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NE POZABIMO NA DOBRODELNOST – V praznični decembrski blišč, ki ga je iz dneva v dan več tudi 
v naših krajih, prihajajo tudi t. i. trije dobri možje. Prvi med njimi, sveti Miklavž, že tako rekoč trka 
na naša vrata, kmalu pa se mu bosta pridružila še dedek Mraz in Božiček. Prav je, da se ob njihovi 
dobroti tudi sami spomnimo tistih, ki so v takšni ali drugačni stiski in se v prazničnem času počutijo 
še bolj prikrajšane in osamljene. Njihovemu tihemu klicu na pomoč so med drugim prisluhnili tudi v 
kostanjeviški osnovni šoli, kjer so se v okviru tradicionalnega novoletnega sejma in bazarja pridružili 
dobrodelni akciji Anina zvezdica. Člani otroškega pevskega zbora so za začetek vrstnikom v stiski iz 
svoje žepnine namenili vsak po eno čokolado. Več na str. 9.  Foto: Peter Pavlovič

Zelišča iz včeraj za danes in jutri

Krepiti energetsko pismenost

Premier Miro 
Cerar v Posavju

Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je zadnji no-
vembrski petek udeležil kulturne prireditve ob de-
setletnici javnega podjetja Infra, na kateri je bil 
slavnostni govornik. Pozval je, naj začnemo bolj 
spoštovati drug drugega in naravo, saj bomo le 
tako lahko kljubovali vedno pogostejšim ujmam.

 Stran 3

BREŽICE – Enega najlepših vstopov v praznični čas tradi-
cionalno pripravijo v Brežicah. Vrtec Mavrica je znova or-
ganiziral pohod najmlajših z lučkami, pot pa jih je vodila 
mimo parka pri MC vse do brežiškega gradu, ki je ob pro-
gramu ter stojnicah s prigrizki in čajem pravljično zaža-
rel z lučmi in lampijončki. M. M.

Tematska priloga 
ob 40-letnici temeljnega kamna NEK

DESETLETJA 
SOBIVANJA 
Z JEDRSKO 
ENERGIJO

 Strani 15-26

Nadaljevali bodo z investicijami

Tel: 040 634 783 / marketing@posavje.info
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Več na www.pivnicaapolon.com 

ali 07/490 23 60

Decembrski praznični meniji za v dvoje, 

poslovna srečanja, prednovoletne zabave 

in zaključki starega leta. Vabljeni!
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povedali so - O pogajanjih med sindikati in vlado

Žiga Kump, Brestanica: Problematična je 
predvsem obujena tendenca varčevanja, ki 
za t. i. uravnoteženje javnih financ vselej ube-
re najenostavnejšo pot – krčenje javne porabe 
in nižanje plač javnih uslužbencev. Bistvena 
težava namreč niso plače same po sebi. Pre-
vladujoč diskurz o privilegiranih javnih usluž-

bencih običajno zamegljuje dejstvo, da s takšnimi ukrepi po-
stopoma razgrajujemo kakovost in dostopnost javnih dobrin.

Branko Kos, Sromlje: Sindikati izsiljujejo 
vlado in s tem povzročajo veliko škodo gospo-
darstvu, ki zaradi velikih davčnih obremeni-
tev postaja nekonkurenčno na evropskem in 
svetovnem trgu. Zato izgubljamo dragocena 
proizvodna delovna mesta. Če vlada ne uspe 
racionalizirati državne uprave, bomo pri nas 

vsako leto živeli slabše. Tako številčne nadgradnje ne zmore 
financirati niti japonsko robotizirano gospodarstvo.

Mag. Vlasta Marn, Dol. Brezovo: Domača 
kriza se še ni končala, in če do danes nismo 
našli vzrokov zanjo, je sedaj mnogo prepo-
zno za 'raziskovanje'. Vsi državljani imamo 
čas le še za hitre ukrepe, ki pa morajo poseči 
v vsako blagajno, vsak žep. Vsi pogajalci mo-
rajo z dejanji stremeti k temu, da bodo naši 

otroci imeli vizijo, mi pa dostojno življenje. Trenutna pogajanja 
se mi zato zdijo 'reality show' medijev, sindikatov in politike.

KRŠKO - Iz Zdravstvenega doma Krško v zvezi s člankom »Ur-
gentni center pomeni boljšo dostopnost vsem Posavcem«, ob-
javljenim v prejšnji številki Posavskega obzornika, obveščajo, 
da je Ministrstvo za zdravje sprejelo odločitev, da se bo izva-
janje NMP, po reorganizaciji nujne medicinske pomoči v posa-
vski regiji, pričelo izvajati s 5. 1. 2015 in ne s 1. 12. 2014, kot 
je bilo prvotno predvideno. Do takrat se vse dejavnosti in pri-
stojnosti izvajajo tako kot do sedaj, v skladu z veljavnim Pra-
vilnikom o službi NMP. 

Reorganizacija NMP s 5. 1. 2015

Svetniki so najprej potrdili 
mandata nadomestnima sve-
tnikoma Miri Šuler in Vinku 
Ogorevcu. Šulerjeva je zame-
njala župana Ivana Molana, 
Ogorevc pa Patricio Čular. 
Tako Molanu kot Čularjevi je 
namreč zaradi nezdružljivo-
sti funkcij prenehal svetniški 
mandat. Sledila je točka o ime-
novanju članov delovnih teles 
občinskega sveta, pri kateri 
se je nekoliko zapletlo, ven-
dar so na koncu svetniki potr-
dili vse člane devetih odborov 
in komisij. Svetnik Ivan Sušin 
(SLS) namreč ni želel sodelo-
vati v nobenem delovnem te-
lesu – uvrstili so ga v odbor 
za gospodarstvo –, zato se je 
morala Komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja (KVIAZ) na čelu s 
predsednikom mag. Andre-

RADEČE - 25. novembra se je novoizvoljeni radeški občinski svet 
sestal na drugi redni seji, na kateri so potrdili nove sestave komi-
sij, odborov in svetov, ki delujejo pri občinskem svetu, potrdili pa 
tudi mandat mag. Marjetki Lipec z liste Socialnih demokratov, 
ki bo v občinskih klopeh nadomestila župana Tomaža Režuna. 

