foto: B. M.
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Po uvodnem pozdravu or-
ganizatorja predavanj na U3 
(skrajšano ime univerze za 
tretje življenjsko obdobje) 
Marjana Krapeža je navzo-
čim direktorica Zavoda Ne-
viodunum in odgovorna ure-
dnica regionalnega časopisa 
Posavski obzornik Maruša 
Mavsar predstavila delova-
nje omenjenega zavoda, glav-
ni urednik Peter Pavlovič je 
predstavil nastajanje časopisa, 
Smilja Radi pa je spregovori-
la o delu na terenu, ki je osno-
va za sestavo časopisnih novic. 

Najprej revija, nato časopis

»Posavski obzornik je nastal iz 
želje po posredovanju novic iz 
lokalnega okolja, ki so bile na 
nacionalnem nivoju prezrte, 
saj so se na sporede medijev 
najpogosteje uvrstile senzaci-

onalistične novice ali novice v 
povezavi z nekaterimi strate-
škimi objekti, bodisi z nukle-
arno elektrarno, mejo ali vo-
jaškim letališčem. To, kako te 
vidijo drugi, hitro sprejmeš za 
svoje, zato je bilo treba spre-
meniti samopodobo regije. 
Tako je rasla ideja o časopi-
su, ki bi s prednostno pozitiv-
nimi informacijami povezoval 
območje šestih občin ob Savi, 
Krki in Sotli. In temu smo zves-
ti še danes. Naš fokus je usmer-
jen v tisto, kar je dobrega v 
vseh nas in okoli nas; pokaza-
ti želimo, kje so priložnosti za 
udejanjanje dobrih idej, kako 
pomembno je sodelovanje in 
povezovanje na različnih pod-
ročjih našega delovanja, bodisi 

na gospodarskem, kulturnem, 
športnem, izobraževalnem, 
družbenopolitičnem ...« je Ma-
ruša Mavsar predstavila za-
četke in namen regionalnega 
časopisa, ki je od decembra 
1997 do julija 2005 izhajal 
kot mesečna revija, od 14. ju-
lija 2005 pa izhaja kot barvni 
štirinajstdnevnik in ga v na-

kladi 27.500 izvodov s poštno 
dostavo brezplačno prejmejo 
vsa gospodinjstva v občinah 
Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Sevnica, Radeče in Bi-
strica ob Sotli (to pomeni 100 
% pokritost skupno 448 na-
selij v regiji). »Naše bralke in 
bralci pa ne živijo samo v Po-
savju, pač pa tudi v drugih slo-
venskih mestih in v tujini, kjer 
imamo prav tako naročnike. 
Vsaka številka časopisa je tudi 
digitalizirana, na spletni stra-
ni je vsebina objavljena že dan 
pred četrtkovim izidom, in si-
cer v sredinem popoldnevu,« 
je nadaljevala s predstavitvijo 
odgovorna urednica Posavske-
ga obzornika. 

Izpostavila je tudi, da novice 
za časopisno objavo priprav-
ljajo osebe, ki živijo v Posavju. 
»To je postala že posebnost, 

kot tudi to, da so sodelavke 
in sodelavci v rednem delov-
nem razmerju, saj se v novi-
narstvu vedno bolj uveljavlja 
prekarnost, ki temelji na soci-
alni negotovosti, česar ne pod-
piram,« je bila kritična do to-
vrstne oblike zaposlitve, ki 
ima lahko negativne posledice 
za kakovost novinarskih vse-
bin. »Pogosto se vprašam, za-
kaj to počnemo, zakaj kot me-
dij obstajamo, kdo je tisti, ki 
je na koncu pomemben? Od-
govor je jasen – bralec je tisti, 
za katerega se je vredno trudi-
ti in mu pomagati, da v svojem 
okolju živi čim bolje. V časopi-
su se trudimo zajeti raznovr-
stne interese bralk in bralcev, 
različnih po spolu in staros-

ti ter zanimanjih. To so ose-
be, ki nam zaupajo, verjamejo 
v naše delo; ki rade prebirajo 
pozitivne novice iz domačega 
okolja, v katerem živijo ali pa 
so v njem odraščale, saj je ne-
katere življenjska pot odpelja-
la v druga mesta in države,« je 
pojasnjevala poslanstvo lokal-
nega časopisa, ki z zapisi in s 

fotografijami ohranja spomin 
na dogodke in osebe. Ob tem 
je obžalovala, da je časopisnih 
strani vedno premalo za ob-
javo vseh člankov, a kljub ča-
sovni zamudi je vsaka objava 
neprecenljivega pomena za 
domoznanstvo, za zanamce. 

Delo usmerjajo dogovori na 
redakcijskih sestankih    

Pri sestavi vsebine v časopisu 
so pomembni redakcijski ses-
tanki, na katerih so prisotni 
vsi zaposleni, saj so namenjeni 
oceni vsebine izdane sveže šte-
vilke časopisa, morebitnim od-
zivom bralk in bralcev, ki svoje 
mnenje sporočajo preko elek-
tronske pošte, v telefonskem 
pogovoru ali ob osebnem sti-
ku na katerem izmed dogod-
kov, ter predlogom za novo 
številko časopisa s pregle-
dom prispelih vabil na dogod-
ke. »Seveda ugotavljamo, da na 
podlagi vabil obiskujemo veli-
ko tradicionalnih dogodkov na 
določen datum, kar morda re-
dni bralke in bralci opažajo. V 

uredništvu se ob tem zaveda-
nju ves čas trudimo, da iščemo 
in obiščemo naše kraje in lju-
di, o katerih še nismo pisali,« je 
predstavljal delovni utrip Pe-
ter Pavlovič, ki poleg dela na 
terenu skrbi na uredništvu 
kot glavni urednik za to, da so 
v časopisu čim bolj enakovred-
no zastopane različne in zani-
mive vsebine iz vseh šestih 
posavskih občin, čeprav jih je 
seveda še vedno največ iz treh 
največjih, iz sevniške, krške in 
brežiške občine. »Na redakcij-
skem sestanku se pogovorimo 
o osrednji temi, ki bi zanimala 
bralke in bralce, izberemo ose-
bo za osrednji pogovor, iščemo 
ideje za anketo, razmišljamo o 
zgodbah, na samo vsebino pa 
vplivajo predvsem dogodki na 
terenu, ki se jih udeležujemo 
in nato sestavimo članke ...« je 
predstavljal potek dela, ki ni 

omejeno samo na delovne dni, 
saj se dogodki odvijajo tudi ob 
sobotah in nedeljah ob različ-
nih urah. »Približno 50 odstot-
kov je terenskega dela in 50 
odstotkov pisarniškega, de-
lovni čas je fleksibilen. To po-
meni, da ko pridemo s terena, 
sedemo za računalnik, pregle-
damo zapise v beležki, poslu-
šamo zvočne posnetke, prene-
semo fotografije v fotoarhiv, 
nato zberemo misli in začne-
mo s pisanjem članka ...« je še 
nazorneje opisal nastajanje 
besedil v različnih novinarskih 
žanrih. V zaključku je svoje vti-
se strnila Smilja Radi ter obu-
dila spomin na dva pogovora, 
ki ju je opravila s članoma U3, 
Vinkom Šeškom in Miro Šraj. 
Srečanje so z vprašanji pope-
strili prisotni slušatelji in slu-
šateljice, ki so izvedeli še nekaj 
o založniški dejavnosti Zavoda 
Neviodunum, ki deluje na po-
dročju medijev, kulture, odno-
sov z javnostmi, založništva in 
izobraževanja v Posavju.

Druge, nemedijske dejavno-

sti zavoda, poimenovanega po 
antičnem mestu Neviodunum 
z območja današnjega Drnove-
ga, je predstavila direktorica 
Maruša Mavsar: »Zavod Nevi-
odunum je v letošnjem sep-
tembru obeležil 20 let delo-
vanja in pod naslovom Knjige 
iz Posavja je doslej izdal sko-
raj 60 knjig, ki so neprecenljiv 
del kulturne dediščine. Mar-
sikdo se posmehuje, češ da pri 
knjigah ni ekonomske računi-
ce, ampak nemogoča je raču-
nica pri tako ozkem knjižnem 
trgu – mi, ki delamo s pisnimi 
viri, vemo, kaj pomeni za pri-
hodnost ohraniti informacije o 
sedanjosti. Če je zapisano, se je 
zgodilo. Ostale vzame čas,« je 
izpostavila ter se prijaznemu 
gostitelju zahvalila za povabi-
lo na predavanje s knjigo iz Ne-
viodunumove založbe. 
 Smilja Radi

Bralec je tisti, za katerega  
se je vredno truditi
SEVNICA – Na povabilo Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, ki deluje od leta 2003 in po-
vezuje okoli 200 članic in članov, je 2. novembra v kulturni dvorani potekala predstavitev delovanja Zavo-
da Neviodunum iz Krškega, ki izdaja tudi osrednji regionalni časopis Posavski obzornik. 

Peter Pavlovič, Maruša Mavsar, Smilja Radi in Marjan Krapež 
(foto: V. Šeško) 

Slušateljice in slušatelji U3 so pozorno prisluhnili predstavitvi 
nastajanju novic v regionalnem časopisu Posavski obzornik, 
zastavili nekaj vprašanj ter sodelovali tudi v sproščenem 
pogovoru, ki je sledil v zaključnem delu.

»Pogosto se vprašam, zakaj to počnemo, zakaj 
kot medij obstajamo, kdo je tisti, ki je na koncu 

pomemben. Odgovor je jasen – bralec je tisti, za 
katerega se je vedno vredno truditi in mu pomagati, 

da v svojem okolju živi čim bolje.«

»Če je zapisano, se je zgodilo. Ostalo vzame čas.«

V novembru letos je praznoval 91-letnico dr. 
Jože Pirc, v aktivni dobi cenjen zdravnik in 
tudi direktor ZD Krško. Pred 41 leti, za njego-
vo 50-letnico, smo dr. Pircu v ZD Krško zloži-
li zdravico. Vredno je, da s spominom prikli-
čemo tudi njegovo energijo ustvarjalnih let in 
obnovimo najboljše želje.

Zdravica dr. Jožetu Pircu za življenjsko obletnico (XI, 1980)

Sedemnajstega listopada dan 
pri leskovški nekdanji pristavi 

Hipokrat Abrahama ustavi, 
s pogledom zaobjame krško ravan. 

„Tu mi je učenec vdan.

Kako naj kratko ga predstavim, 
da boš najbolje razpoznal. 

Obilo znanja je nabral,
prijazno ga ljudem dajal, 

zato najbolje na njega stavim.

V šestdesetih letih, 
kar je v zdravstvu tu izpad nastal. 

Dr. Hvala sama in njen čar, 
da ne omaga sem se zbal, 

sem dr. Pirca v zdravniški par poslal.

V tej vpregi ni nikdar zastal, 
pri delu mere ni poznal, 

naslednikom je vzor pustil, 
s svojim ognjem ga oblil, 

v zdravništvu se je dovolj razdal.

Kadar bolnik se v njega uzre, 
v njegovo vedno vedro lice, 

razume skrite, tihe klice 
pomoči, stisko bolnice, 

s srčnostjo si zbližanje odpre.

Njegov nastop ni delal mu težav. 
Čeprav navzven mirno deluje, 

se v duši buri, premišljuje, 
kako izboljšati zdravstvo snuje. 
Težko izvesti, da vsem bo prav.”

Zdaj dr. Pirc življenjsko obletnico praznuje, 
stotero želja se mu nasuje: 

naj mu usoda pošteno spleta, 
naj bo zdrav še mnoga leta, 

naj mu življenje dobrega obeta.

 Prim. Matjaž Zupančič, dr.dent.med.

91-letnik zdravnik dr. Jože Pirc

BREŽICE, SEVNICA – 15. novembra, na predvečer medna-
rodnega dneva strpnosti, so v Posavskem muzeju Brežice 
v sodelovanju s Sinagogo Maribor, KŠTM Sevnica in Občino 
Sevnica odprtje razstave »Tu se je Smrt utrudila do smrti …: 
slovenske žrtve Auschwitza, dokumentarna razstava, Stevan 
Savić, taboriščna številka A19960« v obnovljenem gornjem 
delu Lutrovske kleti pod sevniškim gradom zaradi aktual-
nih epidemioloških razmer pripravili kot spletni dogodek. 

Sinagoga Maribor je ob 75. obletnici osvoboditve Auschwitza 
leta 2020 pripravila razstavo o slovenskih žrtvah Auschwitza, 
ki pripoveduje zgodbe 65 ljudi, ki so bili odpeljani v omenjeno 
taborišče. Ob gostovanju razstave v Posavskem muzeju Brežice 
od letošnjega aprila do junija je bila razstava obogatena z zgod-
bo družine Sevničana Stevana Savića, ki je tudi izkusil pekel ta-
borišča Auschwitz. Sodelujočim v spletni predstavitvi razstave 
je avtor razstave in direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak 
predstavil namen razstave in povedal, da si želi sodelovanja z os-
talimi muzeji po Sloveniji, ki bi kot Posavski muzej Brežice so-
delovali z zgodbami iz njihovega lokalnega okolja. Estera Savić 
Bizjak, hči Stevana Savića, je obudila spomine na svojega oče-
ta in izrazila zahvalo za sodelovanje pri odkrivanju tančic pre-
teklosti njene družine. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je 
poudaril, da so spomin na preteklost in njeni pomniki izrednega 
pomena za vse nas. Zgodovinarka Mihaela Kovačič je pripravi-
la predstavitev s fotografijami preteklih razstav ter dokumenti 
in fotografijami iz življenja Stevana Savića, ki bodo na ogled na 
razstavi v Sevnici v naslednjem letu. Spletni dogodek, ki je bil 
pripravljen v čast praznika občine Sevnica, je povezovala direk-
torica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj. Za 
vse, ki se dogodka niso mogli udeležiti, je posnetek na voljo na 
Youtube kanalu Posavskega muzeja Brežice. Za sodelovanje se 
v Posavskem muzeju Brežice vsem sodelujočim zahvaljujejo, še 
posebej pa Esteri Savić Bizjak za njeno zaupanje.

 S. R./vir: PMB

Tančice spominov na taboriščnike

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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. 

Občina Brežice je v letu 2021 
nadaljevala z obnovo odsekov 
na lokalni cesti LC 024060 Ve-
like Malence–Vrhovska vas. V 
času od julija do sredine sep-
tembra je bila izvedena obnova 
voziščne konstrukcije na odseku 
Boršt–Gorenja Pirošica v skupni 
dolžini 1 km. Skupna vrednost 
celotne investicije je znaša-
la dobrih 252.300 evrov. Inve-
sticija je sofinancirana s strani  
Ministrstva za obrambo v viši-
ni 108.750 evrov v skladu z do-
govorom med Občino Brežice 
in Ministrstvom za obrambo o 
sofinanciranju vlaganj v lokalno 
infrastrukturo v bližini letališča 
Cerklje ob Krki.

V okviru investicije, ki prispeva 
k večji prometni varnosti, se je 
uredilo odvodnjavanje meteor-

ne vode s cestišča, čiščenje jar-
kov ob cesti in celovita rekon-
strukcija cestišča v širini 5 m in 
dolžini 1 km z zamenjavo zgor-
njega in spodnjega ustroja ter 
izdelavo dvoslojne asfaltne pla-
sti (8+3 cm) ter izdelava bankin. 

Istočasno se je izvedlo tudi či-
ščenje brežin ob omenjeni cesti. 
Občina Brežice je omogočila za-
poro cestišča, da so lastniki ze-
mljišč ob cesti lahko pospravi-
li označena drevesa, ki bi lahko 
predstavljala nevarnost za ces-

tišče (npr. padci poškodovanih 
dreves na cestišče ob neurjih, 
snežnih padavinah ipd.).

V letu 2020 je Občina Brežice 
že obnovila odsek lokalne ceste 
Velike Malence–Vrhovska vas v 
dolžini 900 m na odseku Velike 
Malence–Boršt. Izvedla so se 
dela za celovito obnovo vozišča 
z zamenjavo spodnjega ustroja 
ceste, ureditvijo odvodnjava-
nja meteornih voda in utrditvi-
jo bankin, ki prispevajo k več-
ji prometni varnosti. Vrednost 
pogodbenih del je v 2020 znaša-
la 190.000 evrov. Investicija je 
bila v skladu z dogovorom med 
Občino Brežice in Ministrstvom 
za obrambo RS o sofinanciranju 
vlaganj v lokalno infrastruktu-
ro v bližini letališča Cerklje ob 
Krki sofinancirana s strani mini-
strstva v višini 50 %.

PLUTO (21175S) je tri leta star 
kuža večje rasti, tehta cca. 35 
kg. V zavetišče je prišel zaradi 
inšpekcijskega odvzema.  Pluto 
je priden in prijazen, naučil se je 
hoje na povodcu. Išče odgovo-
ren dom, kjer bo član družine. 
Primeren je za izkušene skrbnike 
in družine z večjimi otroci. 

FRIDA (21383B) 
je štirimesečna prijazna muca, ki 
išče nov dom. Sprva je malo za-
držana, vendar se hitro sprosti in 
postane prava mačja navihanka. 
Če bi jo radi spoznali, lahko pok-
ličete na 07 496 11 56.

FIDA (21158B) 
je približno pet let stara psička 
manjše rasti. Rada se spreha-
ja, obožuje cartanje in bližino 
človeka. Do novih ljudi je lahko 
najprej nezaupljiva, pozneje pa 
se sprosti. Potrebuje odgovor-
nega lastnika, ki se ji bo posve-
čal in odgovorno skrbel zanjo. 

V času javne razprave lahko vsi 
zainteresirani (krajevne skup-
nosti, društva, posamezniki) po-
dajo svoje predloge in pripom-
be na predloga proračunov. Po 
uskladitvi proračunov bo ob-
činski svet predvidoma v janu-
arju obravnaval predloga pro-
računov v 2. branju in odločal o 
sprejemu odlokov. 

Pripombe na predloga pro-
računov občine za leti 2022 
in 2023 se oddajo v pisni ob-
liki, in sicer se lahko pošlje-
jo po elektronski pošti na na-
slov obcina.brezice@brezice.si, 
po navadni pošti (Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice) ali se oddajo osebno 
(pisno) v sprejemni pisarni (pri-
tličje, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice).  

Predlog Odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2022 in  
predlog Odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2023 sta 
dostopna na spletni strani Ob-
čine Brežice www.brezice.si  v 
rubriki Občinski svet – Vabila 
na seje OS – 20. seja Občinske-
ga sveta Občine Brežice, gradi-
vo pod zaporednima številka-
ma 9. in 10. 

Predloga proračunov občine za leti 2022 in 
2023 bosta v javni razpravi do 24. decembra
Občinski svet Občine Brežice je na 20. redni seji odločil, da sta predloga odlokov o proračunu Občine Brežice za leto 
2022 in za leto 2023 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato bosta v javni razpravi do vključno 24. decembra 2021. 

Proračun je temeljni dokument 
občine, s katerim so predvide-
ni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki občine 
za eno leto – za izvajanje nalog 
občine in za investicije. Cilj je 
predlagati takšen proračun, ki 
bo v okviru danih možnosti fi-
nančno vzdržen ter bo zagota-
vljal izvajanje rednih zakonskih 
nalog in tekoče delo občine ter 
razvojne projekte. 

INVESTICIJSKO NARAVNANA 
PREDLOGA PRORAČUNOV 
OBČINE BREŽICE ZA LETI 2022 
IN 2023 

V predlogu proračuna Občine 
Brežice za leto 2022 so pred-
videni odhodki občine v višini 

dobrih 40 milijonov evrov. Na-
črtovana sredstva za investici-
je znašajo 21 milijonov evrov 
oz. 53 % celotnega proračuna. 
V predlogu proračuna Občine 
Brežice za leto 2023 so pred-
videni odhodki občine v višini 
32,7 milijona evrov. Načrtova-
na sredstva za investicije znaša-
jo 14 milijonov evrov oz. 43 % 
celotnega proračuna.