V sklopu imenovanj so na predlog Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja potrdili vsa delovna telesa 
občinskega sveta, in sicer Nadzorni odbor 
občine, Občinsko volilno komisijo, Odbor 
za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, ko-
munalno dejavnost, turizem, občinsko 
premoženje in finance, ki ga bo kot pred-
sednica vodila Marija Imperl, Odbor za 
družbene dejavnosti, socialno politiko in 
delo z društvi, kateremu bo predsedovala 
Rafaela Pintarič, Komisijo za statutarna 

in pravna vprašanja, ki jo bo vodila mag. Marjetka Lipec, in šti-
ričlanski nadzorni svet Komunale Radeče. Hkrati so imenovali 
tudi predstavnike v svete javnih zavodov Knjižnice Laško, Celjske 
lekarne, OŠ Marjana Nemca, Glasbeno šolo Laško-Radeče, KTRC 
Radeče, CSD Laško, JSKD, v Skupščino družbe KKS Radeče in Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ker je Tomaž Režun 
zaradi prevzema funkcije župana podal odstopno izjavo člana v 
Skupščini Centra za ravnanje z odpadki Zasavje - Ceroz Dol pri 
Hrastniku, so v skupščino za novega člana imenovali direktorja 
Komunale Slavka Kočevarja. Na seji so potrdili tudi tričlansko 
sestavo razpisne komisije, ki jo bo kot predstavnica ustanovitelja 
vodila Nataša Žnidaršič Mavri, ki bo izvedla razpisni postopek 
v zvezi z imenovanjem direktorja KTRC Radeče, saj se dosedanji 
direktorici Mariji Imperl v prvem mesecu prihodnjega leta izte-
če štiriletni mandat. Pod točko razno je župan Tomaž Režun ob-
vestil svetnice in svetnike, da je za podžupana občine imenoval 
Janeza Prešička (SD). Funkcijo podžupana, ki jo je sicer opravl-
jal pred tem že v dveletnem mandatu županovanja Rafaele Pin-
tarič, je Prešiček prevzel s 1. decembrom.
 B. Mavsar

Prešiček imenovan za podžupana

Podžupan Janez Pre-
šiček

Ne dovolijo, da vlada vse vzame
BREŽICE – 24. novembra je občinski svet občine Brežice zasedal na svoji drugi seji v novem mandatu. Na 
dnevnem redu so bile večinoma točke, ki so se navezovale na potrditev članov stalnih delovnih teles občin-
skega sveta, v svoji sredi pa so člani občinskega sveta pozdravili tudi nadomestna svetnika.

jem Vizjakom kar sredi seje 
na hitro sestati in določiti no-
vega člana odbora. Prav tako 
so svetniki imenovali tudi čla-
ne Nadzornega odbora Občine 
Brežice, ki ga po novem sesta-
vljajo Maksimilijana Stanič, 
Franja Žokalj, Dražen Levo-
jević, Stanislav Ilc ml. in Pe-
trija Stojanović Škul. 

V nadaljevanju so svetniki 
sprejeli tudi sklep o financi-
ranju političnih strank v ob-
čini Brežice. Odločili so se, da 
sprejmejo financiranje strank 
v isti višini kot v preteklem 
letu, ko je občinski svet na po-
budo občine zmanjšal sred-
stva na polovico zakonsko 
dovoljenega sofinanciranja 
(0,28 evra za vsak glas, ki ga 
je stranka prejela na volitvah) 
z namenom racionalizacije 

in varčevanja. Med svetniški-
mi pobudami in vprašanji naj 
omenimo vprašanje mag. Jo-
žefa Piltaverja (Lista Sonce), 
ki ga zanima, za katere name-
ne in koliko sredstev je bilo po-
rabljenih za odpravo posledic 
septembrskih poplav ter kdaj 
bodo posledice odpravljene. 
Ivan Kostevc (Lista Sonce) je 
pozval direktorja brežiške bol-
nišnice Levojevića, da na na-
slednji seji predstavi rezultate 
gasilsko-reševalne vaje, ki se 
je pred časom odvijala v bolni-
šnici. Jure Pezdirc (Lista Son-
ce) in Vizjak (SDS) sta izposta-
vila varčevalni paket vlade, ki 
se nanaša na lokalne samou-
prave. Med drugim vlada na-
črtuje ukinitev krajevnih sku-
pnosti, zavodov z manj kot 15 
zaposlenimi in tudi ukinitev 
statusa osnovnih šol, ki imajo 

manj kot devet oddelkov. Oba 
sta poudarila, da je potrebno 
resno analizirati vladne pre-
dloge in ne dovoliti, da bo vla-
da vse vzela. Tatjana Močan 
(SDS) je opozorila na nedelu-
jočo javno razsvetljavo na ne-
katerih ulicah v Dobovi, dala 
pa je tudi pobudot, ki se na-
naša na umiritev prometa čez 
center Dobove, saj se nekate-
ri vozniki še vedno vozijo tudi 
z 80 km/h. Zato je predlagala, 
da se na glavni cesti skozi Do-
bovo postavi opozorilna tabla 
»Vi vozite«. Anton Zorko (De-
SUS) pa je dal pobudo, da ob-
činske službe še pred obravna-
vo osnutka proračuna za leto 
2015 pripravijo program za 
nadaljnji razvoj občine in pri-
dobitev potencialnih investi-
torjev v industrijskih conah.
 Rok Retelj

KRŠKO – Občinski svet občine Krško je 28. novembra na 1. ko-
respondenčni seji v novem mandatu potrdil mandat nado-
mestni članici občinskega sveta Mariji Stopinšek, ki je – zara-
di nezdružljivosti svetniške in županske funkcije - nadomestila 
župana mag. Mirana Stanka. Imenovali so še člane 12 delovnih 
teles oz. štirih komisij in devetih odborov občinskega sveta. V 
Nadzorni odbor so bili imenovani Davorin Dimič, Irma Faf-
lek, Nuša Masnik, Damjan Obradovič, Katarina Pompe, Dar-
ja Šonc Kučič in Anita Virant Tkalec.  P. P.

Na redni seji so svetnice in 
svetniki odločali o imeno-
vanju novih članic in članov 
stalnih delovnih teles občin-
skega sveta ter imenovali čla-
nice oz. člane Nadzornega od-
bora Občine Sevnica. Vanj so 
bili izbrani Rok Vodenk, Moj-
ca Kuzmički, Miran Gruben-
šek, Jožef Žnidarič in Vida 
Ribič Suhodolčan. Novo ob-
činsko volilno komisijo ses-
tavljajo: predsednik Anton 
Grilc, namestnica predsed-
nika Alenka Mirt, članice oz. 
člani Martina Dremšak, Ana 
Strajnar Erpič in Sanja Sle-
menšek ter namestniki Mojca 
Kuzmički, Aleš Mrgole in Ma-
teja Šunta. Imenovali so tudi 
nadzorna odbora javnih pod-
jetij Komunala in Plinovod. V 
nadzornem odboru Komuna-
le so štirje predstavniki lokal-
ne skupnosti in dva predstav-
nika zaposlenih, in sicer Vojko 
Dvojmoč, mag. Aleksander 
Mirt, Zvonko Tuhtar, Vladi-
mir Kocjan, Marija Mikolič in 
Pavle Kralj. V sedemčlanskem 
nadzornem odboru Plinovo-
da so Sabina Gabrič (iz vrst 
zaposlenih), Kamil Krošelj, 
Drago Jazbec, Ana Jelančić, 
Frančiška Zemljak, Božidar 
Groboljšek in Matej Krajnc. 
V nadaljevanju je sledila še 

V Krškem korespondenčno

Po seji še ogled projektov
SEVNICA - Sevniški občinski svet se je 24. novembra sestal na 2. redni seji, ki je bila posvečena zlasti ime-
novanju delovnih teles občinskega sveta in nadzornih svetov javnih podjetij, sledil pa ji je ogled izvedenih, 
izvajanih in načrtovanih projektov po občini.

pred stavitev področij dela, fi-
nanciranja in pristojnosti, ki 
jih imajo organi Občine Sev-
nica, v zaključku prvega dela 
občinske seje pa so svetnice 
in svetniki zastavili tudi nekaj 
vprašanj in pobud – dve sta se 
nanašali na optično omrežje, 
eno na nadaljevanje uresni-
čevanja projekta gradnje sta-
diona, Gregorja Koreneta je 
zanimala strategija prodaje za-
zidljivih zemljišč na Dolnjem 
Brezovem in v Boštanju, Jane-
za Šerjaka pa dotacija politič-
nim strankam oz. listam.