V letu 2022 in 2023 Občina Bre-
žice nadaljuje z investicijami, za 
katere je pridobila evropska in 
državna sredstva, ter investici-
je, pri katerih sodeluje z Direk-
cijo Republike Slovenije za in-
frastrukturo in Ministrstvom za 
obrambo. To so projekti Hidrav-
lične izboljšave vodovodnega 

sistema v občinah Brežice in Bi-
strica ob Sotli, izgradnja kolesar-
skih povezav Krška vas–Čatež 
ob Savi ter kolesarska povezava 
Brežice–Dobova, nadaljevanje 
izgradnje pločnika Kalin–Obrež-
je, izgradnja pločnika Podgrače-
no in pločnika Ribnica ob obno-
vi državne ceste, obnova mostu 
Boršt ter obnova lokalne ceste 
Cerklje–Črešnjice in izgradnja 
pločnika.

Občina bo nadaljevala z ureja-
njem javne infrastrukture po 
vseh 20 krajevnih skupnostih v 
občini (lokalne ceste, javne poti, 
pločniki, javna razsvetljava, vo-
dovodi, kanalizacije). V letih 
2022 in 2023 občina nadaljuje z 
izvajanjem participativnega pro-
računa, vrednost projektov je 
100.000 evrov letno. Občina bo 
investirala tudi v večnamenske 
domove, v primarno zdravstvo 
(dozidava objekta Zdravstvene-
ga doma Brežice), športno in-
frastrukturo (atletski stadion, 
veslaška steza, vodni center), 
uredila bo javno pralnico, dnev-
ni center za starejše občane … 
Ob investicijah bo občina zago-
tavljala sredstva za podporo go-
spodarstvu, turizmu, kmetijstvu 
ter društvom in občanom. 

Obnovljen odsek lokalne ceste Velike Malence–Dolenja Pirošica

Občane obveščamo, da bo podjetje GVO, d.o.o. v naslednjih 18 me-
secih v občini Brežice gradilo optično širokopasovno omrežje, s ka-
terim bo interesentom zagotovljena sodobna telekomunikacijska 
povezava, ki omogoča stabilne in visoke hitrosti prenosa podatkov. 
Podjetje GVO, d.o.o. bo gradilo omrežje in tako poskrbelo za pokri-
vanje 835 belih lis na območju Občine Brežice. Gradnja omrežja se 
delno sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada za regionalni 
razvoj. Podjetje bo občanom posredovalo Obvestilo o predvideni 
gradnji optičnega omrežja. Na tak način bo izvajalec GVO, d.o.o. 
občane seznanil z osnovnimi podatki o omrežju in jih hkrati pozval, 
da izrazijo svoj interes po priključitvi na optično omrežje. 
Predviden začetek gradbenih del se načrtuje v mesecu marcu 2022, 
predviden zagon optičnega omrežja in priklop prvih naročnikov 
pa se načrtuje konec leta 2022. Zaključek vseh del je predviden 
za september 2023.
Podatki glede razpisa GOŠO 5 in naslovi belih lis so dostopni na 
spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-raz-
pis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-
-naslednje-generacije-goso-5/

Obvestilo o gradnji optičnega širokopasovnega 
omrežja v občini Brežice za t. i. bele lise

Urejen odsek  Boršt–Gorenja Pirošica na lokalni cesti Velike Ma-
lence–Dolenja Pirošica 2021

Novembra je bil urejen tudi odsek Selske ceste v Dobovi skupaj z 
novim pločnikom.
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Mestna občina Krško 
ob obletnici enotne odločitve slovenskega 

naroda za samostojno državo 
vljudno vabi na 

slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti
v nedeljo, 26. decembra 2021, ob 17. uri 

v Kulturnem domu Krško.

Kulturni program bodo oblikovali Simfonični 
orkester Glasbene šole Krško, 
Bernarda Žarn in Juš Milčinski.

Vljudno vabljeni.

Mag. Miran Stanko, župan

Rezervacija in nakup vstopnic na blagajni KD Krško.
Za vstop morate izpolnjevati enega od zahtevanih pogojev 

za preprečevanje širjenja okužb na dan prireditve.
Prosimo, da prispete najkasneje do 16.45.

Urejanje komunalne infrastrukture na Senovem 
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v pore-
čju spodnje Save« Občina Krško na Senovem po posameznih od-
sekih gradi fekalno kanalizacijo. Skupna vrednost gradbenih del, 
ki bodo zaključena do junija 2023, znaša 1,2 milijona evrov, od 
tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evropskega kohezij-
skega sklada in države.

Na ustrezno odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih voda bo do 
leta 2023 priključenih sedem ulic 
oz. odsekov ulic. Gradbena dela 
so trenutno končana na odseku 
Rudarske ceste in na odseku Bo-
horske ceste. Gradbišča so še od-
prta na severnem delu Tomšiče-
ve ceste in na Cesti 3. julija, kjer 
bodo dela končana v naslednjem 
letu. V letih 2022 in 2023 bodo 
gradbena dela potekala na dveh 
odsekih, in sicer na Cankarjevi 
cesti ter na Cesti bratov Zorko. 
Gradbena dela obsegajo novo-
gradnjo fekalne kanalizacije, na 
nekaterih odsekih tudi širokopa-
sovne povezave in meteorno ka-
nalizacijo.
Projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju spodnje Save« v občini Krško poleg ka-
nalizacij na Senovem obsega že zgrajene odseke kanalizacij v Kr-
škem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna vrednost projekta znaša 
1,8 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  
iz Kohezijskega sklada.

Gradnja fekalne kanalizacije na 
Senovem

Ureditev ceste Krško–Zdole načrtovana  
v letu 2022
Občina Krško je v želji, da se čim prej pristopi k ureditvi državne 
ceste R3-677 Krško–Zdole, sama pristopila k izdelavi projektne 
dokumentacije, ki je bila izdelana že v letu 2014. Tako investitor 
Direkcija RS za infrastrukturo kot Občina Krško kot sofinancer 
se trudimo, da bi bili pogoji za začetek del izpolnjeni v nasled-
njem letu.

Na podlagi izdelane osnovne projektne dokumentacije je bila izve-
dena parcelacija, tam, kjer je bilo mogoče z lastniki zemljišč le to 
izvesti na terenu. Po predstavitvi krajanom so bile postavljene do-
datne zahteve lastnikov, ki bistveno vplivajo na realizacijo projek-
ta, zato je bila na podlagi teh podatkov naročena novelacija projek-
tne dokumentacije. Bistvene spremembe se nanašajo na dodatno 
umestitev pločnika skozi naselje Pleterje, ureditev avtobusnih po-
stajališč v tem naselju ter primernejše rešitve za velike posege v 
zasebna zemljišča zaradi strmih brežin. Širina vozišča je načrtova-
na skladno s pravili stroke. Trenutno potekajo odkupi potrebnih 
zemljišč in pridobivanje služnosti za nove in spremenjene komu-
nalne vode. Novelacija projektne dokumentacije je v zaključni fazi. 
Kljub vsem zapletom se investitor Direkcija RS za infrastrukturo in 
sofinancer Občina Krško trudimo, da bi vzpostavili pogoje za pri-
četek del v letu 2022. Dokončanje investicije je odvisno od prido-
bivanja služnosti, od zmožnosti zagotavljanja potrebnih sredstev, 
vsekakor pa delamo vse v smeri, da se projekt čim prej prične in 
zaključi ter se s tem vzpostavijo pogoji za varnost vseh udeležen-
cev v prometu, ki uporabljajo cesto Krško–Zdole.

Obnova ceste Krško–Zdole je načrtovana v letu 2022, a je odvisna 
predvsem od pridobivanja služnosti ter od zmožnosti zagotavlja-
nja potrebnih sredstev.

Obnova Ceste krških žrtev poteka v skladu  
s terminskim načrtom

Prva faza obnove državne ceste G1-5 Krško–Drnovo, ki jo kot inve-
stitor vodi Direkcija RS za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Kr-
ško, poteka v skladu s terminskim planom. Ta faza bo potekala na 
odseku od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško. Prvi 
odsek obnove poteka od krožišča za Narpel do Mladinskega cen-
tra Krško, kjer bodo v tednu po 20. decembru položili prvo, nosilno 
plast asfalta v dolžini ca. 460 metrov. Cesta še vedno ostaja zaprta, 
obvoz je urejen po obvoznici, stanovalcem in uporabnikom poslov-
nih dejavnosti pa je ves čas omogočen dostop. Z deli bodo nada-
ljevali v januarju, prvi odsek pa naj bi bil po terminskem planu za-
ključen v maju 2022. Vrednost celotne prve faze obnove znaša 1,9 
milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona krila Direkcija RS za infra-
strukturo, preostanek pa Občina Krško. Dela bodo po terminskem 
planu potekala štiri mesece, s tem, da bo izvajalec dela prilagajal 
vremenskim razmeram in delovanju asfaltne baze.

Na odseku Ceste krških žrtev bodo še v decembru do Mladinskega 
centra Krško položili prvo plast asfalta v dolžini okoli 460 metrov.

SANACIJA PLAZU V SOTELSKEM ZAKLJUČENA – Dela na projek-
tu izgradnje zidu na plazu Sotelsko so zaključena. Projekt, vreden 
skupno 350.000 evrov, pri čemer bo od ministrstva za okolje ob-
čina prejela okoli 284.000 evrov, je obsegal izgradnjo zidu v dol-
žini okoli 130 metrov, odvodnjavanje zidu in ceste, ter preplasti-
tev odseka cestišča.  

Zaključek izgradnje prizidka in obnove gasilskega 
doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi

Naložba v izgradnjo prizidka in prenovo gasilskega doma PGE Kr-
ško je zaključena. Potem ko je bil novembra 2020 zgrajen prizidek 
za moštvo PGE Krško, je bila novembra 2021 zaključena tudi tretja 
faza projekta z izgradnjo jugozahodnega prizidka objekta za pot-
rebe PGD Videm ob Savi, Civilno zaščito, Gasilsko zvezo Krško in 
tudi za PGE Krško. Z izgradnjo prizidka je bila nadomeščena janu-
arja letos porušena dotrajana zgradba gasilskega doma, v kateri je 
imelo sedež PGD Videm ob Savi, del prostore pa so uporabljali tudi 
krški poklicni gasilci. Istočasno z izgradnjo obeh prizidkov je bil pre-
novljen še osrednji del objekta, v katerem se nahajajo uprava PGE 
Krško, vitalni prostori za obratovanje celotnega objekta ter gara-
že in skladišča opreme.
Decembra bo izveden tehnični pregled, s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja pa bodo prostori tudi predani svojemu namenu. Inve-
sticija je bila v celoti zaključena v predvidenem roku, to je do kon-
ca novembra letos.

Naložba v izgradnjo prizidka in prenovo gasilskega doma PGE 
Krško je zaključena.

Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš ...
Zveza prijateljev mladine Krško bo v sodelovanju z Društvi prija-
teljev mladine, vrtci ter Občino Krško, ki je zagotovila darila in fi-
nančna sredstva, tudi letos pripravila in izvedla decembrsko ob-
daritev vseh predšolskih otrok v občini Krško. Tako kot vsako leto 
bo vse predšolske otroke v občini Krško od letnika 2016 do letni-
ka 2020 obiskal dedek Mraz. Obdarovanje bo potekalo po načinu 
»drive in«, in sicer po naslednjem razporedu: 
• 13. 12. 2021 Dolenja vas, 
• 14. 12. 2021 Krško (levi in desni breg), 
• 15. 12. 2021 Zdole in Koprivnica, 
• 16. 12. 2021 Brestanica, Raka, Podbočje, 
• 21. 12. 2021 Senovo, Leskovec, 
• 22. in 23. 12. 2021 Leskovec. 

Vsak predšolski otrok prejme vabilo, na katerem bodo navedeni 
podatki, vključno z uro prihoda dedka Mraza. 

V 

okviru novoletnega programa, ki ga financira Občina Krško, bodo 
v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško, delček prazničnega 
vzdušja deležni tudi šoloobvezni otroci prvega triletja s predsta-
vo Prav posebno darilo in drugega triletja s predstavo Pravljični 
praznični dogodek v izvedbi pravljičarke Renate Brglez. Predsta-
ve bodo potekale na osnovnih šolah, in sicer za prvo triletje od 1. 
12. do 13. 12. 2021 ter za drugo triletje od 14. 12. do 23. 12. 2021.

Dedek Mraz bo tudi letos pred-
šolske otroke obdaril po siste-
mu »drive in«.

Vsak otrok bo prejel vabilo, na 
katerem bodo podatki, kdaj mu 
bo dedek Mraz prinesel darilo 
(na fotografiji).
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sreda  GLAVNI TRG - SEVNICA|
pohod z lučko na grad

4. 12.
17.00

petek  |  kmečka tržnica SEVNICA
Praznični večer penin in grajskih mesnin

6. 12.
17.00

sreda  |  Mladinski center Sevnica
ustvarjalnica: barvanje lončkov in 
sajenje božičnega žita 

18. 12.
16.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
sprehod med policami in peka vafljev

21. 12.
10.00

sreda  |  grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

11. 12.
16.00

7. 12.
8.00

sobota  |  kmečka tržnica SEVNICA
Decembrska tržnica z igrami

19. 12.
17.00

četrtek  |  KULTURNA DVORANA SEVNICA
  medeni čudež predstava

torek  |  center sevnice
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
     Ansambel roka žlindre

31. 12.
22.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
Ustvarjalnica: izdelovanje okraskov

14. 12.
16.00

www.kstm.si

31. 12.
17.00

torek  |  center sevnice
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
     prav posebno darilo 
          in prihod dedka mraza

predstava

2019

2021

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČČEETTRRTTEEKK
Animiran ogled likovne razstave

ČČUUDDEEŽŽNNEEGGAA  SSVVEETTAA z Judito Rajnar Prosen

2021

Grad Sevnica

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SSRREEDDAA
Predstava PPRRAAZZNNIIČČNNII  UULLAALLUUUUUU  

BBOOŽŽIIČČKKAAs prihodom 

Trg Svobode

1177..0000
1166..1122..

1177..0000
2222..1122..

PPEETTEEKK33..1122..

ZZ  LLUUČČKKOO  NNAA  GGRRAADD

Video povabilo na pohod 

ČČEETTRRTTEEKK

17.00

88..1122..

PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  KKNNJJIIGGEE  
SSttoolleettnnii  kkuuhhaarrsskkii  zzaappiisskkii  zzaa  ssooddoobbnnoo  rraabboo

Preddverje trškega dvorca, Doživljaj, TA Posavje, Glavni trg 19

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SSOOBBOOTTAA
88..0000 DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

44..1122..

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SSOOBBOOTTAA

DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

1111..1122..

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČČEETTRRTTEEKK

Grad Sevnica

Kako bo volk za en dan postal volkec in s tem vse pravljice obrnil na glavo ...

SSRREEDDAA

Predstava PPRRAAZZNNIIČČNNII  UULLAALLUUUUUU  
BBOOŽŽIIČČKKAAs prihodom 

Trg svobode

Animiran ogled likovne razstave

ČČUUDDEEŽŽNNEEGGAA  SSVVEETTAA z Judito Rajnar Prosen

1177..0000
1166..1122..

1177..0000
2222..1122..

www.kstm.si

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium

SSOOBBOOTTAA

1100..0000
ddoo  1177..0000

1188..1122..

DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

KKOONNCCEERRTT  ~~  Robert Petan in Maja Weiss1177..0000
Žrebanje nagradne kartice veselja.

OBVEZNO UPOŠTEVANJE POGOJEV PCT IN PRIPOROČIL NIJZ-A TER NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK.

66..,,  1133..,,  2200.. 2277..1122.. in     ČČuuddeežžnnee  ppoobbaarrvvaannkkee
Popestritev prostega časa v prazničnem decembru

11..1122..  ––  3311..1122..    HHoo--hhoo!!LLoovv
Decembrski lov na srečo

11..1122..  ––  2255..1122..    2255  ddnneevvnnii  iizzzziivv  ssrreeččee    
Spletni adventni koledar

2021

Nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje in Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško

ČČ

ddoo  1122..0000

88..0000
ddoo  1122..0000

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SSOOBBOOTTAA
88..0000 DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

44..1122..

ddoo  1122..0000

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SSOOBBOOTTAA
DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

1111..1122..
88..0000
ddoo  1122..0000

Animacija in uprizoritev otroške predstave v sodelovanju z JSKD - OI Sevnica. 

ČČEETTRRTTEEKK

Grad Sevnica

Animiran ogled likovne razstave

ČČUUDDEEŽŽNNEEGGAA  SSVVEETTAA z Judito Rajnar Prosen

1177..0000
1166..1122..

Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu … 

SSRREEDDAA
Predstava PPOODD  PPRRAAZZNNIIČČNNIIMM  DDEEŽŽNNIIKKOOMM  

BBOOŽŽIIČČKKAAs prihodom 

Trg svobode

1177..0000
2222..1122..

11..1122..  ––  2255..1122..    2255  ddnneevvnnii  iizzzziivv  ssrreeččee    
Spletni adventni koledar na www.kstm.si

VSTOP  PROST

66..,,  1133..,,  2200.. 
    Najdete jih na www.kstm.si.

in 2277..1122..    ČČuuddeežžnnee  ppoobbaarrvvaannkkee

SSRREEDDAA88..1122..
PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  KKNNJJIIGGEE  
SSttoolleettnnii  kkuuhhaarrsskkii  zzaappiisskkii  zzaa  ssooddoobbnnoo  rraabboo

Grad Sevnica

Nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje, Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje in Kulturnega doma Krško, enota Mestni muzej Krško.

1177..0000

PPEETTEEKK33..1122..

ZZ  LLUUČČKKOO  NNAA  GGRRAADD
Video povabilo na pohod 1177..0000

11..1122..  ––  3311..1122..    HHoo--hhoo--LLOOVV!! ~ Decembrski lov na srečo 
Najdete ga na www.kstm.si.

Trg svobode

KKOONNCCEERRTT  ~~  Robert Petan in Maja Weiss1177..0000
Žrebanje nagradne kartice veselja.

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

SSOOBBOOTTAA
1100..0000
1188..1122..

DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA
ddoo  1177..0000

Bogata ponudba živilskih pridelkov in izdelkov, rokodelskih izdelkov, 
ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium.

PPEETTEEKK

88..0000

DDEECCEEMMBBRRSSKKAA  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA

Trg svobode

2244..1122..

ddoo  1122..0000

3311..1122..
iinn

Letošnji mesec praznovanja občinskega praznika se je zaključil s 
spletno predstavitvijo fotografskega natečaja »Moja Lisca«, ki sta 
ga skupaj izvedli sevniška območna izpostava Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti in Občina Sevnica.
Na natečaj se je odzvalo 24 fotografinj in fotografov, ki so prispe-
vali več kot 100 fotografij. Izbor in postavitev razstave je opravi-
la Nevenka Flajs, ob sodelovanju z Javnim skladom RS za kultur-
ne dejavnosti – OI Sevnica. Izbrane fotografije bližnjega in širšega 
območja Lisce, prejete v sklopu fotografskega natečaja, odslej le-
pšajo prenovljene prostore Tončkovega doma.
Spletno razstavo si je mogoče ogledati na Facebook strani JSKD 
Sevnica in Občine Sevnica. 

Nadvoz na Savsko cesto dobiva svojo obliko 
Po terminskem planu poteka projekt »Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica« in z njim gradnja novega nad-
voza na Savsko cesto. Infrastrukturna posodobitev bo pomembno prispevala k razširitvi poslovne cone, s tem pa bo 
obstoječim in novim podjetjem omogočeno bolj optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. 

Trenutno se izvaja gradnja obeh 
podpornikov nadvoza, ki bosta 
predvidoma zgrajena do konca 
tega leta. Sledi gradnja armira-
nobetonske plošče med obema 
podpornikoma in navezoval-
ne ceste na nadvoz. V nadalje-
vanju bo nadvoz preko novega 
priključka navezan na obmo-
čje bodočega krožnega križišča 
Šmarje na regionalni cesti Sevni-
ca–Planina, ob obstoječem nad-
vožnjaku v Šmarju. Gradnja kro-
žnega križišča je načrtovana za 
leto 2022, investicijo pa bo vo-
dila Direkcija Republike Sloveni-
je za infrastrukturo. 

Občina Sevnica je v teh dneh 
z izvajalcem, podjetjem Rafa-
el d.o.o., podpisala pogodbo za 
izgradnjo dodatnega, 25-metr-
skega armiranobetonskega zidu 

v podaljšku krila desnega opor-
nika, v smeri proti bodočemu 
krožišču Šmarje. Ta del objekta 
spada sicer že v sklop načrto-
vanega krožnega križišča, ven-

dar je njegova gradnja nujna za 
dokončanje nadvoza, njegova 
vrednost pa se bo upoštevala 
kot sofinancerski delež Občine 
Sevnica pri gradnji krožnega kri-
žišča. Vrednost te pogodbe zna-
ša 67 tisoč evrov.

Skupna vrednost projekta »Ko-
munalno opremljanje Poslov-
ne cone Sevnica« znaša 1,427 
milijona evrov, pri čemer bo 
Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj prispeval 831.000 evrov, 
Republika Slovenija pa 277.000 
evrov. Projekt bo zaključen do 
konca leta 2022.

Javni zavod KŠTM Sevnica je tudi letos pripravil program vse-
bin pod skupnim imenom »Čudežni december«, s ciljem pope-
stritve tega najbolj prazničnega meseca. Zaradi ukrepov varova-
nja zdravja bo decembrsko praznovanje že drugo leto zapored 
precej okrnjeno in prilagojeno razmeram, bodo pa praznično 
vzdušje nadomeščali drugačni načini praznovanja.

Poudarek vsebin bo na obogateni kmečki tržnici, programu za ot-
roke, povabilu k individualnim načinom decembrskega praznova-
nja. Program je pripravljen skladno z ukrepi varovanja zdravja, bo 
pa v primeru potrebe še sproti dopolnjevan.
Situaciji navkljub je želja, da je v središču občine s pomočjo okrasi-
tve čutiti praznični utrip, ki prinaša optimizem in pozitivno energi-
jo. Bolj obogatena je tako praznična osvetlitev mesta, s poudarkom 
na okrasitvah območja kmečke tržnice in ploščadi pri spomeni-
ku na Trgu svobode, pa gradu Sevnica in javnih objektov v starem 
mestnem jedru.
Praznične luči so se v Sevnici prižgale minulo soboto. Tradicionalni 
pohod z lučko na sevniški grad, ki vsako leto poteka na dan prižiga 
luči, zaradi razmer že drugo leto ni bil izveden, vabljeni pa k ogledu 
video-povabila na pohod, ki ga lahko opravite kadarkoli, individu-
alno. Objavljen je na družbenih omrežjih KŠTM in Občine Sevnica.

Kot so v sporočilu za javnost za-
pisali na Čebelarski zvezi Slove-
nije, se je na letošnji natečaj, 
ki je potekal v mesecu okto-
bru, prijavilo 19 slovenskih ob-
čin. Sodelovale in prijavile so se 
občine, ki s svojimi aktivnostmi 
delujejo na področju ohranja-
nja čebel in okolja, ozaveščajo 
javnost o čebelah in čebelarski 
kulturni dediščini ter sodelujejo 
s čebelarskimi društvi. Na pod-
lagi oddanih vlog je svoje mne-
nje in ocene podala tričlanska 
komisija, ki jo sestavljajo Mari-
ja Sivec, Tomaž Marolt in Na-
taša Lilek. Pri ocenjevanju so 
se osredotočili na različne se-
gmente in vsebino, ki jo je po-

Vnovična odlična uvrstitev na izboru čebelam prijaznih 
občin potrjuje odgovoren odnos do okolja
V okviru dneva čebelarskega turizma je preko spletnega dogodka v petek, 3. decembra, potekala razglasitev za Čebe-
lam najbolj prijazno občino 2021. Drugo leto zapored je tretje mesto osvojila Občina Sevnica.

samezna občina izvajala v letu 
2021. 

»Čebelam prijazne občine so 
tiste, ki konstruktivno sodelu-
jejo s tamkajšnjimi čebelarskimi 
društvi, spodbujajo ohranjanje 
čebelarske kulturne dediščine, 
razvoj čebelarske dejavnosti, 
apiturizmov, čebelarskih učnih 
poti in ostale čebelarske infra-
strukture. Pomembno je tudi 
ozaveščanje in sodelovanje z 
občani na način izvajanja pro-
jektov za ohranjanje čebel in 
ostalih opraševalcev, kot so sa-
jenje medovitih rastlin, organi-
zacija izobraževalnih dogodkov 
in objava člankov na temo čebe-

larstva v lokalnih glasilih in pu-
blikacijah,« pojasnjujejo na Če-
belarski zvezi Slovenije. 

Občina Sevnica pomen čebe-
larstva krepi z različnimi ak-
tivnostmi: izvaja trajnostne 
okoljske ukrepe, skrbi za ustre-
zne krajinske ureditve in zasa-
ditve medovitih rastlin, nudi 
podporo promociji izdelkov in 
lokalno pridelani hrani, ozaveš-
ča občane, izvaja razne izobra-
ževalne vsebine, omogoča de-
lovanje sevniške tržnice s stalno 
prisotnostjo lokalno pridelane-
ga medu. Občina Sevnica je za-
vezana k varovanju okolja in na-
rave z različnimi aktivnostmi in 

ukrepi, kar omogoča varno bi-
vanje ne samo čebel, ampak 
vseh v bivanjski verigi. 

Ena od novosti, ki jih je Obči-
na Sevnica še izpostavila v pri-
javi na natečaj, je bila tudi nova 
Medena tura, turistični produkt 
javnega zavoda KŠTM Sevnica, 
zasnovan na temeljih močne 
sevniške tradicije čebelarjenja 
in medičarstva. Premierno je 
bila predstavljena 20. maja le-
tos, prav na svetovni dan čebel. 

Občina Sevnica iskreno česti-
ta zmagovalki natečaja, Občini 
Ivančna Gorica, in drugouvršče-
ni Občini Ravne na Koroškem. 

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
Nedavni mednarodni dan prosto-
voljstva, 5. december, je bil dan, 
posvečen tudi številnim prosto-
voljcem in prostovoljskim orga-
nizacijam v sevniški občini, ki na 
različnih področjih soustvarja-
jo prijetnejšo, bolj solidarno in s 
tem bolj pisano skupnost. 
Da je Sevnica občina, ki ves čas skrbi za ustvarjanje dobrih in spod-
budnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, je Slovenska fi-
lantropija letos, v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v me-
secu maju, potrdila z že petim zaporednim nazivom »Prostovoljstvu 
prijazna občina 2021«. 
V čast tega pomembnega mednarodnega dne je v teh dneh pred 
občinsko stavbo izobešena prav posebna zastava, ki potrjuje dob-
ro delo na tem družbenem področju, v zahvalo vsem, ki širijo in de-
lijo plemenite vrline prostovoljstva, s svojim nesebičnim delom pa 
nenehno izboljšujejo kakovost življenja občanov in prispevajo k ra-
zvoju občine kot celote. 

Spletna predstavitev stalne fotografske 
razstave v Tončkovem domu na Lisci

Čudežni december in prižig prazničnih luči
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Domovini kakija, kjer poz-
najo več kot 2.000 sort te 
sadne vrste, sta Japonska 
in Kitajska. Pri nas sta raz-
širjeni predvsem dve sorti: 
kaki sorte tipo vsebuje veli-
ko tanina, sadeži pa so užit-
ni šele, ko povsem dozorijo; 
kaki sorte vanilija vsebuje 
manj tanina in lahko ga uži-
jemo še preden omedi. 

Kaki razmnožujemo s seme-
nom (nekatere sorte seme-
na nimajo), s potaknjenci, s 
cepljenjem ali s koreninski-
mi izrastki. Sejemo povsem 
sveža semena, ki jih vtakne-
mo v posode, kjer pri tempe-
raturi blizu 30 stopinj Celzija 
vzkalijo že v 14 do 21 dneh. 
Bolj zahtevno je razmnože-
vanje s potaknjenci, ki jih 
odrežemo poleti, posuje-
mo z rastnim hormonom za 
ukoreninjenje in posadimo 
v ogrevane rastne posode. 
Mnogi se odločijo za nakup 
kakijeve sadike. 

SAJENJE IN OBIRANJE 
PLODOV

Sadiko kakija, ki jo lahko sa-

Kaki, ki jeseni zažari kot sonce,  
je mnogo več kot le sladek užitek
V jesenskem času je kaki eden izmed tistih sočnih sadežev, ki zaradi svoje barve, ko zori na drevesu, privablja poglede. Drevesa, ki se šibijo pod težo okroglih 
rumenooranžnih plodov, so v času zorenja lep okras, a ko plodovi dozorijo, postanejo okusen sadež z mnogo sladkorja in vitaminov. V tokratni rubriki VRTOVI 
POSAVJA bo tekla beseda o sadežu, ki so ga v njegovi domovini poimenovali zlato jabolko, drevo pa drevo miru. 

dimo skozi celo leto, pred 
sajenjem namočimo v vodo 
in izkopljemo sadilno jamo, 
ki naj bo dvakrat večja, kot 
je koreninska gruda v lon-
cu, v globino pa naj meri 50 
cm. Dno izkopa zrahljamo in 
vanj nasujemo nekaj kom-
posta ter obložimo z obr-
njeno travno rušo. Sadiko 
kakija nato vzamemo iz lon-
ca, ji zrahljamo spodnje ko-
renine in jo posadimo v sa-
dilno jamo tako globoko, kot 
je rasla v loncu. Koreninsko 

grudo zasujemo s kompos-
tom, ki mu dodamo še mine-
ralno gnojilo, a pri tem pa-
zimo, da mineralno gnojilo 
ne pride v stik s koreninsko 
grudo. Sadiko, ki smo jo po-
sadili na sončno mesto, zali-
jemo in ji zagotovimo oporo. 
Mlade rastline kakija so zelo 
občutljive na nizke tempera-
ture, zato jih ustrezno zašči-
timo. Prvi dve leti po sajenju 
drevo kakija raste slabše, 
kasneje je rast bolj bujna. V 
prvih letih drevo kakija ob-

rezujemo spomladi in obli-
kujemo ogrodje, ki kasne-
je ne potrebuje posebnega 
obrezovanja (zadostuje že 
odstranjevanje pregostih, 
navzkrižno rastočih ali ne-
rodovitnih vej).

Plodove kakijev obiramo 
pozno jeseni, v mesecu no-
vembru, ko drevo že odvrže 
listje. Za obiranje uporabi-
mo škarje, saj moramo sadež 
odrezati skupaj s pecljem in 
čašo. Kakije je najbolje shra-
niti v klet, kjer se po 10 do 
14 dneh omedijo. Lahko jih 
shranimo tudi v polivinilne 
vrečke in jih shranjujemo pri 
temperaturah, čim bliže 0 
stopinj Celzija (ob takšnem 
shranjevanju se kakijevi sa-
deži ohranijo tudi dva mese-
ca in več). Kaki bo hitreje do-
zorel, če ga hranimo skupaj z 
jabolkom, hruško ali banano.

KAKI V KULINARIKI

Kaki, ki ga najpogoste-
je uživamo samostojno, je 
zelo hranljiv sadež. V obliki 
pripravljenih sladic ga lah-
ko uporabimo za razne kre-

me, pudinge, sladice, v pre-
snih rezinah in tortah itn. 
Iz kakijev lahko pripravimo 
celo kakijevo vino in žganje. 

Kaki lahko tudi posušimo in 
ga uživamo kot prigrizek v 
hlad nih zimskih večerih itd.
  S. R.

Drevo kakija v jesenskem času nima listov, ima pa okusne 
sadeže privlačne barve.

SLADICA IZ KAKIJA 

Sestavine za 4 osebe:
• 4 zelo zreli kakiji (že skoraj v tekočem stanju)
• 250 ml sladke smetane za stepanje
• kakav za posip

Kakije operemo, odstranimo pecelj ter jih stresemo v mul-
tipraktik in zmiksamo v čudovito sočno kremo, ki jo raz-
poredimo v štiri širše kozarce. Dodamo stepeno sladko 
smetano, ki jo potresemo s kakavom. Sladica je priprav-
ljena za užitje.

Hitro pripravljena sladica iz dozorelega kakija

Hematolog najprej opravi 
s pacientom pogovor, kjer 
zbere podatke o zgodovini in 
življenjskem slogu pacienta, kot 
so prehrana, navade kajenja, 
ravni telesne aktivnosti in telesna 
neaktivnost, patologije, prejšnji 
posegi, družinska anamneza 
podobnih bolezni in vnos zdravil.l.

Po pogovoru sledi ustrezen 
klinični pregled, napotitev 
na laboratorijske in druge 
potrebne diagnostične 
preiskave. Hematolog osebno 
po potrebi opravlja citološko 
punkcijo in analizo kostnega 
mozga in bezgavk ter citološko 
analizo periferne krvi.

Kako poteka hematološki pregled?

Kaj nam pokaže hematološki pregled?
S hematološkim pregledom izključujemo ali 
diagnosticiramo in spremljamo bolezni krvi. 

Hematolog
si po potrebi

ogleda predhodne 
preglede ali jih predpiše 
in s tem določi ustrezen 

postopek nadaljnjega 
zdravljenja.

Aristotel zdravstveni center, Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško • 07 49 03 000 • info@aristotel.si • aristotel.si

Postavitev hematološke 
diagnoze in zdravljenje 
benignih in malignih:

Kakšen je namen 
hematološkega 
pregleda?

• bolezni celic rdeče vrste
   (različne anemije in eritrocitoze)

• bolezni celic bele vrste
   (levkocitoze, levkemije, levkopenije,
    maligni limfoni, plazmocitomi)

 • bolezni trombocitov
   (trombocitoze, trombocitopenije)

• raziskava povečane sedimentacije
   neznanega vzroka

• diagnoza in zdravljenje tromboemboličnih
   bolezni in motnje strjevanja krvi

prim. doc. dr. Joško Vučković
dr. med. specialist interne medicine, hematolog
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BUŠEČA VAS – V počastitev praznika občine Brežice je sekcija 
kegljačev Bušeča vas, ki deluje pri Društvu upokojencev Brežice, 
v začetku oktobra organizirala drugi turnir v kegljanju s kroglo 
na vrvici. Kegljanja na kegljišču v Bušeči vasi se je udeležilo se-
dem ekip, in sicer: DU Brežice – ženska in moška ekipa, DU Bre-
žice – Bušeča vas – ženska in moška ekipa, DU Senovo – moška 
ekipa ter Društvo invalidov občine Brežice – ženska in moška 
ekipa. Tekmovali so ekipno in posamezno. Pri ženskah ekipno 
je prvo mesto zasedla Bušeča vas, drugo mesto Brežice in tret-
je DI občine Brežice. Pri moških ekipno je prvo mesto prav tako 
pripadlo Bušeči vasi, drugo Senovemu, tretje Brežicam in četr-
to DI občine Brežice. Pri ženskah posamezno je zmagala tekmo-
valka iz DU Brežice – Bušeča vas Jožica Jamnik, pri moških po-
samezno pa kegljač iz DU Senovo Stanko Kozole. »Imeli smo se 
lepo, v upanju, da bo tekmovanje postalo tradicionalno,« je ob 
tem še sporočil Milan Barbič iz bušeške ekipe.  R. R.

KRŠKO – Kostakova košarkarska ekipa kljub koronskim časom 
pridno trenira in skrbi za dobro formo. Košarkarji ŠD Žlapovec, 
ki deluje v okviru družbe Kostak, so oktobra praznovali 20 let 
rekreativne košarke in ob tem jubileju organizirali prijateljsko 
tekmo z rekreativci z Blance. Samo Ban je pred 20 leti podal po-
budo in zbral košarkarsko ekipo v družbi Kostak. Med sodelav-
ci je precej ljubiteljev košarke, tudi v vodstvenih vrstah, tako da 
so bile ekipe skozi leta vedno odlične in na Komunaliadah do-
segale najboljše uvrstitve. Na zadnjih dveh komunalnih igrah je 
Kostak v košarki osvojil prvo in tretje mesto. Še posebej so fan-
tje ponosni na vrhunsko uvrstitev na evropskih igrah podjetij v 
Salzburgu, kjer so v hudi konkurenci osvojili 4. mesto.        Košarkar-
sko ekipo ŠD Žlapovec trenutno sestavljajo Andrej Horjak, Go-
razd Švelc, Marjan Božič, Sandi Tekstor, Samo Ban in Lovro 
Milič. Fantje uživajo v športu in komaj čakajo, da se bodo lahko 
spet pomerili s košarkarskimi ekipami drugih komunal. 
 P. P., vir: Kostak

Najbolje kegljali Bušečani

Kegljali so ekipno in posamezno (foto: Saša Pohar).

20 let košarkarske rekreacije

Udeleženci prijateljske tekme ob jubileju
RADEČE, HOTEMEŽ –  V prvem tednu oktobra je na dobra 
dva kilometra dolgi tekmovalni ribiški trasi akumulacijske-
ga jezera HE Vrhovo potekalo svetovno prvenstvo v ribolo-
vu s plovcem za invalide, ribiče v starosti 55–65 let in vete-
rane v starosti 65–75 let. Prvenstva se je udeležilo 35 ekip 
iz 18 držav.

Slovenska ribiška reprezentanca invalidov je med devetimi eki-
pami osvojila drugo mesto, bron v posamični konkurenci je os-
vojil 49-letni Rudolf Centrih iz RD Brestanica - Krško. Organi-
zator in gostitelj svetovnega ribiškega prvenstva je bil s potekom 
športnega ribiškega dogodka zadovoljen, kljub slabšim vremen-
skim razmeram, saj sta bila močan veter in dež stalna sopotnika 
na treningih in prvi tekmovalni dan. »Kot organizatorji smo po-
nosni, da je Ribiška družina Radeče gostila 35 ekip različnih ka-
tegorij, kar je bilo hkrati daleč največje ribiško prvenstvo 2021 
v svetu. Glede na to, da ribiški šport ni dvoranski, ribičev pravza-
prav nič ne moti slabše vreme, moteč je le hud veter. Nastope slo-
venskih selekcij lahko ocenimo kot minimalno zadovoljive. Kljub 
velikemu uspehu invalidov tako ekipno kot posamično so selek-
cije veteranov in masters pokazale veliko manj, kot zmorejo,« je 
prvenstvo ocenil predsednik RD Radeče Brane Zelič ter ob tem 
razkril še nekaj načrtov. »Ribiška družina Radeče je v času pol-
nih priprav za prihajajoče svetovno prvenstvo mladih, ki bo av-
gusta 2022 v Radečah in v Sevnici v sodelovanju z Ribiško dru-
žino Sevnica. Priprave potekajo rutinsko, po novem letu pa bo 
treba zavihati rokave in se prvenstva lotiti tudi aktivno. Priča-
kujemo 40 ekip v treh kategorijah in upamo, da nam bodo epi-
demiološke razmere omogočile tekmovanje,« je dejal.  S. Radi

Uspešni ribiči invalidi 

Med tri najboljše se je z drugim mestom uvrstila slovenska 
ribiška reprezentanca invalidov (levo) z Rudolfom Centrihom 
v invalidskem vozičku.