Tako kot že nekaj mandatov 
doslej so se tudi novi občinski 
svetniki in svetnice seznanili z 

že izvedenimi projekti in tisti-
mi, ki so v izvajanju in v načr-
tovanju, in sicer z ogledom na 
terenu. Pot je z avtobusom vo-
dila v staro sevniško mestno 
jedro, v katerem se načrtuje-
jo nekatere spremembe – ena 
izmed njih predvideva ruši-
tev Slomškovega doma. V na-
daljevanju poti so bile pred-
stavljene nekatere ureditve 
ob izgradnji hidroelektrarn 
na spodnji Savi, pa načrtovana 
izgradnja mostu na Log, s či-
mer bi bili ukinjeni dve nivoj-
ski križanji ceste z železnico. 
Predstavljena je bila energet-
ska sanacija šolskih objektov 
in začetek gradnje osnovne 
šole v Tržišču, ureditev vodo-

vodne infrastrukture na levem 
in desnem bregu itd. Pri ogle-
du dejanskega stanja je bilo 
ugotovljeno, da je v KS Loka 
pri Zidanem Mostu najbolj 
nujna ureditev državne ceste 
Loka - Račica, katere vrednost 
je ocenjena na 1,5 milijona ev-
rov. Projektna dokumentacija 
za ureditev pločnikov skozi vas 
Breg, ki so zaradi državne ces-
te, ki vodi skozi vas, prav tako 
nujni zaradi prometne varnos-
ti predvsem pešcev, je že nare-
jena. Ob vožnji po razgibanem 
območju sevniške občine, ki 
ima 95 km državnih cest, 230 
km lokalnih cest in 440 km 
javnih poti ter mnogo razprše-
nih naselij, so se udeleženke in 
udeleženci seznanili tudi z ob-
močji, kjer so potekale sanacije 
plazov ter z načrtovano uredit-
vijo potokov Sevnična, Blanšči-
ca in Vranjski potok zaradi več-
je poplavne varnosti.

Ogled dejanskega stanja na 
terenu z nazornimi in jasni-
mi razlagami s strani vodstva 
sevniške občinske uprave, vo-
dij oddelkov in župana Srečka 
Ocvirka je svetnicam in svet-
nikom še bolj približal vlogo in 
pomen delovanja občinskega 
sveta v dobrobit celotne skup-
nosti.  Smilja Radi

Na ogledu gradbišča nove šole v Tržišču

BISTRICA OB SOTLI – Na 2. redni seji občinskega sveta občine 
Bistrica ob Sotli, ki je potekala 28. novembra, so svetniki imeno-
vali člane stalnih delovnih teles in nadzornega odbora. Delo ob-
činske uprave bodo v naslednjih štirih letih nadzorovali Suzana 
Božičnik, Mihaela Požek in Tadej Geršak. Svetniki so izglaso-
vali tudi nove člane občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, to pa so Rado Jug, Stane Dragovan in An-
ton Augustinčič. Poleg tega so se svetniki na seji seznanili še s 
povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialne-
ga varstva za obdobje 2014–2016 za posavsko statistično regijo. 
 R. R. 

2. seja bistriških svetnikov
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Predsednik vlade je prejšnji teden ob obisku podjetja Infra v Posavju 
poudaril, da bo nujna večja aktivacija sredstev EU za izvedbo protipo-
plavnih ukrepov. Njegove besede so na mestu, a gotovo je do sedaj tudi 
podrobno seznanjen o tem, da je „aktivacija“ kakršnih koli sredstev za 
našo državo pogosto pravi podvig, saj si črpanje sredstev v Sloveniji za-
pletemo do meja možnega. 

Prvo težavo vidim v tem, da smo Slovenci preprosto mojstri v birokra-
tizaciji vsakršnih postopkov. Počasi so se vsi, ki vsaj poskušajo razume-
ti postopke črpanja evropskih sredstev in poznajo tudi stanje v tujini, 
že povsem sprijaznili, da je naša država bolj „papeška od papeža“, kar 
se tiče seciranja zahtev Evropske unije, pikolovskega sestavljanja izre-
dno zahtevnih obrazcev za prijave projektov in poročanja v zahtevkih 
ter izjemne verige uradniških oseb.

Če že birokratizacijo in obsežen uradniški aparat (kjer je, mimogrede 
rečeno, prevzemanje odgovornosti za napake in polžjo počasnost po-
stopkov izredno redko) pač sprejmemo za nespremenljivo dejstvo Slo-
venije, pa je osrednja težava uspešnega črpanja evropskih sredstev pov-
sem drugje. Država od lokalnega okolja namreč zahteva podrobno in 
kar najbolj točno opredelitev razvojnih potreb za obdobje sedmih let, a 
to v istem času, ko še sama širših nacionalnih usmeritev razvoja sploh 
nima dorečenih! Že od lanskega leta na primer na Regionalni razvoj-
ni agenciji Posavje poteka pisanje Regionalnega razvojnega programa 
(RRP), ki je osnovni strateški dokument za regionalni nivo, da je regi-
ja upravičena do črpanja sredstev v prihajajoči finančni perspektivi. Od 
pripravljavcev RRP se zahteva, da je razvoj, opisan v tem dokumentu, 
povsem skladen s, po rangu višjimi in krovnimi, strateškimi dokumen-
ti države – ki pa jih sploh še ni! Država tako še vedno nima uradno po-
trjenih dveh osnovnih dokumentov, v katerih je zapisano, kaj in kako si 
želimo v Sloveniji razvijati: Strategijo razvoja Slovenije in Državnega 
razvojnega programa prioritet in investicij. Torej se od regionalnega 
nivoja zahteva resnost pri pripravi regionalnega razvoja, ne da bi le-ta 
imel osrednje orodje za načrtovanje razvoja. Vse torej temelji le na pre-
dlogih dokumentov in tako je vsakršno načrtovanje projektov na regi-
onalnem nivoju pravzaprav le ugibanje in upanje na pozitiven razplet. 

Ko so dokumenti končno že dodobra pripravljeni, kot je npr. predlog 
Operativnega programa kohezijske politike 2014-2020, pa le-ta znova 
zapelje razvoj stran od potreb lokalnega okolja. O očitnih nedosledno-
stih med že obstoječimi uredbami in zapisanimi priložnostmi v strate-
ških državnih dokumentih so predvčerajšnjim razpravljali tudi na Svetu 
regije. Po eni strani npr. že veljavna Uredba o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav zavezuje lokal-
no skupnost k ureditvi tega področja do konca leta 2017, po drugi stra-
ni pa nov omenjeni predlog OP kohezijske politike ne vsebuje podlage, s 
katero bi regija počrpala prepotrebna evropska sredstva za sofinanci-
ranje malih čistilnih naprav. 