BRASLOVČE, KRŠKO – V Braslovčah je 14. novembra pod okri-
ljem Športne zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite potekalo državno prvenstvo v odbojki sede. Tekmova-
nja se je udeležila tudi ekipa Športnega društva Plavalček iz Kr-
škega in osvojila 6. mesto. Ekipo so sestavljali Senta Jeler, Cvet-
ka Šterk, Jana Ferjan, Sebastjan Omerzo, Simon Turk, Peter 
Ivančič in Tatjana Lapuh.  P. P./vir: ŠD Plavalček

Plavalčki šesti v odbojki sede

Odbojkarska ekipa ŠD Plavalček

BREŽICE – Na zdaj že tradicionalnem štiridnevnem mednaro-
dnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki šte-
je za svetovno jakostno lestvico in je med 25. in 28. novembrom 
v organizaciji Badmintonskega kluba Brežice in Badmintonske 
zveze Slovenije potekal v brežiški športni dvorani, so sloven-
ski reprezentanti med skoraj 300 tekmovalci iz 32 držav šest-
krat zaigrali v četrtfinalih, najboljši dosežek pa je uspel Niki 
Arih in Lii Šalehar, ki sta izgubili šele v finalu proti ruski dvo-
jici Viktorija Kozireva in Marija Sukhova z 1:2 v nizih. Jaka 
Ivančič in Lia Šalehar sta se med mešanimi dvojicami uvrsti-
la v polfinale, v četrtfinalu pa so zaigrali še Miha Ivanič, Pe-
tra Polanc, moška dvojica Jaka Ivančič in Andraž Krapež ter 
mešana dvojica Miha Ivanič in Petra Polanc. Pri moških posa-
mezno je zmagal Indonezijec Andi Fadel Mohammad, pri de-
kletih pa prva nosilka Danka Simona Pilgaard. Tudi preostali 
dve zmagi sta šli na Dansko, med moškimi dvojicami sta zma-
gala William Kryger Boe in Christian Faust Kjaer, med me-
šanimi pa Clara Lober in Mads Muurholm. Organizatorjem 
je kljub iz znanih razlogov oteženim pogojem tekmovanje us-
pelo izpeljati na zelo visokem nivoju. Udeleženci so bili še po-
sebej zadovoljni z gostoljubjem domačinov, zato zagotavljajo, 
da se bodo vabilu na ta turnir z veseljem odzvali tudi nasled-
nje leto.  A. R.

Največ danskih zmag

Med enim od dvobojev v brežiški športni dvorani (foto: Veljko 
Jukič)

Nogometaši Krškega so je-
senski del prvenstva zaklju-
čili šele v decembrskih dneh, 
saj so morali odigrati še dve 
prestavljeni tekmi, obe na do-
mačem igrišču. Najprej so na 
prvi decembrski dan z ekipo 
Roltek Dob odigrali tekmo 
18. kroga, ki je bila nekaj dni 
pred tem prestavljena zara-
di poplavljenega igrišča. Kr-
čani so v boj krenili odloč-
no, kar so kronali z zgodnjim 
vodstvom. Po močnem stre-
lu Adriana Galeta v kazen-
skem prostoru se je žoga od-
bila od gostujočega branilca 
in končala v mreži gostujoče-
ga vratarja. Dobrih deset mi-
nut pred koncem srečanja so 
gostje izenačili. Čez tri dni so 
odigrali še zaostalo tekmo 16. 
kroga proti lendavski Nafti in 
izgubili z 0:2. Pred tema dve-
ma tekmama je Krško gosto-
valo v Črni na Koroškem pri 
ekipi Fužinar Vzajemci in se 
domov vrnilo z minimalno 
zmago 1:0, strelec zmagovi-
tega gola v 76. minuti tekme 
je bil Kristijan Stanić. Krška 
ekipa je v 18 krogih zabeleži-
la štiri zmage, šest remijev in 
osem porazov, 18 točk pa za-
dostuje za 13. mesto na le-
stvici oz. nevarno blizu cone 
izpada.

Pozimi jih čaka še veliko dela
KRŠKO, BREŽICE – Za nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi je jesenski del letošnje sezone, nadalje-
vanje sledi marca 2022. Po prvih 18 odigranih tekmah (od skupno 30) NK Krško in NK Brežice 1919 zase-
data mesti v spodnjem delu lestvice, Krčani so 13., Brežičani pa na zadnjem, 16. mestu.

Iz krškega kluba na vpraša-
nje, kako so zadovoljni z do-
sedanjim potekom sezone, 
odgovarjajo, da so pred za-
četkom prvenstva na novo 
sestavili ekipo z mladimi no-
gometaši, »tako da je naša 
članska ekipa ena izmed naj-
mlajših v ligi (s povprečno 
starostjo ekipe 20,5 leta). Iz-
jemno nas veselijo vse osvoje-
ne točke, saj smo se glede na 
mladost in neizkušenost bor-
beno zoperstavili tudi veliko 
močnejšim ekipam. Polsezo-
no vidimo kot zelo dober te-
melj, na katerem bomo gradi-

li prihodnost članske ekipe v 
naslednjih letih.« Po nekaj te-
dnih zimskega premora bodo 
s pripravami za nadaljeva-
nje prvenstva, v katerem jih 
od začetka marca do konca 
maja čaka še 12 tekem, začeli 
v januarju. »Načrtuje se nekaj 
igralskih okrepitev. Smo v po-
govorih tudi z nekaterimi bi-
všimi člani NK Krško, ki se že-
lijo pridružiti našemu klubu. 
Cilj spomladanskega dela je 
postavitev dobrih temeljev za 
naslednjo sezono,« sporočajo 
iz kluba. Pri tem izpostavlja-
jo še željo po zapolnitvi izpra-
znjenega mesta vodje mladin-
ske šole, trener članske ekipe 
pa ostaja Aljaž Leskovar. Si-
cer pa bo v letu 2022 krški 
klub praznoval 100-letnico 
delovanja, kar seveda želijo 
ustrezno proslaviti.

Odstop športnega direktorja 
v Brežicah

Po posavskem derbiju na za-
četku novembra – v Brežicah 
je bilo 0:0 – so nogometaši NK 
Brežice 1919 v preostalih treh 
krogih dosegli po eno zmago, 
remi in poraz. Najprej so od-
igrali še eno tekmo brez za-
detkov na gostovanju pri Fu-
žinarju, nato doma razveselili 
občinstvo z zmago 2:1 nad Ili-
rijo 1911 (strelca Žan Luka 
Kocjančič in Bruno Perišić) 
in izgubili z 0:2 proti jesenske-
mu prvaku Gorici. Jeseni so 

dosegli dve zmagi, šestkrat 
igrali neodločeno in deset-
krat izgubili, z 12 točkami 
pa zasedajo zadnje mesto in 
so od obstanka v ligi oddalje-
ni 5 točk. Za NK Brežice 1919 
je jesenski del veliko razoča-
ranje, nam je povedal pred-
sednik kluba Peter Gramc. 
»Po lanski sezoni (Brežice 
so jo končale na odličnem 5. 
mestu, op. p.) smo imeli večja 
pričakovanja. Vendar smo po 
nepričakovanem odlivu ve-
likega števila igralcev uspe-
li v zelo hitrem času sestavi-
ti zelo mlado ekipo, ki pa žal 
ni bila vedno konkurenčna 
na igrišču. Manjkale so izku-
šnje,« je dejal. Zimski premor 
bodo po njegovih besedah iz-
koristili najprej za kadrova-
nje, kasneje pa za kvalitetne 
priprave. Na kadrovskem po-
dročju je v NK Brežice prišlo 
do sprememb. Odpoved je po-
dal športni direktor Kristjan 
Marković, ki je prevzel odgo-
vornost za rezultatsko situa-
cijo. Gramc še dodaja, da jih 
pred nadaljevanjem sezone 
čaka še ogromno dela, kar se 
tiče igralskega kadra, saj bo 
treba v to mlado ekipo dodati 
izkušnje, kar pa po njegovem 
ne bo lahko delo. So pa zelo 
zadovoljni s trenerjem Izto-
kom Kapušinom, tako da ra-
čunajo na sodelovanje z njim 
tudi spomladi.
 Rok Retelj, 
 Peter Pavlovič

Po posavskem dvoboju (na 
fotografiji) sta ekipi Krškega 
in Brežic odigrali še vsaka 
po tri tekme (foto: Adrijan 
Kulčar).
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»Že kot otrok sem zelo rada 
plezala, tako da so bili stoli in 
mize moji prvi rekviziti ozi-
roma sem skušala vse, kar je 
bilo višje od mene, preplezati 
in zato mi je mamina prijate-
ljica izbrala ime Pajkova Liza,« 
obudi spomine leta 2004 roje-
na in 157 centimetrov visoka 
športna plezalka Liza Novak. 
Starši so jo pri štirih letih in 
pol vpisali v plezalni klub v 
Laškem, kjer je začela s prvi-
mi treningi na plezalni steni in 
od takrat je postalo plezanje 
njen način življenja. »To je bilo 
to in nikoli nisem pomislila, da 
bi poskusila še kaj drugega,« 
pove z nasmeškom.

Na zmagovalnem odru je 
prvič stala leta 2012, ko je na 
tekmi Vzhodne lige v Ribnici 
v težavnostni kategoriji kot 
osemletno dekle osvojila 2. 
mesto, na tekmi v Grosupljem 
pa je isto leto zmagala. V ne-
pozabnem spominu ji je os-
talo tudi prvo mednarodno 
tekmovanje v Avstriji, na ka-
terem je leta 2012 sodelovalo 
21 držav. Z osvojenim 3. mes-
tom v balvanih in 2. mestom 
v težavnosti ter s skupno uvr-
stitvijo na 3. mesto (k mestu 
na stopničkah se je prištel še 
rezultat v kategoriji hitrost, 

kjer je osvojila 11. mesto) je 
bila zelo zadovoljna. Z dobri-
mi uspehi je nadaljevala tudi 
v letu 2013, ko je na državnem 
prvenstvu na Logu pri Brezo-
vici osvojila 2. mesto v balva-
nih, na tekmovanju v Šmar-
tnem pri Litiji v težavnostni 
kategoriji pa je zabeležila svo-
jo prvo zmago v kategoriji ci-
cibank. Takrat je osvojenemu 
državnemu naslovu najboljše 
in najbolj perspektivne mla-
de plezalke v težavnosti do-
dala še naslov podprvakinje 
v balvanskem plezanju. Mla-
da radeška športna plezalka, 
ki je dobro leto in pol članica 
Športno plezalnega odseka v 
Planinskem društvu Celje Ma-
tica, je na letošnjem majskem 
tekmovanju v Rusiji v kom-

binaciji težavnosti, balvanov 
in hitrostnega plezanja osvo-
jila naslov evropske mladin-
ske prvakinje, a njeni cilji so 
postavljeni še višje. »Želim 
se uvrstiti v slovensko član-
sko reprezentanco,« pove in 
nadaljuje, da trenira štirikrat 
do petkrat na teden po dve do 
tri ure v popoldanskem času 
na 12 metrov visoki plezalni 
steni v prostorih Prve osnov-
ne šole v Celju, vadi pa tudi 
doma. Njena trenerja sta Jan 
Strmole in Albin Simonič. 

Tri plezalne discipline

Mlada radeška športna ple-
zalka tekmuje v vseh treh di-
sciplinah: balvanskem, te-
žavnostnem in hitrostnem 
športnem plezanju ter nazor-
no predstavi vse tri discipli-
ne: »Pri težavnostnem špor-
tnem plezanju se pleza po 
določeni smeri, sestavu op-
rimkov in stopkov v steni. 
Na voljo imaš šest minut, da 
priplezaš do vrha stene, ki je 
običajno visoka okoli 15 me-
trov, a oprimkov je nekje do 
50. Pripet si na varovalno vrv 
in na tleh imaš nekoga, ki te 
varuje na vrvi, če slučajno pa-
deš. Biti moraš zelo vzdržljiv. 
Pri balvanskem športnem 

plezanju ni varovalne vrvi, 
plezalna stena je visoka med 
tremi in štirimi metri, tako da 
ko priplezamo na vrh, kar sko-
čimo na debele blazine, ki so 
na tleh. Pri balvaniranju se kot 
plezalka osredotočam pred-
vsem na posamezne gibe, ker 
je smer plezanja kratka in mo-
ram razmisliti, s katerimi gibi 
bom prišla do cilja. Oprimki so 
vedno drugače postavljeni in 
na voljo imam več poskusov, 
dokler se mi čas ne izteče. Hi-
trostno športno plezanje po-
teka na 15 metrov visoki ple-
zalni steni s petstopinjskim 
naklonom, oprimki so vedno 

enako postavljeni, tako da je 
mogoče to dobro natrenira-
ti. Tekmovanje poteka v pa-
rih in o uvrstitvi odloča čas, 
ki ga plezalci dosežemo ob do-
tiku senzorja merilne napra-
ve na vrhu smeri. To je neke 
vrste šprint po steni in tisti, ki 
doseže boljši rezultat, se uvr-
sti v nadaljnje tekmovanje. 
Najboljši dve oziroma dva se 
na koncu pomerita v finalu. 
Imam srečo, ker imamo v Ce-
lju edini hitrostno steno, tako 
da lahko treniram tudi to.«
 
Liza Novak še pove, da ima-
jo pomembno vlogo pri špor-

tnem plezanju močne roke in 
ramena – predvsem gornji del 
trupa. »Sama sem nižje rasti 
in včasih je kakšen oprimek 
na steni malo predaleč, a to 
skušam nadomestiti z dobrim 
odrivom,« pojasni in doda, da 
je športno plezanje primer-
no za tiste, ki se ne bojijo vi-
šine. Uživa v balvanskem ple-
zanju, kjer pa je njena nizka 
rast včasih lahko ovira pri 
doseganju boljšega rezultata, 
medtem ko je pri ostalih dveh 
disciplinah uspešnejša. Časa 
za druženje s prijateljicami in 
prijatelji ima zelo malo oziro-
ma ga skoraj nima. Po pouku 
(obiskuje 3. letnik športnega 
oddelka I. gimnazije v Celju 
in ima status športnice) gre 
običajno v mestno knjižnico, 
kjer naredi domačo nalogo in 
se pripravi za pouk naslednji 
dan, nato gre na trening in se 
okoli 21. ure z vlakom pripelje 
v domače Radeče in nato sle-
di novo jutro z vstajanjem ob 
5. uri (le ob vikendih spi malo 
dlje). Njena vzornica je Janja 
Garnbret in z veseljem bi bila 
njena naslednica, a del njenih 
načrtov je tudi študij, za ka-
terega upa, da se mu bo lahko 
posvetila ob rednih treningih. 
 Smilja Radi, 
 foto: osebni arhiv

»Pajkova Liza« ima v plezanju visoke cilje
RADEČE – Za mlado in perspektivno plezalko Lizo Novak, ki je športnemu plezanju predana že več kot desetletje, je uspešno tekmovalno leto, a pred aktualno 
evropsko mladinsko prvakinjo v kombinaciji težavnosti, balvanov in hitrostnega plezanja je še veliko izzivov. Nanje se gibčna »Pajkova Liza«, kot jo radi poimenu-
jejo prijatelji, pripravlja z rednimi vsakodnevnimi treningi, a v pogovoru je nasmejana razkrila tudi svoje prve plezalne izkušnje, ki so jim sledila tekmovanja in 
osvojene stopničke na zmagovalnem odru.  

Liza Novak 

Mlada plezalka najbolj uživa v balvanskem plezanju, po 
plezalne izkušnje pa se poda tudi na naravne plezalne stene.

DRSALIŠČE KRŠKO

Prišel je praznični december in odprla se je sezona drsanja. Zato vzemite drsalke in se odpravite v staro mestno jedro 
Krškega. 

Drsalke pa lahko dobite tudi brezplačno na drsališču.

Pridite in zadrsajte z nami!

Drsališče bo obratovalo v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ in odloki Vlade RS.

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

SOB: od 10.00 do 22.00

NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Mladinski center Krško
CKŽ 105, 8270 Krško

T: 07/488-22-86
E: info@mc-krsko.si
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ŽALEC, ARTIČE – 13. novembra so v Žalcu na državni folklor-
ni prireditvi Folklorna prepletanja podelili Maroltove listi-
ne in plaketo za leti 2019 in 2020. Med prejemniki najviš-
jih priznanj na področju folklorne dejavnosti je tudi Miha 
Haler iz Artič.

Miha Haler izhaja iz družine, ki je bila predana kulturnemu delu 
in mu je omogočila, da se je že v zgodnjem otroštvu učil igranja 
na harmoniko in ob tem najprej spoznaval slovensko ljudsko pe-
sem, ki je v njem že takrat zbudila posebno zanimanje, je nave-
deno v obrazložitvi prejemnika Maroltove listine za leto 2019. 
V času šolanja na učiteljišču je bil plesalec in harmonikar v šol-
ski folklorni skupini, prav tako je v folklorni skupini plesal med 
služenjem vojaškega roka. Skupaj s soprogo sta bila leta 1967 
pobudnika ustanovitve folklorne skupine kulturnega društva 
v Artičah, v kateri je bil nato več kot deset let mentor, harmoni-
kar ter organizator mnogih projektov in gostovanj. Z zbiranjem 
in raziskovanjem izvirnih ljudskih pesmi je začel ob vodenju ar-
tiškega moškega pevskega zbora, ko je nastala zbirka 45 pesmi, 
kot so jih takrat peli na območju pod Orlico. To je bila temeljna 
vsebina za ustanovitev in delovanje skupine pevcev ljudskih pe-
smi Fantje artiški. Haler je vodil Moški pevski zbor Artiče, ki se 
je kasneje preoblikoval v mešani pevski zbor in ga vodi še da-
nes. Ob tem je devet let vodil Lovski pevski zbor Globoko, 21 let 
Moški pevski zbor Kapele in več kot šest let Moški pevski zbor 
Planina Cerklje ob Krki. Zbiranje manj znanih ljudskih pesmi je 
nadaljeval s skupino pevcev ljudskih pesmi Kapelski pubje KD 
Kapele. Haler je z delovanjem na področju folklorne dejavnosti 
pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju te dejavnosti v ob-
čini Brežice in širše.  R. R.

Na festivalu ljubiteljskih gleda-
lišč je bilo na ogled pet pred-
stav, ki jih je na Čufarjeve gle-
dališke dneve uvrstil selektor 
Jakob J. Kenda. Med njimi je 

bila tudi črna komedija z naslo-
vom Izpoved mazohista. V njej 
sta se vsak v svojo vlogo odlič-
no vživela Urška Klajn Mari-
on kot zapeljivi Satir in Žiga 
Medvešek kot gospod M. Do-
gajanje na odru je bilo polna 
presenetljivih preobratov, raz-
mišljanj in skritih želja gospo-
da M., ki je užival v psihičnem 
in fizičnem trpljenju samega 
sebe. Ob njem je hodil sodob-
ni Satir v najrazličnejših za-
peljivih preoblekah: v podobi 
mučnih ljubezenskih odnosov, 
spoštovanju vsemogočnih av-

Mihi Halerju Maroltova listina

Med osmimi izbranimi nastopajočimi skupinami so se na 
prireditvi predstavili tudi Kapelski pubje, sekcija KD Kapele 
(foto: Janez Eržen).

Nagrajena Izpoved mazohista  
JESENICE, VRHOVO – 19. novembra so se na Jesenicah zaključili 34. Čufarjevi dnevi – festival ljubiteljskih 
gledališč, kjer se je s predstavo Izpoved mazohista predstavila tudi gledališka skupina Žaba gleda&išče 
Prosvetnega društva Vrhovo ter osvojila tri nagrade – za najboljšo predstavo ter žensko in moško vlogo.

toritet, krutega izkoriščanja 
delovne sile itd. 

Dodelani gledališki liki 
prinesli tri nagrade

Gledališki predstavi Izpoved 
mazohista, prirejeni po mo-
tivih dramskega besedila Ro-
mana Sikore v režiji Katari-
ne Klajn, asistentke režiserke 
Ane Marije Lednik, avtorske 
glasbe Matije Mariona ter z 
dvema igralcema, Žigo Med-
veškom in Urško Klajn Mari-
on, je ocenjevala strokovna 
žirija v sestavi igralca in rež-
iserja Iztoka Valiča, direkto-
rice Slovenskega gledališke-
ga inštituta Mojce Jan Zoran 
in igralke Alida Bevk podelila 
Čufarjevo plaketo za najboljšo 
predstavo. Žirija je zapisala, da 
predstava s premišljenimi in z 
izčiščenimi gledališkimi sred-
stvi postavi v ospredje uprizo-
ritev, ki ni zgolj interpretacija 
teksta. V utemeljitvi najbolj-
še ženske vloge so zapisali, da 
vodi Urška Klajn Marion svo-
jo vlogo od samega začetka do 
konca neizprosno natančno, a 
kljub temu igrivo ter si ob tem 
ustvari veliko prostora pri obli-
kovanju posameznih med se-
boj uravnoteženih likov. Nag-
rado za najboljšo moško vlogo 
je strokovna komisija podelila 
Žigi Medvešku, ki je s svojo igro 

spretno sestavljal delčke v ce-
loto. »Skozi sicer navidezno li-
nearnost uspešno gradi močno 
čustvenost mazohista, pri tem 
pa ne zapade v patetiko ali ba-
nalnost,« so poudarili ocenje-
valci ter pričarali nasmehe na 
obraze požrtvovalne gledališke 
skupine iz majhnega posavske-
ga kraja, ki s tem pošilja v svet 
spodbudno sporočilo, da, kjer 
je volja, je tudi moč. 

Prve občutke takoj po razgla-
sitvi je Urška Klajn Marion za 
našo časopisno hišo povzela:  
»Že sama novica, da smo bili 
izbrani v tekmovalni program 
enega izmed največjih festiva-
lov ljubiteljskega gledališča pri 

nas, je bila neverjetna. Še ved-
no težko verjamem, kaj vse nas 
je čakalo ob zaključku festiva-
la. Ob izjemno hudi konkuren-
ci se nam je uspelo povzpeti na 
sam vrh. Prav vsi v skupini se z 
gledališčem ukvarjamo že, od-
kar vemo zase in Čufarjevi dne-
vi so za nas smela potrditev, da 
delamo prav in vedno znova se 
bomo trudili, da bodo sporoči-
la naših predstav dosegla ljudi. 
Ponosni in v srcih goreči se od-
pravljamo novim zmagam nap-
roti. Kuj železo, dokler je vroče, 
pravijo. Zato Žaba gleda&išče 
že intenzivno razmišlja o novih 
projektih …« 
 Smilja Radi, 
 foto: Žaba gleda&išče

Urška Klajn in Žiga Medvešek

Gledališka skupina Žaba gleda&išče Prosvetnega društva 
Vrhovo s tremi nagradami na 34. Čufarjevih dnevih

POSAVJE – V posavskih knjižnicah so ob zaključku letošnje 
bralne sezone Posavci beremo skupaj virtualno gostili pe-
snika in pisatelja Esada Babačića. Posnetek gostovanja je 
bil 25. novembra premierno predvajan na Facebook stra-
neh in YouTube kanalih Valvasorjeve knjižnice Krško, Knji-
žnice Brežice, kjer so dogodek posneli, in Knjižnice Sevnica. 

V posnetku Esad Babačić spre-
govori o sebi, svojih prijateljih, 
upanju, melanholiji, pisanju, 
knjigah in branju, punku, čigar 
otrok je in je zaslužen za nasta-
nek njegovih prvih besedil, pa o 
melanholiji, svoji stalnici, ki jo 
začinjeno s humorjem in ironijo 
pretaka v svoja besedila. In o ča-
kanju kot upočasnjenem ritmu 
minevanja ter o času, ki se ga člo-
vek zaveda med tem. Kdo danes 

še čaka na zimo, se sprašuje pesnik, kdo si vzame ta čas, čas čaka-
nja v tem podivjanem življenju? »Esada Babačića je lepo brati in 
lepo ga je poslušati. Je čuteči opazovalec in prefinjen zapisovalec. 
Izzivalni iskalec sublimne nedolžnosti, ki je ne gre nujno iskati v 
razpelih skrajnostih, ampak nekje vmes, jo predrzno zasledovati 
kot slutnjo, ki preseneti na poti, kjer in ko jo najmanj pričakuješ,« 
je o gostu zaključka bralne sezone zapisala Renata Vidic iz Val-
vasorjeve knjižnice Krško. Babačić je za svojo zbirko esejev Veš, 
mašina, svoj dolg, ki je bila vključena v letošnje posavske bralne 
predloge, prejel Rožančevo nagrado, bralcem, ki iščejo dobro po-
ezijo, pa v posavskih knjižnicah predlagajo, da posežejo tudi po 
njegovi zadnji pesniški zbirki z naslovom Včasih. 
V letošnjem letu je v bralnem projektu sodelovalo 141 bralcev, 
med temi je bilo 82 takšnih, ki so prebrali vsaj pet predlaganih 
knjig s priporočilnega seznama in za to prejeli literarno nagrado. 
Nekaj novih bralcev je k projektu pristopilo tudi v Posavski potu-
joči knjižnici. Nabor literarnih del je bil kot vsa leta nadvse pester: 
pod 35 romanov, dva stripa, tri esejistične in pet pesniških zbirk 
so se podpisovali avtorji 19 različnih narodnosti, vključenih je 
bilo 13 slovenskih avtorjev, za izdaje pa je bilo zaslužnih 20 slo-
venskih založb. Kot vsa leta doslej je bil medijski sponzor projek-
ta Zavod Neviodunum. Z novim skupnim bralnim naborom vse-
bin bodo posavski knjižničarji bralce znova nagovorili v mesecu 
marcu prihodnjega leta.  P. P./vir: knjižnice Posavja

Zaključek z Esadom Babačićem

Esad Babačić

V praznike s pomočjo knjižnice
Kako s pomočjo knjižnice pričarati čudovite decembrske 
dni? Knjižničarke Knjižnice Sevnica namreč verjamemo, da 
bo tudi letošnji december pravljično čaroben!

Obiščite Knjižnico Sevnica in si izposodite knjigo, ki vas bo 
popeljala stran od vsakdana, v svet domišljije ali ustvarjanja, 
v resnične zgodbe knjižnih junakov, ali pa morda na duhov-
no popotovanje.
Ste vedeli, da lahko berete tudi z ušesi? S pomočjo aplikaci-
je AUDIBOOK si lahko izposodite zvočne knjige, namenjene 
vsem, ki si želijo več brati, a jim pomanjkanje časa tega ne do-
pušča. Poslušamo jih lahko kjer koli in kadar koli: med vožnjo, 
na sprehodu, med športnimi aktivnostmi, med gospodinjskimi 
opravili. Poleg tega so zvočne knjige namenjene tudi številnim 
ranljivim skupinam ljudi, kot so starejši, slepi in slabovidni. 
In čeprav knjižničarji pravimo, da sta vonj in otip tiskane knji-
ge nezamenljiva, ima tudi elektronska knjiga številne pred-
nosti. Izposodite si jih lahko preko portala BIBLOS in jih berete 
na elektronskih napravah, pa naj gre za leposlovje, strokov-
no literaturo, mladinske knjige, ali duhovne in druge priroč-
nike. Elektronsko knjigo lahko beremo povsod, tudi na poti, 
pa še težka ni.
Kaj pa, če bi december praznično obarvali ob poslušanju oz. 
branju KnjigoSnedovih poslastic? Izbrane slikanice bodo ot-
rokom krajšale čas in burile domišljijo, vsem skupaj pa podari-
le čudovito preživljanje skupnega časa. Malo starejši otroci se 
lahko v soju lučk potopijo v knjige KnjigoMalhovega izziva, 
ki ponuja kvalitetno in zanimivo mladinsko branje. 
Naj vas povabimo še na ogled razstave ljubiteljskega slikarja 
Marka Okorna. S slikarstvom se ukvarja od leta 2008, ko se je 
vključil v slikarski krožek U3 Sevnica. Zase pravi, da je realist, 
ustvarja pa predvsem v oljni tehniki. Razstava bo v knjižnici na 
ogled do 3. januarja 2022.
In kaj naj vam in nam zaželimo ob koncu tega in v pričakovan-
ju novega leta? 
Vse dobro! Iz srca. Brez delitev, brez prepirov, brez prepričevanj. 
In še namig za čarobno darilo: bon za enoletno članarino v 
Knjižnici Sevnica. Za tiste, ki že radi berejo. Pa za tiste, ki jih 
želite v svet knjig še zapeljati … 

Zagrebška likovna akademija 
in slovenski umetniki

do 13. 2. 2022

na ogled 
do 27. 3. 2022

*To sem naredil

I Made This*

TOMAŽ 
FURLAN

na ogled 
do 2. 1. 2022

Kalupi vsakdana / 
Everyday Restraints

LEA CULETTO & 
TAJDA NOVŠAK

na ogled 
do 2. 1. 2022

*»Prekletstvo spomina«

Damnatio 
memoriae*  

DARIJE 
PETKOVIĆ

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, 
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki, 
info@galerija-bj.si ODPIRALNI ČAS: torek–nedelja 
od 10.00 do 18.00 ure. Ob ponedeljkih zaprto.

OSTALE AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE
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kam v posavju
Četrtek, 9. 12.

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: otvoritveno vodstvo 
po kiparski razstavi »5. Pog-
led v Štovičkov depo: Jaz, 
ženska«

• ob 18.00 v klubu Kulturne-
ga doma Krško: pogovorni 
večer s Tanjo Petrič »Kako 
pišejo za devetimi gorami?«

Petek, 10. 12.

• ob 20.00 v Kulturnem 
domu Krško: koncert šan-
sonov Vite Mavrič & Kvarte-
ta Jake Puciharja »Nokturno 
žlahtnih duš«, za ARSonica 
2021 abonma in izven

Sobota, 11. 12.

• od 8.00 do 12.00 na Trgu 
svobode v Sevnici: decem-
brska kmečka tržnica

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: praznični otro-
ški živ žav – brezplačne otro-
ške delavnice

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli: Im-
pro show – Improvizacijsko 

• ob 18.00 preko Zooma: pre-
davanje Brede Dular »Pra-
znovanje božiča in silve-
strovega po svetu (obvezne 
prijave 051 279 634)

Petek, 17. 12.

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje kiparske razstave 
Tee Curk Sorta »Transcen-
dence«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: romantična drama 
»Jazz«, za Zeleni in Modri 
abonma ter izven

Sobota, 18. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: praznični 
otroški živ žav – brezplačne 
otroške delavnice

• od 10.00 do 17.00 na Trgu 
svobode v Sevnici: decem-
brska kmečka tržnica; ob 
17.00: koncert Robija Peta-
na in Maje Weiss

Nedelja, 19. 12.

• od 14.00 do 16.00 na dvori-
šču gradu Brežice: praznič-

na rokodelska tržnica
• od 17.00 do 21.00 v parku 

pri MC Brežice: igra svetlobe 
in Gvidova božična pravljica, 
ki se pove sama 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert pianista Mar-
ka Črnčeca, za ARSonica 
abonma in izven

Torek, 21. 12.

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični večer za odrasle

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Krško: družinski mu-
zikal po motivih Lile Prap 
»Kure?!«, za Rumeni abon-
ma in izven

Sreda, 22. 12.

• ob 17.00 na Trgu svobo-
de v Sevnici: predstava Pod 
prazničnim dežnikom s pri-
hodom Božička

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljično-ustvarjalni večer 
za vse generacije

gledališče Ljubljana
• ob 20.00 v Kulturnem domu 

Krško: koncert Trobilnega 
kvarteta Contrast, za ARSo-
nica abonma in izven

Nedelja, 12. 12.

• od 17.00 do 21.00 v parku 
pri MC Brežice: igra svetlo-
be in Gvidova božična pra-
vljica, ki se pove sama, od 
17.00 do 20.00: stojnice s 
ponudbo lokalnih izdelkov 

• ob 17.00 v okrogli dvora-
ni Gradu Rajhenburg: kon-
cert »Večer Ipavčevih samo-
spevov«

Torek, 14. 12.

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
po razstavi »Fran Bonač in 
tovarna celuloze na Vidmu 
pri Krškem«

Četrtek, 16. 12. 

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
animiran ogled likovne raz-
stave Čudežni svet z Judito 
Rajnar Prosen

V navzkrižju bohotenja pandemije covida-19, agresivnih pod-
nebnih sprememb in posledic neoliberalnega koncepta eksis-
tence človeku ne preostane kaj drugega, kot da je uspešen. Sla-
ba volja med ljudmi je dosegla tolikšno raven, da uspeh ni več 
vprašljiv. Torej smo tako posamezniki kot družba, če parafrazi-
ram očeta eksistencializma Jean Paul Sartra, obsojeni na us-
peh, ki pa je tako ali tako pogoj – da sploh smo. Ali bolj konkre-
tno, smo na točki, ko uspeh nima alternative! Res je, da ima 
uspeh toliko obrazov, kot je ljudi na svetu, toda zadovoljstvo, 
ki pride z njim, je pri vseh enako – nepopisno. Skratka, uspeh je 
kakor življenje, predvsem naloga in ne zgolj zadovoljstvo, toli-
ko bolj, kot so izzivi časa, s katerimi živimo, drznejši. Govorimo 
o uspehu kot odgovoru na vprašanje o problemu, ki ga podpi-
suje etika in sprejema družbeno okolje.

Uspeh, kakor koli kdo razume ta pojem, ima pomembno soci-
alno težo v takšnem ali drugačnem, pozitivnem ali negativ-
nem pomenu. Nič ni tako relativno, kot je uspeh, »poželenje« 
po njem pa je absolutno. Nisem še slišal nikogar, ki si ne bi že-
lel biti uspešen. Kakor koli, kadar koli, kjer koli. Čustveni, dru-
žinski, socialni, umetniški, materialni, vseeno – naj bo uspeh! 
Najboljši eliksir samozavesti je uspeh. Odnos okolja do uspe-
šnih ljudi pa kazalec kakovosti socialne klime v skupnosti. Oko-
lje, ki se veseli uspeha posameznika, je humus za uspeh vseh 
skupaj. Danes je čas za uspeh posebne vrste, ta pa je solidar-
nost, sodelovanje in empatična socialna interakcija. Torej gre 
za predhodni uspeh ali uspeh skupnosti, v kateri se posamični 
uspehi uresničujejo. Vprašanja naravnega okolja, zdravja ljudi, 
človekovih pravic in svoboščin nikoli niso uspeh posameznika, 
ampak uspeh vseh v skupnosti. Žalostno je, da nas je šele pan-
demija opozorila na to preprosto resnico. 

Delitev uspeha je predpostavka, da človek človeku postane pri-
hodnost. Mnogi uspeh razumejo v smislu, da si boljši od koga 
drugega ali najboljši med vsemi drugimi. Čas, v katerem živi-
mo, ni čas tovrstnega razumevanja uspeha. Razumevanje do-
ločenih dosežkov, rekordov, zmag in še kaj drugega, v smislu 
prestiža nad drugimi, je zgrešen in neetičen pristop k promo-
ciji uspeha. V bistvu gre pri osebnem uspehu za to, da je nek-
do danes boljši od svojega prejšnjega jaza. Odpustiti sočloveku 
njegove »nečednosti«, napake in zgrešena prepričanja je us-
peh nad uspehi! Ni dvoma, da je uspeh najbolj žlahtna oblika 
družbene moči in vključujoča socialna energija, ki ne spremi-
nja samo naših pogledov na svet, ampak tudi realen svet. Uspe-
he dosegajo posamezniki, pa čeprav praviloma delajo v skupi-
nah in na podlagi akumuliranih uspehov (znanj in izkušenj) iz 
preteklosti. Nosilci te energije novega postavljajo temelje dru-
gačne prihodnosti za vse. Žal, kot pravi turški pregovor, ljudje 
mečejo kamenje samo na tista drevesa, ki prinašajo plodove. 

Naj ne bo pomote, uspeh ni nujno napredek. Uspeh je napredek, 
če njegovi rezultati združujejo v premagovanje vsega tistega 
slabega, kar smo ljudje sami storili. Izjemno pozornost uspe-
hom ljudje in družba posvečamo ob koncu leta. S seštevanjem 
uspehov ocenjujemo smisel lastnega bivanja v tem letu in go-
tovost pričakovanj v naslednjem letu. Skratka, uspehi so osno-
va zadovoljstva in razlog za optimizem. Ob tem ne pozabimo, 
da se uspeh, podobno kot sreča, z deljenjem podvoji.

Angažiranost je neizogiben imperativ uspeha. Uspeh ne more 
biti nič, kar ni zasluženo in ni sprejemljivo za okolje, v kate-
rem je dosežen. Religijo tekmovalnosti do uničenja je treba za-
menjati z vero, da je človek lahko uspešen tudi, če ni prvi, naj-
hitrejši, najboljši. Srečati se s samim seboj in soočiti s svojimi 
izbirami je uspeh, ki človeka osvobaja nestrpnosti in približu-
je sočloveku. Če je uspeh, naj ne bo v škodo drugega. Ob kon-
cu tega in bližanju novega leta smo ponovno pred vrati novih 
nalog, izzivov, pričakovanj in vse kaže, da nam radosti in za-
dovoljstva ob doseganju novih uspehov ne uidejo.

Obsojeni  
na uspeh

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

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

petek, 10. 12.
ob 20. uri

sobota, 11. 12.
ob 20. uri

petek, 17. 12.
ob 19.30 uri

nedelja, 19. 12.
ob 18. uri

Vita Mavrič & Kvartet Jake Puciharja: 
Nokturno žlahtnih duš
koncert za ARSonica 2021 (darilni) in izven

Trobilni kvintet Contrast
koncert za ARSonica 2021 in izven

Nejc Gazvoda: Jazz
romantična drama 
za Zeleni in Modri abonma ter izven

Marko Črnčec Solo
koncert iz cikla ARSonica 2021 ter izven

Kure?!
družinski muzikal
za Rumeni abonma in izven 

Reformatorji na odru
Reformatorska komedija s srečnim koncem 

torek, 21. 12.
ob 18. uri

četrtek, 23. 12.
ob 19.30 uri

Mirko Cigler: 

Sedem let na prepihu
NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info, 040 302 809

format 165 x 235 mm, 
496 strani, cena 29 €

Stroške pošiljanja krije založba.