Če temu dodamo še pogosto neusklajenost ali celo nagajanje med posa-
meznimi ministrstvi (najbolj viden je bil razkorak med gospodarskim 
ministrstvom ter ministrstvom za kmetijstvo), zmedenost in nikakor ne 
dovolj veliko angažiranost naših lokalnih skupnosti (ki tarnajo nad si-
tuacijo v državi ter pogosto niti ne ozavestijo, da imajo moč), prihaja-
joče pomanjkanje denarja v občinskih proračunih, ki bo onemogočalo, 
da bi občine sploh lahko kandidirale za evropska sredstva, potem dobi-
mo prav posebno različico absurdne situacije. 

Ampak bodimo mirni, kajti v še ne potrjeni Strategiji razvoja Slovenije, 
je zapisana naslednja vizija za prihodnost, ki naj nam bo luč v tunelu: 
„Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštova-
nju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in po-
staja model eko regije.“ Sliši se dobro, kajne? 
 Maruša Mavsar

Absurdi črpanja EU sredstev

komentar

Končni predlog programa OP, 
ki je bil usklajen med vzho-
dno in zahodno kohezijsko re-
gijo in že poslan v Bruselj, je 
predstavila mag. Nataša Šer-
bec iz RRA Posavje. OP kljub 
naporom nekaterih slovenskih 
razvojnih institucij, ki imajo 
boljši pregled nad potrebami 
v okolju kot država, danes ne 
zajema marsikaterega podro-
čja, ki bi, po mnenju posavskih 
županov, potrebovalo finančno 
podporo pri razvoju. Bistriški 
župan Franjo Debelak je po 
predstavljeni zadnji različici 
OP dejal, da je država mačeho-
vska, da so vsi izven Ljublja-
ne „drugorazredni državlja-
ni“ in predvsem, „da je država 
dala razvoj podeželja popol-
noma na stranski tir“. Z njego-
vim nadaljnjim razmišljanjem, 
da gre za skrito centralizacijo 
države in da bo v nadaljnji fi-
nančni perspektivi mogoče 
črpati sredstva iz evropskih 
skladov po določenih predno-
stnih oseh in tematskih ciljih, 
ki so naši regiji manj zanimi-
vi, so se strinjali tudi ostali žu-
pani. Sevniški župan Srečko 
Ocvirk je pripomnil, da sku-
ša kljub vsemu gledati na pre-
dloge pozitivno – tretja razvoj-
na os je v tem predlogu OP vsaj 

Župani o črpanju sredstev
KRŠKO – V prostorih RRA Posavje se je Svet regije Posavje, ki ga sestavlja šest 
posavskih županov, predseduje pa mu krški župan mag. Miran Stanko, na 61. 
redni seji po nekaj dopisnih sejah znova sestal v živo in se opredelil glede Ope-
rativnega programa (OP) za izvajanje kohezijske politike 2014-2020. 

kot nekakšna tehnična podpo-
ra, zato morajo občine po nje-
govem mnenju vztrajati, da se 
čim bolj definira tako osnovni 
koridor kot novonastale ceste. 

Vsaj nekaj dobrega si Sevni-
ca, ki je že pred časom ener-
gijo usmerila na področje lo-
kalne samooskrbe, obeta od 
pristopa CLLD – t. i. razvoja, 
ki ga vodi skupnost. Le-tega je 
podrobno predstavila Darja 
Planinc iz RRA Posavje. Treba 
bo definirati tudi regionalno 
prometno strategijo, je dodal 
Ocvirk, mag. Miran Stanko in 
Ivan Molan pa sta se s sevni-
škim županom strinjala, da bo 
težava obdobja 2014-2020 ta, 
da se bodo na nacionalnem ni-
voju več let znova usklajevali 
pogoji in podrobnosti podlag 
za črpanje sredstev, nato pa bo 
šele leta 2018 vse tolikanj ure-
jeno, da bo potrebna izredno 
hitra pot projektov do končne 
faze. Stanko je poudaril pomen 
aktiviranja županov pri razvoj-
nih zahtevah, Molan pa izrazil 
strah, da bo nova finančna per-
spektiva neko „igračkanje“ in 
pokritiziral pomanjkanje re-
snosti pri pripravi dokumen-
tov na nacionalnem nivoju, 
opozoril pa tudi, da bo potreb-

no pogledati vse možnosti čr-
panja tudi iz ostalih skladov, v 
katere se Posavje do sedaj še 
ni poglobilo (na primer Evrop-
ski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo), za to pa bo potrebno po-
vezovanje. Na povezovanje v 
regiji upa tudi radeški župan, 
ki je prvič nastopil v Svetu re-
gije, Tomaž Režun. Na seji so 
bile predstavljene med dru-
gim tudi novosti glede posa-
vske štipendijske sheme, nov 
pravilnik o razvrstitvi razvoj-
nih regij po stopnji razvitosti, 
Jože Prah pa je bil povabljen k 
predstavitvi zadnjih aktivnosti 
projekta Gozd-les. 

Po seji Sveta regije je sledila 
še seja Razvojnega sveta re-
gije – kjer so potrdili zapisni-
ke, se brez komentarjev sezna-
nili z nacionalnim predlogom 
OP 2014-2020, prisluhnili ob-
razložitvi zaključevanja Regi-
onalnega razvojnega progra-
ma, katerega osnutek bo do 
konca leta poslan na pristoj-
na ministrstva iz RRA Posavje, 
in imenovali Darka Goriška, 
direktorja posavske območ-
ne gospodarske zbornice, v 
Upravni odbor RRA Posavje.

 Maruša Mavsar

BRESTANICA – Javno podjetje Infra d.o.o. je 28. novembra obeležilo deset let svojega delovanja. Na gradu 
Rajhenburg je najprej potekala okrogla miza z naslovom »Izzivi na področju vodarstva v Sloveniji«, kasne-
je pa še kulturni program, na katerem je bil slavnostni govornik predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Infri čestital tudi premier Cerar

Infra, ki ima sedež v Leskovcu 
pri Krškem, je v zadnjem de-
setletju vodila investicije iz-
gradnje infrastrukture ob ve-
rigi hidroelektrarn na spodnji 
Savi in v tem času z ekipo 15 
ljudi zgradila tri akumulacijske 
bazene in vso potrebno infra-
strukturo ter tako reševala po-
plavno varnost v Posavju. Pre-
mier dr. Miro Cerar, ki si je 
ogledal zgrajeno infrastruktu-
ro ob HE Krško, Blanca in Bo-
štanj, je v nagovoru poudaril, 
da je Infra od svojega nastan-
ka v letu 2004 razvila specifič-
na znanja vodenja in izvajanja 
investicij vodne in energetske 
infrastrukture, rezultati nje-
nega dela so vidni v praksi in 
še posebej v lokalnem okolju 
- protipoplavna zaščita, delov-
na mesta in urejenost prosto-
ra. Kot je dejal, je problema-
tika upravljanja z vodami ta 
trenutek v Sloveniji zaradi po-
gostosti poplav ena izmed naj-
bolj aktualnih tem ter se z njo 
aktivno sooča tudi vlada. V za-
dnjih tednih je opravila vrsto 
pogovorov s strokovnjaki na 
tem področju in glede na ugo-
tovitve pripravila akcijski na-
črt interventnih aktivnosti za-
radi poplav, s katerim želijo 
čim hitreje sprejeti določene 
ukrepe. Med drugim je naštel 
zagotovitev dodatnih finanč-
nih sredstev za redno vzdr-

ževanje vodotokov in infra-
strukture ter za financiranje 
preventivnega protipoplavne-
ga ukrepanja, večjo aktivacijo 
sredstev EU za izvedbo proti-
poplavnih ukrepov, pripravo 
normativnih sprememb, s ka-
terimi se bodo odpravile mo-
rebitne nepotrebne birokrat-
ske ovire pri umeščanju vodne 
infrastrukture v prostor, ter 
pripravo načrta za reševanje 
poplavne ogroženosti do kon-
ca leta 2015. Ob koncu je še 
dejal, da je potrebno v Slove-
niji na vseh nivojih začeti bolj 
spoštovati drug drugega in na-
ravo, saj »bomo tako hitreje in 
bolj učinkovito pristopali tudi 
k različnim oblikam pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah«.

Direktor Infre mag. Vojko So-
tošek je izpostavil, da so v 
podjetju strokovno in organi-
zacijsko kljub kadrovski pod-
hranjenosti sposobni voditi 
in izvajati vse projekte na vo-
dni infrastrukturi in tudi na 
področju voda. »Imamo zelo 
kreativno ekipo, znanje, vo-
ljo, dobro organiziranost, pre-
cej poguma, smo pa tudi zelo 
dobri pri projektnem mene-
džmentu, zato uspehi niso iz-
ostali. Na različne očitke, ki 
jih je prostor doživljal ob za-
dnjih poplavah, znamo odgo-
voriti z argumenti, ki temeljijo 
na uspešnosti našega dela. Ta 
pa se kaže v skorajda 100-od-
stotni poplavni varnosti v tem 
prostoru, kar smo testirali tudi 

ob zadnjih visokih vodah,« je 
poudaril Sotošek in dodal, da 
zadnji ukrep Vlade RS prepo-
znavajo kot pravilno odloči-
tev za preprečevanje poplav-
ne ogroženosti in sanacijo po 
zadnji vodni ujmi. Sotošek 
verjame, da bo država njihovo 
podjetje prepoznala kot tisto, 
ki lahko prispeva velik delež k 
izgradnji projektov, predvsem 
kot investitor. Za uspešno na-
daljnje delo pa po njegovih be-
sedah potrebujejo predvsem 
zadostna in stabilna finančna 
sredstva ter tudi čas.

Na okrogli mizi so sodelova-
li minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič, državna 
sekretarka na Ministrstvu za 
okolje in prostor mag. Tanja 
Bogataj, član Mednarodne ko-
misije za Savski bazen dr. Mi-
tja Bricelj, direktor Agencije 
RS za okolje mag. Joško Knez, 
strokovnjak s področja poplav-
ne varnosti mag. Rok Faza-
rinc, evropski poslanec Franc 
Bogovič ter prof. dr. Franci 
Steinman s Fakultete za grad-
beništvo in geodezijo. Kot je 
na prireditvi povedal Bogovič 
v povzetku okrogle mize, so 
prišli do ugotovitev, da je tre-
ba vodarstvo obravnavati celo-
vito in ga spraviti pod eno stre-
ho. »Vsi smo bili enotni, da bi 
bilo zelo dobro, če bi bilo ta-
kih podjetij, kot je Infra, še kar 
nekaj v Sloveniji, na koncu pa 
povezane v skupno javno pod-
jetje, ki bi dejansko gospodari-
lo s slovenskimi vodami,« je še 
povedal Bogovič. 

Kulturni program je povezova-
la Petra Rep Bunetič, obliko-
vali pa Peter Andrejaš na kla-
sični kitari, Rajhenburški oktet 
ter Miha Koretič na električ-
ni kitari in Aleš Suša na sa-
ksofonu.
 Rok Retelj

Predsednik vlade dr. Miro Cerar si je s svojo ekipo ogledal tudi 
zgrajeno infrastrukturo pri HE Krško (poleg Cerarja v ospred-
ju še Sotošek in minister Gašperšič).



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 25, četrtek, 4. 12. 20144 UTRIP REGIJE

kronika

OB EKSPLOZIJI PEČI UMRLA MATI SEDMIH OTROK - V ne-
sreči v kraju Stranje, do katere je prišlo pozno popoldan 29. 
novembra, je tragično preminila 49-letna ženska, mati sedmih 
otrok. Po prvih ugotovitvah kriminalistov je tej botrovala ek-
splozija v kuhinji stanovanjske hiše, kjer je eksplodirala ko-
vinska posoda za vodo v zidanem štedilniku na drva. Izsledki 
kažejo, da je apnenčasta obloga v ceveh onemogočala pretok 
vode v dovodni in odvodni cevi, zato je zaradi pritiska kovin-
sko posodo razneslo. V času eksplozije so se v kuhinji poleg 
ženske, ki je zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, nahaja-
li tudi trije otroci. Huje poškodovano 17-letno dekle so reše-
valci odpeljali v ljubljanski klinični center, še dva lažje poško-
dovana otroka pa so oskrbeli v Zdravstvenem domu Sevnica. 

NALOŽILI SO MU ZA TRI "JURJE" KAZNI - Sevniški policisti so 
26. 11. med kontrolo prometa v okolici Sevnice ustavili 45-le-
tnega voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake 
alkoholiziranosti. Ob tem, da je preizkus pokazal v litru izdiha-
nega zraka 0,89 mg alkohola, so ugotovili še tri druge kršitve - 
vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, neuporabo var-
nostnega pasu ter vožnjo nezavarovanega in neregistriranega 
vozila - ter mu naložili globo v višini kar 2.820 evrov.

Z OLJEM ZAČINJEN PODLOŠKI POTOK - 28. 11. popoldne je 
bil v potoku v bližini naselja Veliki Podlog najden sod z odpa-
dnim motornim oljem. Gasilci PGE Krško so v potok namestili 
pivnike in vpojna črevesa, skupaj z dežurnim delavcem podje-
tja Kostak in gradbeno mehanizacijo pa odstranili 10 m3 one-
snažene zemljine. Dodatno sanacijo so opravili tudi naslednji 
dan, ko so opravili ponoven pregled območja in odstranili olj-
ni madež, ki se je nabral čez noč.

TATVINE ZLATNINE IN ORODJA -  Z delovišča v Krškem je 
27. 11. popoldan neznanec ukradel rezalnik za keramiko in 
dve ročni žagi. Lastnika je oškodoval za 700 evrov. V okoli-
ci Sevnice je 21. 11. neznani storilec skozi pritlično okno vlo-
mil v stanovanjsko hišo ter iz nje odtujil zlat nakit in tehnične 
predmete v vrednosti 3000 evrov.  V dneh med 14. in 21. 11. 
pa je neznani nepridiprav vlomil tudi v hišo v okolici Krškega 
in s krajo zlatnine oškodoval lastnico kar za okoli 6000 evrov.  
V dneh okoli 20. 11. je bilo vlomljeno tudi v zabojnik na de-
lovišču v Kostanjevici na Krki, iz njega pa je izginilo orodje v 
vrednosti okoli 3000 evrov.  Zbrala: B. M.