Upokojena vzgojiteljica, ilu-
stratorka, otroška pesnica 
in pisateljica Judita Rajnar 
Prosen je mlade obiskoval-
ke in obiskovalce popeljala 
v svet dveh pravljic, za kate-
re je sama ustvarila prečudo-
vite ilustracije. V večjem pro-
storu galerije, kjer so na ogled 
ilustracije, ki krasijo franco-
ski prevod Jurčičeve humo-
reske Kozlovska sodba v Viš-
nji Gori, so otroci v pogovoru 
z likovno ustvarjalko poča-

Razstava pričarala iskrice v očeh 
SEVNICA – 3. decembra sta oživela razstavna prostora Stare galerije na sevniškem gradu, saj so bili na obi-
sku prvošolke in prvošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki so se udeležili animiranega ogleda razstave ilustra-
cij Judite Rajnar Prosen iz Šentvida pri Stični.

si odkrivali zgodbo ter iskali 
predstavljene knjižne like na 
razstavljenih slikarskih delih. 
V drugem, manjšem prostoru 
galerije je sledila predstavitev 
Juditine otroške knjige Vikin 
čarobni kaktus, ki je pričara-
la iskrice v otroških očeh, na-
risale nasmehe na obraze ter 
prebudila otroško domišlji-

jo. »Najprej je nastala pesem 
o kaktusu, potem je nastala 
zgodba, v kateri poleg kaktu-
sa, ki zna govoriti, nastopajo 
še čarovnica Vika, žaba Fri-
da, podgana Manca, polž Jan-
ko in čmrlj Feri,« pove gostite-
ljica, ki se je odzvala povabilu 
sevniške izpostave JSKD in 
KŠTM, da najmlajšim pope-
stri ogled črnobelih ilustracij 
z animacijo. Za zaključek so 
mali junaki in junakinje na-
risali vsak svojo risbico ter jo 
odnesli domov za spomin na 
prijetno doživetje ob obisku 
slikarske razstave. Animiran 
ogled razstave z avtorico bo 
potekal še 16. decembra ob 
17. uri. Vstop je prost. 
 Smilja Radi

Na gradu je potekal animiran ogled razstave.

Sevniški prvošolci na graj-
skem hodniku
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1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 16. de-
cembra, 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:

BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO
AFIRMAT d.o.o., GRŽEČA VAS 24, LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 23/2021 številke:

OPTIKA NA VIDMU  
STROKOVNO SKRBNO

Nagrade, ki jih podarja OPTIKA NA VIDMU, Optico d.o.o.,  
PE Cesta 4. julija 40a, Krško, prejmejo:

1. nagrada:  paket pripomočkov v vrednosti 25 € prejme 
 Franc Kovačič, Bizeljsko
2. nagrada:  paket pripomočkov v vrednosti 13 € prejme  
 Darja Deželak, Sevnica
3. nagrada:  paket pripomočkov v vrednosti 8 € prejme  
 Tone Šterk, Krško

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (1.) Ans. PETAN – Ko si mi pomežiknila
 2. (2.) Ans. TONIJA VERDERBERJA – Metlika ti naša
 3. (3.) Ans. APLAVZ & TAMBURAŠI ROGATEC –  
   Ko spomladi zacvetijo jablane
 4. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 5. (5.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA – Kaj mi daš
 6. (10.) Ans. NEMIR & NUŠA BEUC – Kdor prepeva, se ne  
   stara
 7. (6.) Ans. PETRA FINKA – Tam dol' za vasjo
 8. (8.) Ans. VESELI DOLENJCI – Očetova hiša
 9. (9.) TRIO KPK – Moja Slovenija
 10.  (-.) Skupina GADI – Lepa si

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vikend  Naše želje

Kupon št. 596
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 4. 12. 2021, ob 20. uri

Supernova Qlandia Krško ‒ vhod A   /   tel: 07/49 25 151

Z veseljem vam bomo svetovali.
Ostanite zdravi!
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www.PosavskiObzornik.si

Sin Nuše Derende ostal brez finala Slovenija ima ta-
lent, Rebeka Dremelj in Sebastian okronala 20 let 
prijateljstva z božično pesmijo. Tokrat preberite:

V šovu Slovenija ima talent je znanih vseh deset fina-
listov. V eni izmed polfinalnih oddaj so na oder Talentov 
stopili tudi pevci Luka, Patrik in naš posavski rojak Ma-
tevž, sicer sin pevke Nuše Derenda, ki sestavljajo fan-
tovsko skupino Booom! (foto: facebook) Zapeli so ču-

stveno pesem Story of My Life skupine One Direction in 
delno navdušili. »Moram priznati, da sem od vas priča-
koval zelo veliko, saj ste vsak svoj karakter ... Kariera 
glasbe je pogosto povezana z odločitvami in vaša dana-
šnja odločitev, hm, kaj pa vem ... Pri vas sem videl, da ste 
si vzeli pesem One Direction in vam zdaj ne morem reči 
Booom!, bi vam vzel črko m iz imena,« je bil jasen žirant 
Lado Bizovičar. Marjetka Vovk je dodala, da so drugo 
priložnost v avdicijski oddaji sicer odlično izkoristili, a 
da so jo pustili malo hladno. Ana Klašnja je ob tem oce-
nila, da je važno, da imajo v sebi strast, kar jim bo prišlo 
prav v nadaljevanju kariere. Kot zadnji se je oglasil ved-
no strogi Branko Čakarmiš: »Jaz nikoli nisem bil v boy 
bandu, zato ne bom 'šimfal'. Ste se maksimalno potrudi-
li, čeprav sem tudi sam pričakoval drug izbor pesmi, am-
pak na koncu bodo itak glasovali gledalci.« Po zelo nape-
tem glasovanju gledalcev je prišel trenutek resnice. Žal 
so se fantje res morali posloviti od nadaljevanja šova. 
»Hvaležni smo za vso podporo, ki smo jo dobili v zadnjih 
mesecih, še najbolj pa smo hvaležni za izkušnjo, ki nas 
je napotila k novim dosežkom naproti. Hvaležni smo ži-
rantom, ki so nam dali konstruktivno kritiko in niso na-
ših nastopov prehvalili, temveč so nam povedali točno 
to, kar smo rabili slišati. In za konec smo hvaležni sebi, 
ker smo se tega projekta lotili 100 % in smo sebi poka-
zali, česa smo zmožni. Upam, da se čimprej vidimo na ka-
kšnem špilu!« so po koncu šova svojim oboževalcem spo-
ročili še mladi glasbeniki.

Pri založbi Menart je izšla božično obarvana pesem s po-
menljivim naslovom Ko primeš me za roko, s katero Re-
beka Dremelj (foto: Instagram) in nekdanji najstniški 
idol Sebastian obeležujeta tudi 20-letnico svojega pri-

jateljstva. »Že leto in devet mesecev živimo v negativi in 
to je najin odgovor, da uravnovesiva energije na plane-
tu,« razkrijeta, zakaj sta se lotila skupnega projekta. Si-
cer pa sta medijem razkrila, da njuno prijateljstvo sega 
v leto 2001, ko so našo posavsko rojakinjo okronali za 
miss Slovenije, prav tam se je leto prej v šov programu 
predstavil tudi Sebastian. »Spomnim se ga, saj je bil tak-
rat že zvezdnik, jaz pa čisto nov obraz na sceni in njego-
va oboževalka, ko mi je čestital in sem bila čisto navdu-
šena,« je povedala Rebeka. »Jaz pa se spomnim takrat še 
tihe Rebeke, za katero še nismo vedeli, kakšen vulkan 
energije in vsestransko aktivna ženska je. Čudoviti spo-
mini so to,« je ob tem čudovitem jubileju dodal Sebasti-
an. Poslušljivo!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

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

moja poroka

Nina Grubar in Natan Jagrič, oba z Dolenjih Skopic, 16. 
oktober 2021, Brežice (foto: Luka Rudman)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Špiler, Krško – 

dečka,
• Mediha Pedljić, Srebrenik 

(BiH) – dečka,
• Saša Povhe, Krško – dečka,
• Jasmina Ćatić, Senovo – 

dečka,
• Manca Omerzu, Dečno 

selo – dečka,
• Simona Resnik Kozinc, 

Rogačice – deklico,
• Tina Korene, Libna – 

deklico,
• Nives Gabrič, Lončarjev 

Dol – deklico,
• Tanja Colarič, Podbočje – 

deklico,
• Anja Klaužar, Kozje – 

dečka,
• Saša Ulcej, Novo mesto – 

dečka,

rojstva

poroke

• Robert Štamcar in Janja 
Tomažič, oba iz Osredka 
pri Hubajnici.

ČESTITAMO!

najstarejši pri nas

Ko te na vhodu pozdravi sonce
STARA VAS NA BIZELJSKEM – Od kapele sv. 
Jurija na Svetih gorah, ki smo jo predsta-
vili prejšnjič, se premaknimo bolj pro-
ti jugovzhodu, natančneje v Staro vas na 
Bizeljskem, kjer živi družina Mihelin. Pri 
njih imajo namreč najstarejša sončna vra-
ta na Bizeljskem in verjetno tudi širše. Mi-
helinova nosijo letnico 1732.

Sončna vrata, kot 
so jih poimenova-
li na Bizeljskem, 
so vrata z moti-
vom vzhajajočega 
sonca in žarkov, ki 
je lahko potegnjen 
tudi čez celo vratno 
krilo. Element son-
ca je sicer prastari 
motiv, ki se je upo-
rabljal že v antiki. 
Za uporabo motiva 
sonca na vratih do 
zdaj ni bilo izvede-
ne nobene posebne 
študije, zato je težko napisati še kaj več, tudi o 
tem, kdo je prinesel ta motiv na Bizeljsko, kdo 
je takšna vrata izdeloval in zakaj se je upo-
rabljal v glavnem na gospodarskih objektih. 
Motiv sonca ni v uporabi samo na Bizeljskem, 
poznajo ga tudi v Avstriji, Nemčiji pa tudi pri 
nas razširjenost motiva sonca sega preko 
Bizeljskega, saj so jih našli npr. v Podsredi, 
Hrastju pri Bistrici ob Sotli, Zagaju. Vsa so bila 
dvokrilna in nameščena na hrame, vhode v 
klet in celo vhodna vrata na mlin, je med dru-
gim v uvodniku brošure o razstavi Lee Babič 
Sončna vrata na Bizeljskem, ki je na ogled v 
prostorih Slovensko-bavarske hiše v Podsre-
di, zapisala Lucija Zorenč. Sončna vrata so 

bila v preteklosti izključno vrata za gospodar-
ske objekte oz. le kot vrata v klet. Že vseskozi 
so eno- ali dvokrilna. Kadar so nameščena na 
hrame, so širša in praviloma dvokrilna. To je 
povezano s samo funkcijo hrama, v katerem 
so shranjeni sodi in vrata so prilagojeni širi-
ni sodov. Pri sedanji uporabi motiva sonca se 
ta pojavlja tako na vhodnih vratih gospodar-
skih objektov, vhodih v kletne prostore sta-

novanjskih hiš, notra-
njih vratih v kleteh in 
tudi kot vhod v cerkev. 
Pri tem se ne ohranja 
več starih proporcev, 
ampak se ti uporablja-
jo zelo svobodno, še 
piše Zorenč. Ker na Bi-
zeljskem hram pome-
ni poseben, posvečen 
kraj, so jih opremili s 
sončnimi žarki mogo-
če zato, ker dajejo trti 
življenje in prinašajo 
svetlobo v praviloma 
temne prostore. Kot 

nam je izdala Manca Mihelin, imajo njihova 
sončna vrata na hramu še vedno svoj ključ in 
jih predvsem zaradi varnosti redno zaklepa-
jo. »Sončna vrata nam pomenijo veliko, pose-
bej zato, ker so to najstarejša sončna vrata na 
Bizeljskem. Ponosni smo na naše prednike, da 
so bili ravno oni tisti, ki so prvi izdelali vrata 
z danes prav posebnim pomenom,« je dejala 
in še omenila, da naj bi obstajala tudi knjiga, v 
kateri je izjava o teh vratih njenega prednika 
Ivana Mihelina starejšega, ki je pisal tudi pe-
smi, kar niti ni čudno, saj je družina Mihelin 
vsem znana tudi kot glasbena družina

 R. Retelj

 Sončna vrata pri Mihelinovih (foto: Lea Babič)

MRZLA PLANINA – V krogu svojih najdražjih sta 27. novembra 
praznovala zlato poroko Jožefa in Drago Kozole z Mrzle Plani-
ne. Draga je leta 1971 ljubezen do Jožefe na Mrzlo Planino pri-
peljala z rodnega Malega Kamna. V mladosti je večino časa po-
svečal službi, ki jo je opravljal do zaslužene upokojitve, medtem 
ko je žena trdo delo opravljala doma na kmetiji. V zakonu so se 
jima rodile hčerke Darja, Dragica in Jožica, ki so jima ob lepem 
jubileju skupaj z družinami zaželele, da bi bila zdrava ter svo-
jo moč in energijo vlivala vnukinjam Andreji, Suzani in Lei ter 
pravnukinjama Hani in Žani.  J. T.

Zlatoporočenca Kozole

Zlatoporočenca Drago in Jožefa z vnukinjami Andrejo, Leo 
in Suzano

KRŠKO – V Domu starejših občanov Krško je 26. novembra 100. 
rojstni dan praznovala Emilija Zagorc. Milka, kot ji rečejo do-
mači, je v domu že 15 let. Je vedra, vesela, pozitivna in vedno na-
smejana. Njen recept za dolgo življenje je dobra volja in kdaj pa 
kdaj kakšna dobra kapljica. Čeprav se gospa zaveda, da zaradi 
trenutnih razmer v domu z njo niso mogli praznovati sorodni-
ki, župan in predstavniki društev, se tega močno veseli v bližnji 
prihodnosti. Kljub temu je nazdravila in se poveselila s sostano-
valci. Direktorica doma Ani Nuša Masnik ji je zaželela še nap-
rej veliko dobre volje, moči in zdravja.  Vir: DSO Krško

Milka Zagorc praznovala 100 let

Emilija Zagorc je častitljiv jubilej praznovala brez sorodnikov 
in obiskovalcev, a kljub temu zelo vedra.

KRŠKO – Sredi novembra sta 
visoka jubileja praznovala za-
konca iz Krškega – Anton Sin-
kovič 91. rojstni dan in Zofi-
ja Sinkovič 90 let, skupaj pa 

sta že polnih 65 let. Spozna-
la sta se na vlaku na poti pro-
ti Ljubljani. Skromen dom sta 
si najprej ustvarila v kraju bli-
zu Ljubljane, nato pa v samem 
mestu. Hčerko in sina sta vse-
skozi učila živeti delavno in 
pošteno. Čez leta ju je želja do 
novega doma pripeljala na-
zaj v bližino rojstnih krajev. 
K njunemu visokemu jubileju 
in skupni sreči sta pripomo-
gla ustvarjalnost in varčnost 
očeta ter mamina neizmerna 
vedrina.  D. P.

Jubilej zakoncev 
Sinkovič

Anton in Zofija Sinkovič

PIŠECE – V krogu svojih najbližjih je 23. novembra praznovala 
svoj 90. rojstni dan Mira Podgoršek iz Pišec. Kot prvorojenka 
je v številni družini živela v Artičah. Leta 1941 je bila izseljena 
v Nemčijo, od koder se je 1945 vrnila v izropan dom. Po konča-
ni gimnaziji in nadaljnjem šolanju je postala učiteljica in ravna-
teljica. Na četrtem delovnem mestu je ostala do upokojitve. Po-
ročila se je in ustvarila družino z dvema otrokoma. Sedaj ima 
pet vnukov in štiri pravnuke. Ob službi na osnovni šoli je bila 
vsestransko aktivna. Sodelovala je v Krajevni skupnosti Piše-
ce, v DPO pri RK, KD Pišece in PGD Pišece. Vse do epidemije je 
bila aktivna pevka v ženskem pevskem zboru Orlica Pišece. Že 
30 let dela aktivno v DI Slovenije. Po izbruhu epidemije se ji je 
življenje spremenilo, zato je največ doma, saj še sama poskrbi 
zase in kuha. Kot voznica sama obiskuje sorodnike, prijatelje 
in znance ter opravi nakupe. Ob njenem visokem jubileju smo 
jo med drugimi obiskale tudi aktivistke RK Pišece in predstav-
nice aktiva kmečkih žena Brežice in Pišece. Zaželele smo ji ve-
liko zdravja in sreče ob svojih najdražjih. Eva Jagrič

90 let Mire Podgoršek

Mira Podgoršek z obiskovalkami iz RK in AKŽ

• Špela Osojnik, Dednja vas 
– dečka,

• Ana Škofljanc, Bregana 
(Hrvaška) – dečka,

• Aleksandra Ivanšek, 
Trebež – dečka,

• Simona Rožman Ljubičić, 
Glogov Brod – deklico,

• Martina Kralj, Sevnica – 
dečka,

• Jasna Čosibegovič, 
Sežana/Sevnica – dečka,

• Eva Simončič, Dolenji 
Boštanj – deklico.

ČESTITAMO!

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

GOLEK – 7. avgusta sta zlato poroko v krogu njunih najdražjih 
obeležila zakonca Silva in Boris Rostohar z Goleka (na 
fotografiji z duhovnikom Karlom Gržanom), ki sta si ob tem 
namenila verz Vidke Kuselj: Hvala za tvoj korak ob meni, / 
hvala za tvojo roko v moji. / Na pragu zrelih let te vabim / na 
še dolgo skupno potovanje. V. R.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

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

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

zahvale, spomin ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše mame, babice, prababice in tete 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvala tudi pogrebni službi Žičkar, pevcem iz Kapel, Tanji Urek za 
govor, kvartetu za zaigrane žalostinke in društvu izgnancev. Hvala 
gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen poslovilni 
obred.
Hvala še enkrat vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ROZE RAJTERIČ
z Bojsnega

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

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

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

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, nam stali ob 
strani in se od njega poslovili na zadnji poti ter ga boste ohranili v 
lepem spominu. 

Vsi njegovi

ANTON HRIBAR 
iz Gornjega Lenarta. 

Čudno, kako prazen je svet, 
ko umre en sam človek. 

(Dante) 

ZAHVALA

20. novembra smo se poslovili od našega 
dragega moža, očeta, dedka in brata 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše in vso pomoč. Hvala 
za lepo izrečene poslovilne besede, pevcem Kolednikom z Rake za 
zapete žalostinke, družini Sotošek za zaigrano melodijo, ki jo je 
imel pokojni rad, župniku za opravljen obred in pogrebni službi za 
organizacijo pogreba. Hvala tudi Splošni bolnišnici Brežice, kjer so 
v zadnjih dneh lepo skrbeli zanj. Hvala tudi vsem tistim, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti in se ga boste spominjali. 

Vsi tvoji, ki te neizmerno pogrešamo

SLAVKA KOVAČIČA 
s Stermeckijeve 10, Krško. 

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo, 

po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA

Ob prezgodnji in boleči izgubi mame, hčere, sestre in babice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, za izre-
čeno sožalje, cvetje, sveče in darove za cerkev.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

MARJANE MEŠIČEK 
(5. 2. 1965–22. 10. 2021) 

iz Dovškega

Čeprav neizmerno boli, 
v srcih ohranjamo upanje, da je

Marjanina duša mirna.
V našem srcu bo gorel 

večen plamen spomina.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubeče žene, mamice, 
babice, sestre, botre in tete 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekali sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše, dar za cer-
kev, denarne prispevke in jo pospremili na njeni zadnji poti. Poseb-
na zahvala Domu starejših občanov Sevnica za skrbno nego in pri-
jaznost. Iskrena hvala pogrebnemu zavodu Blatnik za organizacijo 
pogreba in prebrane poslovilne besede, domačemu župniku Tonetu 
Dularju in Boštjanu Jamniku za lepo opravljen obred z mašo, pev-
cem za zapete žalostinke ter cvetličarni Zupančič za cvetje. Zahva-
la društvu upokojencev Tržišče, Kulturno-športnemu društvu Telče 
in Zvonki Mrgole za slovesne besede. Hvala vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali in vas nismo posebej imenovali. Naj vam naša draga 
Marija – Marinka ostane v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE SKUŠEK 
z Jeperjeka 2, Tržišče 

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! 
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, 

bo vsak naš korak spremljala v tišini.

SPOMIN

z Mencingerjeve 7, Brežice.