Jožica Stadler, Bistrica ob Sotli: Z delom ob-
činskega sveta sem dokaj na tekočem, tudi pre-
ko zapisov v vašem časopisu, seveda pa so in-
formacije pri nas vsem bolj dostopne tudi zato, 
ker smo majhna občina in se vsi med seboj po-
znamo. Vsekakor ocenjujem delo sveta kot naj-
višjega organa odločanja na lokalni ravni zelo 

pomembno, saj se preko njega sprejemajo razvojne odločitve.

Klemen Zorko, Župeča vas: O delu občinskih 
svetov izvem edino v Posavskem obzorniku. Nji-
hovo delo se mi zdi pomembno, vprašanje pa je, 
koliko imamo občani vpliva pri njihovih odloči-
tvah, še posebej na naši »kranjski« strani. Naši 
predlogi pridejo težje do sprejetja, predvsem 
zaradi neravnovesja svetnikov z obeh strani 

Save. Zaradi tega se pogosto čutimo nekoliko zapostavljene.

Slavko Lončar, Trška Gora: Delo občinskih 
svetnikov spremljam preko lokalnih medijev. Z 
delom so komaj dobro začeli in verjamem, da 
bodo delovali v dobro občanov. Sam se ne obra-
čam na nikogar posamezno, če pa bi želel kak-
šen odgovor, pa bi se nanje zagotovo obrnil. Mi 
je všeč, da je tokrat zastopanost žensk kar lepa. 

Se mi pa zdi, da smo postali kar preveč malodušni do politike. 

Gregor Bregar, Radeče: Dogajanje v radeškem 
občinskem svetu in tudi v sosednjih lokalnih 
skupnostih spremljam, tudi preko člankov v 
časopisu. Vsekakor je vpliv sprejetih odločitev 
na najvišji občinski ravni odločujoč in zavezu-
joč za celotno skupnost, žal pa se zgodi, da se 
danih obljub ne da realizirati v celoti, kar pa je 

včasih težko razumeti. 

Začel se je nov mandat občinskih svetov, ki so po usta-
novnih pričeli z vsebinskimi sejami. Ali spremljate, kaj 
se dogaja v najvišjih organih lokalnih skupnosti, morda 
tudi preko objav v našem časopisu? Kakšen je po vašem 
mnenju njihov pomen oz. vpliv na vaše življenje?

anketa

Spremljate delo občinskih svetov?

Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo:

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Posavje v aktualni vladi RS nima predstavnika med ministri ali državnimi sekre-
tarji, ima pa še iz obdobja prejšnje vlade prvega moža Direktorata za energetiko, torej panoge, ki je ena te-
meljnih v našem okolju. Gre za mladega, a tudi že mednarodno izkušenega Leskovčana Danijela Levičarja.

Energetika, motor gospodarstva

Za sabo imate že kar pestro 
karierno pot. Kakšne izku-
šnje ste si pri tem pridobili, 
katere se vam zdijo najpo-
membnejše?
Definitivno najpomembnejša 
etapa, kjer sem mogoče naj-
več dobil, vsaj kar se tiče teh-
ničnega znanja, je bilo obdobje 
v jedrski elektrarni. Ta služba 
mi je ogromno dala, tudi prilo-
žnost, da sem brez večjih težav 
dobil službe izven tega oko-
lja in tudi izven Slovenije. Ne 
bom rekel, da te takšna služba 
vkalupi, ti pa da širok pregled 
nad energetiko, ne le o sami 
elektrarni. Zunaj pa sem dobil 
mednarodne izkušnje, ki jih s 
pridom izkoriščam tudi na di-
rektoratu, od poznanstev, nači-
na delovanja drugih inštitucij, 
do načina vodenja ljudi, kako 
se spoprijemati s temi izzivi, 
glede tega je v tujini in pri nas 
kar nekaj različnih načinov. 

Posavje velja za enega glav-
nih energetskih bazenov v 
Sloveniji. Je ta vloga dovolj 
prepoznana na nivoju drža-
ve? Jo morda potrjuje tudi 
vaše imenovanje na čelo Di-
rektorata za energijo?
To, da je Posavje prepozna-
no kot eden vodilnih energet-
skih bazenov, je pogojeno s 
samimi objekti, ki se tu naha-
jajo, pa tudi s sedežem druž-
be GEN energija, ki ima vlo-
go drugega stebra, ki pa bi se 
znala v bodoče tudi spremeniti 
zaradi stabilnosti drugega ste-
bra in težav, s katerimi se soo-
ča prvi steber slovenske ener-
getike. Kar pa se tiče službe: 
to ni služba, ki bi jo iskal, am-
pak je služba, ki te najde. De-
finitivno mi je prišlo prav oz. 
prispevalo k temu, da sem pre-
vzel ta položaj, to, da imam že 
toliko let izkušenj v energeti-
ki, vključno z mednarodnimi. 
Da pa bi ga dobil ravno zaradi 
pripadnosti posavskemu delu, 
zagotovo ne drži, moja vloga 
v Ljubljani ni ščitenje enega 
ali drugega stebra, ampak ce-
lotne slovenske energetike. V 
proizvodnem delu je jasno, da 
je Krško oz. Posavje ena od tr-
dnjav energetike, obstajajo pa 
še druge, od plinskega, preno-
snega, distribucijskega dela, 
energetika je zelo široko po-
dročje. V proizvodnem delu pa 
je Posavje po stabilnosti števil-
ka ena v Sloveniji.

Omenili ste težave prvega 
energetskega stebra. Je bila 
po vašem mnenju razdelitev 
slovenske energetike na dva 
stebra upravičena?
Zame je pomemben vidik to, 
da vsak od teh dveh stebrov 
skrbi za svojo dejavnost iz na-
slova opcij, ki jih ima v svojem 
portfelju. Prvi steber je zelo 
termo obarvan zaradi premo-
govne dejavnosti in se mi zdi 
prav, da ta dobi pravo velja-
vo znotraj njega, tako kot je 
v drugem stebru osrednja je-

drska dejavnost. Če imaš vse 
opcije združene v enem ste-
bru, prej ali slej pride do ten-
zij. Vsak od stebrov ima še 
svoj hidrološki del, ki v obeh 
stebrih zelo dobro funkcioni-
ra in ima tako ali tako že zara-
di naravnih danosti v Sloveniji 
veliko prihodnost. Projekti, ki 
dobro obratujejo in prinašajo 

koristi, so Dravske elektrarne, 
ki v prvem stebru držijo celo-
ten sistem pokonci, in Savske 
elektrarne, ki v drugem stebru 
koristno prispevajo k skupne-
mu dobremu.

Kateri je po vašem mnenju 
največji energetski izziv Slo-
venije?
Največji izziv danes je, kako 
v tem zaostrenem tržnem 
okolju, kjer so cene električ-
ne energije, kot čivkajo že vsi 
vrabci, nizke, kako v tem oko-
lju s proizvodnim delom sploh 
funkcionirati. Tukaj izpostav-
ljam težave in izzive, pred ka-
terimi je prvi steber s svojo ve-
liko investicijo, za katero bodo 
potrebovali veliko dobrih po-
slovnih odločitev, da jo bodo 
pripeljali do konca in da bo 
»pila vodo«. Prvi steber ima 
hude težave.