3. decembra sta minili žalostni dve leti,  
odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, stric in boter

Žalujoči: žena Slavica ter sinova Damjan in Aleš

BORIS GERŠAK
Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče in ga ohranjate 

v lepem spominu. Pogrešamo te!

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

SPOMIN

7. decembra je minilo eno leto,  
odkar je tiho in brez slovesa zaspal naš dragi

ADOLF KOZOLE
iz Lokev.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu  
in prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi, 
je le korak na poti k večnosti!

SPOMIN

3. decembra 2021 je minilo eno leto,  
odkar se je od nas poslovil naš dragi ata

IVAN JANEZ KUHAR
Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu, mu namenite trenutek in 

postojite ob njegovem grobu ter počastite spomin nanj.

Žalujoči: vsi njegovi

Bolečine se ne dá skriti,
solze se ne dá ukrotiti,

ljubljene osebe se ne dá zbuditi.
Če bi solza te zbudila,

ne bi tebe, dragi ata, črna zemlja krila.

SPOMIN

17. decembra mineva eno leto,  
odkar nas je zapustil naš dragi 

JOŽEF HORVATIČ 
iz vasi Mihalovec pri Dobovi. 

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila. 
Za tabo ostala je velika praznina, 

ki z našim spoštovanjem 
in mislijo do tebe se bo polnila. 

SPOMIN

13. decembra bomo obeležili prvo obletnico smrti našega zelo 
dragega moža, ateta, ata Milana in tasta

MILANA JOVANOVIČA
iz Mihalovca.

Razum nam pravi, da je odrešitev. Srce pa ne razume in boli. Zahva-
ljujemo se vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih, obiskujete 
njegov prerani grob in mu prižigate sveče. 
Zelo, zelo te pogrešamo.

Žena Pavla, hčerki Marija z Damjanom, Vera z Vincencem, 
vnuka Matjaž in Sabina

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

tiha, nema je gomila,
kjer počivaš ti.

SPOMIN

29. novembra je minilo že osem let,  
odkar je s tega sveta odšel naš dragi

MIRAN VOGRINC
iz Dednje vasi.

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu, mu namenite 
lepo misel in mu prižgete lučko spomina, se iskreno zahvaljujemo. 
Posebno zahvalo pa namenjamo njegovim sodelavcem Letalske šole 
Cerklje ob Krki, ki mu ob pomembnih datumih, po tolikih letih, še 
vedno izkazujete spoštovanje.

Ivica, Tea in Tadej

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 86. letu nas je za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, tast, dedek, brat in stric

Zahvaljujemo se za pomoč dr. Janji Ojsteršek, patronažni sestri Moj-
ci Kink, zdravstvenemu osebju SB Brežice, hvala Andreji Kerin.
Iskrena hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Kostak in cvetličarni Lilija za organizacijo 
pogreba. Hvala gospodu Aljažu Božiču za ganljive besede ob slove-
su, pevcem za odpete pesmi slovesa in izvajalcu Tišine. Hvala sode-
lavcem ŠC Krško–Sevnica, praporščaku ČD Leskovec, lovcem LD Kr-
ško ter sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene 
sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč.
Posebna hvala bratu Lojzetu za besede slovesa ob grobu. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Stanku na njegovi 
zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

STANKO PUNGERČIČ
z Rostoharjeve ulice, Krško.

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti

nositi v srcu
srečnih dni spomine.

(Dante)
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega dedota

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali 
ob strani, nam pomagali in se od njega poslovili. Ohranili ga bomo v 
lepem spominu, polnem topline in ljubezni.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA ŠTRAVSA
iz Loke pri Zidanem Mostu

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.

Zaprte so utrujene oči,
spomin nate za vedno živi.

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

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izre-
čeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala internemu oddelku 
bolnišnice Brežice, patronažni sestri Zdenki in pogrebni službi Žič-
kar za vso organizacijo pogreba.

Žalujoči: vsi njeni

ANE JURATOVEC
z Malega Vrha

ZAHVALA

V 96. letu je k večnemu počitku  
legel naš dragi ate

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
ohranjate v lepem spominu.

Sin Milan z družino

IVAN KRZNARIĆ
iz Krškega, Pot na Polšco.

Bil si skrben in vztrajen v življenju,
junaški v zadnjem trpljenju.

ZAHVALA

Le dobro leto za bratom Vilijemom  
me je zapustila moja zlata mama 

Ob tej boleči izgubi se zahvaljujem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in denarno pomoč. Hvala župnikoma 
Šelihu in Turinku za opravljen obred, Boži Ojsteršek in Vlasti 
Moškon ter Žigi Kumpu za prebrani govor in sosedom iz Nove 
kolonije, ki ste z mamo preživeli več desetletij. Posebna zahvala pa 
velja prostovoljkam Rdečega križa, saj se je mama v njihovi družbi 
počutila zelo lepo.
Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Sin Janko z Jožico in vnukinja Kristina

ANICA PLANINC 
s Senovega.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Ob smrti našega dragega sina, moža, očeta, 
dedka, tasta in brata

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 'rozikam', 
Društvu konjerejcev in konjenikov Sevnica, sodelavcem Okrajnega 
sodišča v Sevnici, Komunale Sevnica, Zdravstvenega doma Brežice 
in Inpleta z Dolnjega Brezovega, ker ste nam namenili tople besede 
ob teh težkih trenutkih, podarili sveče in denarne prispevke. Vsem, 
ki ste se v tako velikem številu prišli poslovit od našega Srečka in 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

SREČKA DRUGOVIČA
z Dolnjega Brezovega

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant) ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi ljubljene žene, 
mamice in babice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, poklonjeno cvetje in sveče ter da 
ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala družbi Kostak, ge. Marjeti 
Reberšek iz skupine Ptica za izrečene besede ob slovesu, pevcem za 
zapete žalostinke in g. Sotošku za zaigrano Tišino.

Zahvaljujemo se vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njeni

ALEKSANDRE LIBENŠEK
iz Krškega, nazadnje živela v Drenovcu,

Nikar ne trgaj rož za mene,
kjer rastejo – tam naj cveto.

Ko vidiš jih, se spomni name,
lep spomin na mene bo!

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, za izreče-
na pisna in ustna sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Posebna zah-
vala zaposlenim v Domu starejših občanov Krško in Splošni bolni-
šnici Brežice, ki ste lepo skrbeli zanj v zadnjih težkih dneh in tednih. 
Zahvala g. župniku Alfonzu Grojzdku za opravljen obred, službi Kos-
tak za organizacijo pogreba, pevcem in trobentaču ter ge. Marjeti 
Reberšek za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste mu izkazali spo-
štovanje, ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

BOŽA PIRCA
iz Krškega

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti 
sklenil dragi mož, oče, ate 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, sorodnikom in znancem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sve-
če, denarno pomoč in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej 
se zahvaljujemo njegovim sosedom, prijateljem, Lovski družini Se-
novo in vsemu osebju, ki je skrbelo zanj, iz TDU Loka pri Zidanem 
Mostu. Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
hvala službi Kostak za organizacijo pogreba, praporščakom in tro-
bentaču. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in vas nismo imeno-
vali. Naj vam naš ate Drago ostane v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

DRAGO PAVLOVIČ
z Reštanja, Senovo. 

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage sestre, sestrične, 
svakinje, tete, botre in prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili in z njo pre-
hodili zadnjo pot k večnemu počitku. Hvala za izrečeno sožalje, da-
rovane sveče in denarno pomoč. Iskrena hvala tudi internemu od-
delku SB Brežice, g. župniku Francetu Novaku za cerkveni obred, 
pevcem za zapete pesmi ter pogrebni službi Žičkar za storitve.

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE LOZAR 
iz Vrhovske vasi, ki je živela v Ljubljani,

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mamice, babice, prababice, 

sestre, tete in sestrične 

se iskreno zahvaljujemo našim bližnjim, prijateljem in znancem. 
Zahvaljujemo se dializnemu centru Nefrodial Krško za dolgoletno 
zdravljenje, šoferju Janezu Žerjavu za prevoze, Splošni bolnišnici 
Trbovlje, še posebej osebju covid oddelka, interne in intenzivne 
službe; pogrebni službi in sindikatu Kostak Krško, gospodu Ludviku 
za lepo opravljeno sv. mašo, pevcem Lavrencij z Rake, g. Sotošku za 
Tišino, NEK Krško, prehrambenemu oddelku NEK, cvetličarni Lilija. 
Posebna zahvala pa gre seveda vsem, ki ste nas v času njene borbe 
za življenje bodrili, tolažili, ji pošiljali pozdrave, molili. Hvala vsem 
in vsakemu posebej, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje, 
za vse darovane sveče, maše, rože in denarno pomoč. Hvala in še 
enkrat hvala. 

Vsi njeni

MILKE ŽIČKAR
iz Veniš

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, sina, atija, dedka, brata, 
bratranca in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem in sorodnikom, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče, svete maše, denarno pomoč in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebno se zahvaljujemo tovarni zdravil Krka d.d., ge. Mihaeli Turk 
za ganljive besede ob slovesu, sodelavcem GEN-I d.o.o., gostilni "Pri 
Jerneju" in cvetličarni Katja.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Novaku, pogrebni službi Žičkar, 
pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Naj vam naš dragi 
Jože ostane v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA HOSTE
iz Slivja 1 pri Podbočju 

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina, 
ki močno boli.

(T. Pavček)

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

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

skozi vaš objektiv

»Kaj lahko storimo z voznikom, ki ne zna parkirati? Mor-
da pa zna, a mu v avtošoli niso povedali, da se na zelenici 
ne parkira. Naj pokličemo redarsko službo? Ali bosta ob-
vestilo redarja in znesek kazni za napačno parkiranje po-
magala? Le kaj bi se zgodilo, če bi nekdo takole parkiral na 
njegovi zelenici?« se sprašuje bralec Mare ob fotografiji na-
pačno parkiranega vozila ob pešpoti ob Savi.
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gle bale sena. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 576 717

ŽIVALI

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

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

Prodam prašiča, težkega 
okoli 170 kg, hranjen z doma-
čo kuhano hrano. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 448 869

Prodam prašiča, težkega 
okoli 150 kg, krmljenega z do-
mačo hrano. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 558 356 

Prodam dva bikca, stara 7 
in 5 mesecev, oba sta vajena 
paše. Tel.: 031 366 828 ali 031 
581 768

Prodam odojke, težke 30 kg, 
možen tudi zakol. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 834 173

Ugodno prodam več prašičev 
od 100 do 150 kg. 
Tel.: 051 210 504 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,90 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Ugodno prodam kocke slame, 
večje količine. 
Tel.: 041 959 476

Prodam cirkular 3 faze, moč 
motorja 3,5 kw, generalno ob-
novljen. Prodam desna vho-
dna hrastova vrata po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 464 776

Kupim kosilnico Gaspardo, 
šrotar in dvobrazdni plug. 
Tel.: 030 998 658

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

VINOGRADNIŠTVO

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

Prodam vino cviček in okro-

NEPREMIČNINE
Prodam starejši vinograd 
(cca. 400 trt), lepa lokacija, 
možna strojna obdelava, ob 
glavni cesti za Gadovo peč. 
Cena ob ogledu parcele. 
Tel.: 031 735 368

V Sevnici – Šmarje oddam 
stanovanje 53 m2, v stano-
vanjski hiši z lastnim vho-
dom, garažo in vrtom. Za os-
tale informacije pokličite. 
Tel.: 041 746 811 

AVTOMOBILIZEM

Prodam motor Tomos APN 4, 
ohranjen, zadnja cena 800 €. 
Tel.: 05 99 49 714

KMETIJSTVO

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

Ekokurjava, peleti s certifi-
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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

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

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

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

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

Prodam prašiča, težkega 
okoli 140 kg, hranjenega z do-
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 031 746 590

Prodam 2 jagenjčka za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 815 470

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 160 kg, hranjena z domačo 
hrano. Vredno ogleda. 
Tel.: 041 546 493

Prodam prašiče pitance in 
dva prašiča, težka 250 kg. 
Tel.: 041 575 471

Oddamo pasje mladičke 
z urejenimi papirji; mama 
bernski planšar, oče labrado-
rec. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 360 505

Prodamo odojke različnih 
velikosti, možna dostava. 
Tel.: 031 305 830

Prodam prašiče od 110 do 
120 kg, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče pitance do 
150 kg, okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodam prašiče od 80 do 120 
kg in enega 200 kg. Okolica 
Boštanja. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, ter kolje za vinograd in ko-
ličke za pastirja, 
Tel.: 041 589 757

Prodam prašiča 250 kg in dva 
cca. 80–90 kg, domača hrana, 
in cisterno inox, 500-litrsko. 
Tel.: 031 858 594

Prodam lepe odojke, stare 
dva meseca, linija 12. 
Tel.: 07 49 77 095

V okolici Dobove se prodaja-
ta dva prašiča, težka cca. 250 
kg. Tel.: 031 897 928

Prodam domače gosi, težke 
okoli 7 kg. Tel.: 07 49 68 484

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke okoli 100 kg. 
Tel.: 07 49 77 450

Ugodno prodam težke mes-
nate prašiče, cena 1,5 €/kg, 
in mlade izločene svinje, cena 
1,10 €/kg. Tel.: 031 751 324

Prodam prašiče, težke od 
200 do 230 kg, in dva 25 kg. 
Tel.: 031 304 168 

Prodam prašiča 160–180 kg 
in odojke 25–30 kg, možen za-
kol. Tel.: 031 492 837 

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 130 kg, hranjenega z do-
mačo hrano. Cena po dogovo-
ru. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 794 553 

Prodam odojke in prašiče, 
težke od 30 do 60 kg. Možen 
zakol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega 
okoli 120 kg, hranjenega z do-
mačo hrano. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče, težke 120 kg 
in 220 kg, ter odojke, težke 30 
kg, hranjene z domačo krmo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 576 801

Prodam teličko limuzin LS, 
stara 3 mesece, težka cca. 150 
kg, Tel.: 041 380 075

Prodamo odojke 25 kg, praši-
če 40–50 kg in enega 145 kg. 
Možna dostava. Tel.: 031 843 
595, 07 49 68 348

Prodam prašiča 250 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiča, težkega 
okoli 180 kg. Domača hrana. 
Cena po dogovoru. 
Tel. 031 757 855 

Prodam odojke, težke 25–35 
kg, krmljene z domačo hra-
no, za zakol ali nadaljnjo rejo, 
mesna pasma, linija 12, okoli-
ca Senovega. Tel.: 041 989 135

Prodam prašiče od 30 do 80 
kg. Tel.: 040 628 535

RAZNO 

Prodam delujočo zamrzoval-
no skrinjo, 400 litrov. Cena 
140 €. Tel: 031 582 012 
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (26/2021) bo izšla v 
četrtek, 23. decembra 2021.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. december 2021.

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

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

Lareks hišni servis in prevo-
zi. Hitro, natančno, ugodno. 
Marko Prevolšek s.p., Pekar-
ska pot 6, Leskovec pri Kr-
škem. Tel.: 030 344 977

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

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503 

Iščem nekoga, ki bi mi očis-
til zaraslo parcelo, vel. cca. 50 
x 100 m, v okolici Koprivnice. 
Plačilo po dogovoru. 
Tel.: 068 942 669

prejeli smo

Doletela me je čast, 
da kot zvesta obi-
skovalka LU Krško, v 
njeni uspešni dejav-
nosti, napišem nekaj 
o vtisih, ki jih doživ-
ljam vsakič, ko sto-
pim v ta hram uče-
nosti. Moram reči, da 
mi LU Krško pomeni 
drugi dom. Zelo rada 
se udeležujem raz-
nolikih predavanj, 
ki jih organizira di-
rektorica LU Krško 
Nataša Kršak kot tudi koordinatorica krožkov in delavnic, tudi 
moja kolegica, Monika Novšak. Na teh predavanjih aktivno so-
delujem. Po končanih predavanjih se vsakič predavatelju zahva-
lim, seveda pa mu tudi zastavim eno ali več vprašanj. Z veseljem 
se udeležujem teh predavanj, čutim namreč duhovno potrebo po 
znanju, kajti LU Krško je neusahljiv studenec znanja in duhovnih 
vrednot, iz katerega mi slušatelji te kulturne ustanove nenehno 
vsrkavamo sleherno učenost, ki jo lahko pridobimo iz raznoli-
kih vsebin neštetih predavanj. Zelo rada prebiram revije, časo-
pise in študijske knjige in pošiljam članke v Posavski obzornik. 
Zelo rada pa tudi brskam po internetu in odgovarjam na elek-
tronsko pošto. Letos sem svoje računalniško znanje nadgradila 
tako, da se učim podrobne detajle pri delu s pametnim telefo-
nom. Moja mentorica je prof. Tanja Cizl. Moram iskreno pove-
dati, da je odlična, zelo požrtvovalna in uporablja najboljše meto-
de poučevanja. Zato sem ji zelo hvaležna. Enake pohvale zasluži 
tudi kolektiv VGC Krško. 
Naj zaključim: Posavci se namreč zavedamo pomembnega kul-
turnega poslanstva, ki ga LU Krško v celoti izpolnjuje in nam s 
tem v naših srcih pomaga ohranjati duhovne vrednote. Med temi 
pomembno mesto zavzema sočutje, ki ga je na častno mesto pos-
tavil tudi slavni Nobelov nagrajenec Dalajlama, rekoč: »Bodi viru 
sočutja, ne samo za prijatelje, ampak za ves svet!« Ob doseganju 
ciljev humanega poslanstva želim celotnemu kolektivu LU Krško 
še veliko pozitivne energije ter mnogo poklicnih uspehov in jim 
izrekam iskrene čestitke ob 62. obletnici nadvse uspešnega de-
lovanja! Zora Pevec, Krško

Moji vtisi ob obisku LU Krško

Zora Pevec z mentorico Tanjo Cizl

Ugodno prodam zavese. 
Tel.: 068 634 933

POHIŠTVO, OPREMA

Prodam malo rabljeno us-
njeno sedežno garnituro, tro-
sed z dvema počivalnikoma, 
dvosed, fotelj s počivalnikom 
in mizico. Cena po dogovoru. 
Mali Obrež, Dobova. 
Tel.: 051 690 356

Prodam dobro ohranjen raz-
tegljiv dvosed (30 €) in bele 
kuhinjske elemente (20 €/ele-
ment). Tel.: 051 341 321

Prodam komplet spalnico 
(180 x 200 cm), oreh/češnja, 
dobro ohranjena. 
Tel.: 070 620 890

Prodam sobno kolo, pleteno 
mizo in dva naslonjalna sto-
la za na vrt. Tel.: 040 875 542

SEVNICA – V Galeriji Ana v 
starem sevniškem mestnem 
jedru so na ogled slikarska 
dela Elene Sigmund, profe-
sorice likovne pedagogike 
in oblikovalke vitražev iz 
Budne vasi pri Šentjanžu, 
kjer živi že več kot desetle-
tje po prihodu iz Rusije.