Je v tem pogledu t. i. posav-
ski steber v boljšem položa-
ju?
Tudi ta je v investicijskem ci-

klusu s tem, ko je prevzel vo-
dilno vlogo pri hidroelektrar-
nah na spodnji Savi, to je ena 
največjih investicij v Sloveni-
ji, poleg seveda na drugi stra-
ni TEŠ 6. Vendar je v tako do-
bri kondiciji in ima tako dober 
»miks«, da nima težav ne pri 
kreditiranju ne pri obvezno-
stih in ima veliko več mane-

vrskega prostora, kako to in-
vesticijo izpeljati. Holding pa 
bo moral s svojim »miksom«, 
v katerem so na eni strani Dra-
vske elektrarne z nizkimi ce-
nami in na drugi strani termo-
objekti, ki ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v tujini, ne prina-
šajo pozitivnih ekonomskih 
učinkov, poiskati modele, kako 
pripeljati investicijo do kon-
ca in kako potem obratovati s 
temi objekti.

Jedrska energija doživlja 
na eni strani velik razcvet 
oz. nekakšno renesanso, na 
drugi strani pa z napovedjo 
Nemčije o zaprtju jedrskih 
elektrarn tudi zaton. Kako 
vidite njeno prihodnost in 
v tej luči prihodnost NE Kr-
ško?
Nemška odločitev, da sesto-
pi z jedrskega vlaka, je popol-
noma politična odločitev na 
podlagi negativnega javnega 
mnenja in je sploh ne pove-
zujem s prihodnostjo jedrske 
opcije v svetu. Vemo, da ima-

mo tudi države, ki imajo zelo 
ambiciozne jedrske programe 
in mislim, da bi tudi Slovenija 
morala biti v tem smislu am-
biciozna, ker ima znanje, pozi-
tivne izkušnje, jedrska energi-
ja pa se kaže kot konkurenčna 
in hkrati čista. Eden poglavi-
tnih ciljev, ki jih želimo prevze-
ti v energetskem konceptu, bo 
zagotovo tudi brezogljičnost. 
Skladno z izpolnjevanjem teh 
ciljev, tako okoljskih kot ener-
getske varnosti, bo potrebno 
najti rešitve, ki bodo zadovo-
ljevale vse cilje.

Kakšen je vaš odnos do foto-
voltaike, vetrnih elektrarn 
in drugih novejših, t. i. zele-
nih vej energetike? Kakšno 
vlogo lahko imajo v energet-
ski prihodnosti Slovenije?
To je odlično vprašanje. Vi-
dim, da pri ljudeh obstaja do-
ločeno nerazumevanje in eno-
tenje teh stabilnih, pasovnih 
virov in teh naključnih, stoha-
stičnih virov, ki so pogojeni z 
naravnimi pojavi, npr. s son-
cem, vetrom ipd. To bi pona-
zoril takole: če si predstavlja-
mo, da se gospodarstvo vozi na 
vozu, ki ga vlečejo štirje konji, 
ki predstavljajo energetiko, ne 
moremo enega konja zamenja-
ti s takšnim, ki bo tekel samo 
takrat, ko bo sijalo sonce, ene-
ga s takšnim, ki bo tekel samo, 
ko bo padal dež, enega s ta-
kšnim, ki bo tekel samo, ko bo 
pihal veter … takšen voz ne bo 
šel naprej. Lahko si v določe-
ni meri privoščimo en del ta-
kšnih virov, ampak to definitiv-
no ni isti tip virov kot stabilni, 
ki voz ves čas vlečejo naprej. 
Mogoče lahko enega konja za-
menjamo s takšnim, ki ne bo 
vlekel ves čas, vendar morajo 
biti ostali trije toliko fleksibil-
ni, da lahko tega nadomestijo v 
določenem času. Ljudje bi mo-
rali razumeti, da bomo vedno 
potrebovali te stabilne vire, ki 
lahko vskočijo v vsakem mo-
mentu. Absolutno nisem proti 
novim virom, vem, da odlično 
prispevajo k okoljskim ciljem, 
saj so po večini vsi brezogljič-
ni, ne bodo pa nikoli mogli na-
domestiti vseh. Zanesljivosti 
sistema in oskrbe ne morejo 
zagotavljati viri, ki so odvisni 
od naključnih pojavov.

Če se vrneva k jedrski elek-
trarni: koliko je pomembno, 
da v okolici elektrarne živi-
jo tudi vodilni in strokovnja-
ki z družinami?
To ima velik pomen. Ljudje, ki 
delajo v jedrski elektrarni, so 
ambasadorji jedrske opcije, 
to so ljudje, ki dobre izkušnje 
iz elektrarne prenašajo ven. 
Pa ne samo v smislu, da daje-
jo občutek varnosti, češ, če je 
on pripravljen živeti tukaj, po-
tem v njej zelo verjetno ni te-
žav, ampak tudi v smislu viso-
kih standardov, miselnosti in 
kulture dela, ki so vpeljani v 
procese v jedrski elektrarni in 

Danijel Levičar, po izobrazbi diplomirani fizik in magister 
managementa – MBA, se je leta 2000 zaposlil v NEK kot re-
aktorski inženir. Od leta 2005 do 2010 je delal kot vodilni in-
špektor v organizaciji Euratom v Luksemburgu, vmes je bil 
leta 2008 nekaj časa direktor javnega zavoda Lokalna ener-
getska agencija za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje (LEAD). 
Leta 2010 je postal projektni vodja v Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo (MAAE) na Dunaju, leta 2013 pa vodja teh-
ničnega sektorja in investicij v GEN energiji. Od leta 2009 do 
2011 je bil tudi predsednik nadzornega sveta GEN energije, 
v aktualni sestavi nadzornikov (od avgusta lani) pa je name-
stnik predsednika. Junija 2013 ga je vlada RS imenovala za v. 
d. generalnega direktorja Direktorata za energijo, januarja le-
tos pa za generalnega direktorja s polnimi pooblastili za ob-
dobje petih let. Z družino, ženo in dvema otrokoma, živi v Les-
kovcu pri Krškem.
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KRŠKO - V tednu med 17. in 21. novembrom je Ljudska univer-
za (LU) Krško organizirala 2. Teden medgeneracijskega učenja. 
Kakor je na zaključni prireditvi, ki je na zadnji dan ustvarjalnega 
tedna potekala v leskovški osnovni šoli s spremljajočo razstavo 
fotografij in zapisov z dogodkov ter kulturnim programom učen-
cev šole, povedala direktorica LU Krško Nataša Kršak, je bil na-
men - to je povezovanje in izmenjava znanj različnih generacij 
- dosežen. V skupno 26 dogodkih medgeneracijskega učenja je 
sodelovalo namreč kar 18 partnerskih organizacij, poleg organi-
zatorja vse osnovne šole v občini in nekaj enot vrtcev, ŠC Krško–
Sevnica, društva upokojencev in kmetic, Mladinski center, Cen-
ter za socialno delo, Dom starejših občanov in Zveza prijateljev 
mladine. Mladi in starejši so v vsebinsko bogatih delavnicah (od 
joge, šaha, telovadbe, plesa, jezikovnih delavnic, kuharske in roč-
nodelske delavnice ipd.) družno ustvarjali razne izdelke in osva-
jali različna znanja. Kršakova se je v družbi ambasadorja LU Kr-
ško, župana mag. Mirana Stanka, vsem sodelujočim zahvalila s 
podelitvijo priznanj. B. M. 