Na samostojni razstavi, ki 
jo je umetnica poimenova-
la z angleško besedo Inspi-
ration, se predstavlja s slika-
mi, skicami in ilustracijami v 
različnih likovnih tehnikah s 
skrbno izbranimi motivi. »Za 
naslov razstave sem izbrala 
besedo, ki jo v slovenskem in 
ruskem jeziku povezujemo z 
navdihom, kajti brez navdiha 
je težko ustvarjati. Na ogled 
sem postavila poleg slik v olju 

Bogastvo slikarskih motivov 

ska zmagovalka mednaro-
dnega likovnega shoda Judi-
ta Rajnar Prosen iz Šentvida 
pri Stični. Vsebinsko je njena 
razstava sestavljena iz dveh 
delov: prvega predstavljajo 
ilustracije francoskega pre-
voda Jurčičeve humoreske 
Kozlovska sodba v Višnji Gori, 
drugi del so ilustracije iz sli-
karkine knjige za otroke Vi-
kin čarobni kaktus. V graj-
skem oknu Radogost je na 
ogled delo lanske mlade pr-
vakinje shoda Nine Gole iz 
Krmelja. Razstave si je mogo-
če ogledati v odpiralnem času 
gradu Sevnica in ob upošteva-
nju priporočil NIJZ.
  S. Radi

SEVNICA – V razstavnih 
prostorih sevniškega gradu 
so na ogled slikarska in eno 
kiparsko delo 45 likovnih 
ustvarjalk in ustvarjalcev 
letošnjega XXI. mednaro-
dnega sevniškega likovne-
ga shoda Grad 2021, samo-
stojna razstava lanskoletne 
zmagovalke shoda in likov-
no delo mlade prvakinje 
shoda. 

12. junija je del sodelujočih, ki 
so se prijavili na razpis JSKD 
OI Sevnica in Zveze kulturnih 
društev Sevnica, ustvarjalo v 
starem sevniškem mestnem 
jedru, del v zavetju lastne-
ga doma. Mentor mednaro-
dnega likovnega shoda je bil 
sevniški umetnik Rudi Sto-
par, častni gost pa dolenjski 
mojster akvarela Brane Pra-
znik. 18. novembra je poteka-
lo virtualno odprtje razstave 
v prostorih Mosconove galeri-
je, Stare galerije in v oknu Ra-
dogost.

V treh sobanah veličastne 
Mosconove galerije se s svo-
jimi deli predstavlja vseh 45 
ustvarjalk in ustvarjalcev 
XXI. mednarodnega sevniš-

kega likovnega shoda Grad 
2021. Vsi sodelujoči so prejeli 
priznanja in bronaste plakete; 
pet najboljših avtorjev po iz-
boru ocenjevalne komisije je 
prejelo srebrne in zlate pla-
kete ter nagrade. Prejemni-
ki srebrnih plaket so Christi-
an Fermo iz Italije, Nevenka 
Flajs iz Krmelja in Mojca Mu-
sar iz Šentjanža. Zlato plake-
to sta prejela Lea Florjančič 
iz Šentjanža kot perspektivna 
mlada avtorica, Italijan Ale-
ssandro Finozzi pa je postal 
tudi absolutni zmagovalec li-
kovnega shoda. 

Na samostojni razstavi se v 
Stari galeriji predstavlja lan-

Umetniško delo potrebuje navdih

na platnu tudi skice motivov 
za izdelavo vitražev, ki se jim 
rada posvečam, pa skice na-
kita in knjižne ilustracije. Gre 
za različne oblike likovne go-
vorice in oblikovanja, kjer iš-
čem nove možnosti izraža-
nja, kajti ne predstavljam si, 
da bi celo življenje ustvarjala 
v enem slogu,« pove Elena Si-
gmund ter predstavi ilustra-
cije pravljičnih bitij v akvarel-

ni tehniki, ki jih je naslikala 
za mednarodni likovni nate-
čaj za češko ljudsko pravljico 
Labodja kraljica. »Doslej še ni-
sem ilustrirala nobene knjige, 
a če bi me kdo povabil k so-
delovanju, bi povabilo spreje-
la,« še pove in se nato spreho-
di do skic za izdelavo vitražev, 
ki jih je izdelala že lepo števi-
lo za naročnike tako v Slove-
niji kot v tujini, ter predstavi 
skice za izdelavo ženskega na-
kita ter nato nadaljuje pot do 
oljnih slik večjega formata s 
slovansko mitologijo.

Razstavo si je mogoče ogle-
dati ob izpolnjevanju pogoja 
PCT po predhodni najavi na 
tel. št. 041 926 469 (Zoran 
Cvar). 
 S. Radi

Razstavni prostori na sevniškem gradu vabijo k ogledu 
likovnih del.

Osnutki ilustracije za češko 
pravljico Labodja kraljica
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Jure Tičar se je z jamarstvom 
spoznal med študijem geogra-
fije, ko so v okviru terenskih 
vaj spoznavali kraško površje 
in podzemlje, ki ga je navdu-

šilo. Profesorja sta mu pre-
dlagala, naj se včlani v lokal-
no jamarsko društvo, tako da 
se je leta 2007 pridružil Klu-
bu jamarjev Kostanjevica na 
Krki. Kot jamarski začetnik 
je najprej hodil v vodorav-
ne jame, ko je opravil jamar-
ske izpite, pa je začel zahaja-
ti tudi v globlja brezna. Konec 
leta 2008 je bil med ustanovi-
telji Jamarskega kluba Brežice, 
v okviru katerega so razisko-
vali zlasti lokalne jame, deni-
mo jami Lisičina in Kreščak pri 
Koritnem, kar petkrat pa je or-
ganiziral tudi jamarske odpra-
ve v Črno goro, kjer so se pove-
zovali tudi z jamarji iz drugih 
koncev Slovenije. Že v okviru 
diplomske naloge se je želel 
ukvarjati s podzemnimi jama-
mi, a jo je spisal na temo po-
vršinskih kraških pojavov. Čez 
nekaj let je dobil priložnost, da 
se zaposli kot mladi razisko-
valec na Geografskem inšti-
tutu Antona Melika ZRC SAZU 
in vpiše doktorat iz geografi-
je na Univerzi na Primorskem 
na temo onesnaženosti kra-
ških jam, ki ga je zaključil letos.

Onesnaženih vsaj 2500 jam

»V Sloveniji je več kot 14 tisoč 
jam, pa vsako leto se jih regi-
strira še 500 novih, doslej pa 
ni bilo nobenega podatka, ko-
liko jam je onesnaženih in kje 
so,« pravi Jure. Za osnovo je 
vzel Kataster jam, v katerem 
je posredno popisano tudi nji-
hovo stanje, tako da je njegovo 
delo zajemalo predvsem pre-
gledovanje tega arhiva in izpi-
sovanje podatkov, kar je nare-
dil za 7 tisoč jam. »Te podatke 
sem dopolnil z ostalimi pro-
storskimi podatki in jih pri-
merjal med sabo, npr. kako se 
onesnažene jame pojavljajo v 
bližini naselij in na določenih 
nadmorskih višinah. Upošte-
val sem različne dejavnike in 
na podlagi te statistike sem 
naredil različne modele, npr. 
model za napovedovanje one-
snaženosti jam.« Ugotovil je, 
da je v Sloveniji onesnaženih 
vsaj 20 % oz. vsaj 2500 jam, 
zato je v drugi fazi naredil še 
model za prednostno sanaci-

Jamar in geograf Jure Tičar

V podzemlju se počuti domače
VELIKO MRAŠEVO – 34letni doktorand geografije Jure Tičar, doma iz Velikega Mraševega, je eden tistih, ki 
mu je uspelo svoj hobi pretvoriti v službo – kot navdušen jamar se tudi v okviru službe na Geografs kem inšti-
tutu Antona Melika ZRC SAZU ukvarja s svetom, ki mu je najbolj pri srcu, to je s podzemljem. Letos je doktori-
ral na temo onesnaženosti slovenskih jam, s tem delom pa nadaljuje tudi v okviru službenega projekta.

jo onesnaženih jam. »Ta šte-
vilka je tako velika, da bi Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 
ki bdi nad jamami, ki so narav-
na vrednota državnega pome-
na, zelo težko očistilo vse jame 
naenkrat, zato je treba očisti-
ti predvsem jame, ki so najbolj 
onesnažene ter na zavarovanih 
in vodovarstvenih območjih,« 
pojasnjuje mladi geograf. Pred 
nekaj meseci je pridobil pro-
jekt, ki bo nadaljevanje dok-
torskega dela, naredil pa bo 
podobno študijo za vse preos-
tale jame v državi, tako da bo 
nastala enotna baza onesnaže-
nosti jam, ob tem bo razvijal še 
protokole, kako jame očistiti.

Večina odpadkov oz. odlaga-
lišč v jamah se je začela po-
javljati z družbenim razvo-
jem po 2. svetovni vojni, ko še 
ni bilo urejenega sistemskega 
odvoza odpadkov. »V kraškem 
svetu je bilo tako zelo priroč-
no, če so v okolici poznali ali 
našli kakšna brezna in vanje 
odvrgli odpadke. Tako da gre 
v jamah res večinoma za precej 
stare odpadke, saj se v novej-
šem času takšno onesnaževa-
nje pojavlja precej bolj redko. 
Najbolj kritične so tako jame v 
bližini naselij,« pravi geograf, 
v njih pa se najdejo zlasti ko-
sovni odpadki, kadavri, od-
služeni avtomobili, gume ipd. 
Čiščenje jam je seveda precej 
zahtevno, zato se ga lahko lo-
tevajo le ustrezno usposoblje-
ni jamarji, poleg tega pa pote-
ka zelo počasi, zlasti kadar je 
dostop v te jame težak. Zato je 
tovrstnih čistilnih akcij precej 
malo, pa tudi njihovo sistem-
sko financiranje ni zagotovlje-
no, jamarska društva se zanje 
odločajo precej samoinicia-
tivno, a čistijo predvsem tista 
brezna, ki so manj onesnaže-
na in jih je lažje očistiti. »Da 
bi iz jame odstranili 100 ku-
bičnih metrov odpadkov, lah-
ko traja več dni in terja več de-
set ljudi. Poleg tega se v jamah 
najdejo tudi kakšne nevarne 
stvari, od zdravil in fitofarma-
cevtskih sredstev do neeksplo-
diranih ubojnih sredstev. Že 
zaradi tega je to delo lahko ne-
varno,« opozarja Tičar. Še ved-
no se v jamah pojavljajo klav-
niški odpadki, pri čemer pa 
je problematično zdravstve-
no stanje teh živali, kar lahko 
predstavlja tudi nevarnost za 
pitno vodo. Neposredna pove-
zava med onesnaženjem jam 
in stanjem podzemnih voda 
še ni bila nikoli raziskana, tudi 
zato, ker ti odpadki zelo počasi 
razpadajo, so pa seveda velika 
potencialna nevarnost za nji-
hovo onesnaženje. Podatkov o 
posebnostih v zvezi z onesna-
ženjem podzemnih jam na na-
šem območju nima, ve pa se, 
da na območju Gorjancev in 
v Krškem hribovju obstaja-
jo jame, ki služijo kot lokalna 
smetišča (pred nekaj leti so v 

kostanjeviški občini izvedli od-
mevno čiščenje brezna pri Dol-
šcah, op. p.). »Tudi ko smo našli 
manjše jame v Gorjancih, se je 
že čez kakšen teden v njih po-
javil kakšen odslužen televizor 
ali kaj podobnega,« dodaja, a 
upa, da je v mlajših genera-
cijah več ekološke ozavešče-
nosti, da česa takšnega ne bi 
več naredili.

Prvinska želja  
po raziskovanju

Za večino ljudi je misel, da bi 
se podali več sto metrov glo-
boko v podzemlje, kjer vlada-
ta tema in mraz, precej mu-
čna in ne ravno vabljiva. Jure 
na to odgovarja, da so jame 
res posebno okolje, kjer si 
vedno izpostavljen neprijet-
nim dejavnikom, od zelo niz-
kih temperatur, 100-odstotne 
vlažnosti, vode, blata ipd., v 
zemeljske globine pa jamarje 
po njegovem prepričanju vabi 
»prvinska želja po raziskova-

nju in odkrivanju. Vsi deli na-
šega planeta so že bolj ali manj 
odkriti, z izjemo najglobljih de-
lov oceana, ko raziskuješ neko 
jamo, pa vstopaš v nek popol-
noma nov svet.« Tudi zato se 
med jamarji spletejo zelo moč-
ne vezi, saj so dejansko zelo 
odvisni drug od drugega oz. si 
medsebojno zaupajo z lastnim 
življenjem. »Naše delo zelo te-
melji na kolegialnosti, česar 
zgoraj nad zemljo morda nis-
mo več toliko vajeni. To na nek 
organski način zelo združi lju-
di.« Poleg tega so podzemne 
jame tudi svojevrsten okolj-
ski laboratoriji, ki nam lahko 
povejo marsikaj, denimo o na-
stanku površja in dvigovanju 
gorovja za milijone let nazaj, 
celem spektru živalskega sve-
ta, ki je zelo redkim dostopen, 
spreminjanju klime … 

Jure je kljub službi v Ljublja-
ni še vedno član brežiškega ja-
marskega kluba, pri jamarskih 
odpravah, denimo pri razisko-
vanju Skalarjevega brezna na 
Kaninu, kjer so trenutno prišli 
do globine 1167 metrov, pa se 
povezujejo jamarji iz različnih 
društev, saj je aktivnih jamar-
jev, ki se lahko podajo v takšne 
globine, dokaj malo. »Skalar-
jevo brezno je zanimivo, ker 
ima potencial, da bi se pove-

zalo še z enim jamskim siste-
mom Mala Boka – BC4, s čimer 
bi dosegli skupno globino čez 
1900 metrov, kar bi bila tre-
tja najgloblja jama na svetu,« 
razlaga, najgloblji jami pa sta 
v Abhaziji, odcepljenem delu 
Gruzije. Slovenija sicer velja 
za uveljavljeno državo v svetu 
jamarstva in eno od zibelk kra-
soslovja še iz časa Avstro-Ogr-
ske. Tako denimo iz slovenšči-
ne izvira vrsta mednarodno 
uveljavljenih izrazov (denimo 
besedi 'kras' in 'ponor'), poleg 
tega so jamarsko močno razvi-
te tudi Francija, Španija, Italija, 
Hrvaška …  

Tudi jamarski reševalec

Sogovornik sodeluje tudi pri 
jamarsko-reševalni službi oz. 
je namestnik vodje jamarsko-
-reševalnega centra v Novem 
mestu. »Če se ukvarjaš z nekim 
resnim jamarstvom, je dobro, 
da se odločiš, da boš tudi znal 
pomagati svojim kolegom, ko 

bo to potrebno,« dodaja ob 
tem. Jamarsko reševanje se si-
cer ne uporablja le v primeru 
nesreč v jamah, ki so k sreči 
precej redke, ampak se ta teh-
nika uporablja tudi pri reševa-
nju z žičnic, nesrečah pri sote-
skanju ali na težko dostopnih 
terenih. »V okviru certificira-
nja enote za reševanje v siste-
mu Evropske Civilne zaščite 
smo se udeležili tudi reševa-
nja v ruševinah in pri tem smo 
ugotovili, da je naša tehnika 
zelo primerna tudi za takšno 
vrsto reševanja, saj smo po-
nesrečence s pomočjo žičnic 
veliko hitreje transportirali 
iz poškodovanih stavb kot na 
kateri koli drug način. Tudi to 
je ena od priložnosti za razvoj 
našega reševanja.« Čeprav je 
bil na že kar nekaj jamarskih 
odpravah v tujini, denimo tudi 
v Franciji in na Novi Zelandi-
ji, si želi vstopiti še v kakšno 
jamo v drugih kamninah, npr. 
gipsu oz. sadri, ki rastejo zelo 
hitro, si ogledati katerega od 
velikih jamskih sistemov v 
Ameriki ali katero od udornic, 
napolnjenih z vodo, ki so zna-
čilne za srednjo Ameriko. Sicer 
pa je že v Sloveniji toliko jam, 
da noben jamar v svojem živ-
ljenju ne more spoznati vseh … 

 Peter Pavlovič

Jure Tičar v polni jamarski 
opremi

Na čistilni akciji Brezna v Petrovki

KRŠKO – V krški Dvorani v parku je 25. novembra poteka-
lo odprtje razstave Društva ljubiteljev fotografije Krško z 
naslovom »Druženje in hrana«. Člani društva so razstavi-
li nekaj zelo barvitih in zanimivih fotografij na dano temo.

Društvo je pripravilo zaključno razstavo ob letošnjem letu 
gastronomije in dejstvu, da je Slovenija nosilka naziva Evrop-
ska gastronomska regija 2021. Obenem pa velja omeniti, da je 
razstava nastala tudi v počastitev 100. obletnice rojstva kuhar-
skega mojstra in avtorja kuharskih knjig Ivana Ivačiča. Svoja 
dela so razstavili: Jožica Mikek Veber, Branko Benčin, Bo-
ris Moškon, Goran Rovan in Ljubislava Škibin. Motivika za-
jema raznorazne fotografije od obloženih polic v trgovinah do 
klobas, pršuta, tortic in domiselnih studijskih fotografij sadja.
Predsednica Društva ljubiteljev fotografije Krško Jožica Mi-
kek Veber je izrazila svoje zadovoljstvo ob odprtju razstave: 
»Izkoristili smo čas koronakrize in pripravili individualen iz-
bor fotografij. Vesela sem, da naše društvo dela skozi celo leto. 
Tako lani kot letos smo uspešno izpeljali svoj program. Vesela 
sem, da fotografi lahko delamo v teh koronačasih. Kultura je 
povezovalna za nas, Slovence; znamo jo ceniti.«
Prihodnje leto bo Društvo ljubiteljev fotografije Krško obele-
žilo 25. obletnico svojega obstoja in delovanja na področju lju-
biteljske fotografije. V znak podpore delovanja društva jih je 
tokrat obiskala tudi vodja JSKD OI Krško Tinka Vukič. Odpr-
tje razstave sta podprla JSKD OI Krško in Občina Krško, odpr-
ta pa je do 20. decembra; obiskovalci si jo lahko ogledajo ob po-
nedeljkih med 10. in 12. uro ter ob sredah med 16. in 18. uro. 
 A. Kališnik

BRESTANICA – V KD Svoboda Brestanica smo se ojunačili in 18. 
septembra povabili likovnike na likovno srečanje v zgodnje je-
sensko obarvano naravo in prelepo okolico naše vasi Gorica na 
domačijo znanega zeliščarja, našega rojaka, patra Simona Ašiča. 
Na domačiji sta nas prijazno sprejela Henrik Sotošek in hčer-
ka Anita. Predstavila sta nam patra Simona in nam povedala 

kar nekaj zanimivih anekdot iz njegovega življenja, predvsem 
pa o njegovem velikem poznavanju in znanju o moči zdravil-
nih rastlin, ki ga je pridobil že doma, saj so za zdravljenje ljud-
je uporabljali, kar jim je pač nudila narava. Vsakega po svoje 
nas je prevzela čudovita narava, prelep valovit svet in idilična 
kmečka hiša, ki že težko nosi svoja častitljiva leta. Zaradi spo-
štovanja do patra Ašiča in vsega, kar nam je dal in kar pome-
ni za Slovenijo, še posebej pa za naše okolje, nikakor ne smemo 
dovoliti, da omaga. Likovniki so nato izbrali zanimive motive in 
jih vsak po svoje prelili z likovno govorico na slikarska platna.
Ustvarjene slike smo 18. novembra predstavili na razstavi v 
avli Doma Svobode. Lep, a skromen prostor je zaživel v barvah 
likovnih del, svoje pa je dodala čudovita glasba mladega klari-
netista Leona Drstvenška, ki ga je spremljal s harmoniko oče 
Roman. Druženje smo zaključili še z rajhenburškim čajem naše 
priznane zeliščarice Nataše Požeg Dular. Tako smo se vsi sku-
paj poklonili slovenskemu zeliščarju, patru Simonu Ašiču, ob 
115-letnici rojstva (rodil se je 30. 11. 1906), hkrati pa smo pri-
spevali k ohranjanju likovne tradicije v Brestanici.
 Margareta Marjetič 

Razstavljene gastronomsko 
obarvane fotografije

Člani Društva ljubiteljev fotografije Krško pred razstavljenimi 
fotografijami

Poklonili so se patru Ašiču

Del sodelujočih likovnikov na odprtju razstave (foto: Drago 
Butkovič)