Teden medgeneracijskega učenja

LU Krško se je sodelujočim zahvalila s priznanji.

MARIBOR/POSAVJE - Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mari-
boru je 6. novembra potekala predstavitev znanstvene monogra-
fije Matjaž Mulej in 40 let njegove dialektične teorije sistemov 
enostranskost in celovitost. V njej so uvrščena tudi tri razisko-
valna dela Posavcev.  

Prof. ddr. Matjaž Mulej, aktiven član Katedre za podjetništvo in 
ekonomiko poslovanja ter Inštituta za podjetništvo in manage-
ment malih podjetij na Ekonomsko–poslovni fakulteti Univerze 
v Mariboru, je avtor dialektične teorije sistemov in teorije inova-
tivnega poslovanja (za tranzicijske razmere), sam ali s soavtor-
ji pa je v skoraj 50 državah objavil že prek 1.700 znanstvenih in 
strokovnih tekstov, od tega več kot 60 knjig in zbornikov ter prek 
60 člankov v svetovnih revijah.  Od leta 1987 je bil mentor ali so-
mentor doma in v tujini pri 20 doktoratih znanosti, pri 47 ma-
gisterijih znanosti in pri številnih diplomskih delih svojih varo-
vancev, s katerimi nadaljuje in širi delo na tem področju. Mednje 
s svojim raziskovalnim delom sodijo tudi trije Posavci: dr. Dejan 
Avsec, univ. dipl. ekon. iz Brežic (Finančne oblike družbenega po-
speševanja ustvarjalnega (so)delovanja mnogih v socialistični sa-
moupravni družbi - 1987), dr. Stanislav Čuber, prof. iz Dečnega 
sela (Organizirano spreminjanje rutinerske v inovativno kulturo 
podjetja in presoja tega spreminjanja -1995), in doc. dr. Tatjana 
Mlakar, univ. dipl. ekon. iz Krškega (Kontrolna teorija sistemov 
– nov model sistemskega razmišljanja s preveritveno aplikacijo 
na sistemu zdravstvenega varstva - 2007). Vsi navedeni so tudi 
sodelovali na predstavitvi Mulejeve znanstvene monografije, saj 
so vsak zase s svojimi deli uvrščeni vanjo, kar je nedvomno pri-
znanje njihovemu raziskovalnemu delu in trden temelj nadalj-
njemu sodelovanju.  T. M./B. M.  

Prispevki Posavcev k dialektični 
teoriji sistemov

Srebrno plaketo Občine Sevni-
ca sta prejela družinsko pod-
jetje Kovinostrugarstvo Bor-
štnar iz Tržišča za dosežke na 
področju podjetništva in Ok-
tet Jurij Dalmatin iz Boštanja 
ob 50-letnici delovanja in ne-
govanja pevske tradicije. Zla-
to plaketo sta prejela Društvo 
za športno rekreacijo Partizan 
Boštanj ob 60-letnici športne-
ga in družbenega delovanja 
ter podjetje Kopitarna Sevnica 
d. d. za več kot 125-letno uspe-
šno oblikovanje gospodar-
skega in družbenega razvo-
ja občine Sevnica. Grb Občine 
Sevnica je prejelo Prostovolj-
no gasilsko društvo Boštanj ob 
90-letnici prostovoljnega de-
lovanja na področju gasilstva. 
Za življenjsko delo na literar-
nem področju in za obogatitev 
slovenske kulture je bil za ča-
stnega občana občine Sevnica 
imenovan na predlog sevni-
ške knjižnice 90-letni akade-
mik dr. Alojz Rebula. Ta je ob 
prejemu dejal: »V Loko me je 
pripeljala ljubezen. Z golega 
Krasa sem prišel v kraj, ki me 
je prevzel zaradi vode in goz-
dov.« Obudil je tudi spomin 
na čase pod fašistično Italijo, 
ki so zaznamovali njegovo ži-
vljenje in delo. 

Nadaljevali bodo z investicijami
SEVNICA - 29. novembra se je v sevniškem športnem domu odvijala osrednja slovesnost ob prazniku obči-
ne Sevnica, na kateri so podelili tudi priznanja posameznikom, društvom in organizacijam, ki so še pose-
bej zaznamovali delo in življenje v občini na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju.

Slavnostni govornik na osre-
dnji prireditvi je bil župan 
Srečko Ocvirk, ki je med dru-
gim dejal: »Poleg izvrševanja 
zakonskih nalog ter zagota-
vljanja stabilnega poslovanja 
vseh neposrednih in posre-
dnih proračunskih uporab-
nikov bo delo občine tudi v 
bodoče usmerjeno k nadalje-
vanju zastavljenega investi-
cijskega cikla, trenutno bolj 
usmerjenega v prenove in no-
vogradnjo šolskih objektov. To 
ne pomeni, da druga področja 
puščamo ob strani, temveč da 
skladno z zmožnostmi in prilo-
žnostmi za črpanje evropskih 
sredstev sledimo aktualnim 

potrebam prostora. Da nam je 
to v preteklosti dobro uspeva-
lo, priča podatek, da je Občina 
Sevnica v finančni perspektivi 
2007–2013 skupno za investi-
cije uspešno pridobila 22,6 mi-
lijona evrov iz evropskih virov. 
Sredstva so bila namenjena 
gradnjam vodovodnih in ka-
nalizacijskih sistemov, čistil-
nih naprav, ureditvam cestne 
infrastrukture in krajevnih je-
der, gradnji vrtca in energet-
skim sanacijam, pa tudi najve-
čjemu razvojnemu projektu, 
gradnji optičnega omrežja. Iz-
vajanje projektov, ki so bili in 
so še ter bodo sofinancirani 
iz evropskih sredstev, pomeni 

razvojni pospešek. Ker pa smo 
vse velike projekte med seboj 
usklajevali tudi z izgradnjo hi-
droelektrarn, je bil učinek še 
toliko večji.«

Spodbudne besede ob prazni-
ku sevniške občine je na prire-
ditvi izrekel tudi župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in 
pohvalil sodelovanje med po-
savskimi občinami. Evropski 
poslanec Franc Bogovič je po-
vedal, da je eden izmed petih 
podpisnikov, da bi Alojz Rebu-
la postal tudi »državljan Evro-
pe«; poslanec v Državnem zbo-
ru RS Tomaž Lisec pa je dejal, 
da je občina Sevnica dokaz, 
»da znamo v njej sodelovati in 
iskati nove izzive«.
 
Spremljajoči kulturni program, 
ki sta ga povezovala Tanja Ži-
bert in Gašper Kostrevc, so 
sooblikovali Godba Sevnica, 
mažoretke Društva Trg Sev-
nica, tenorist Aljaž Farasin s 
pianistom Tinetom Becem in 
Godalni orkester Glasbene šole 
Sevnica. Kratek dokumentarni 
film avtorja Bojana Kostevca 
pa je prikazal izpeljavo najpo-
membnejših projektov v obči-
ni.  Smilja Radi
 foto: J. Železnik

Prejemniki priznanja ob prazniku občine Sevnica

Energetika, motor gospodarstva

jih hočeš-nočeš prenašajo ven, 
v druga podjetja in inštitucije.

Koliko je realna možnost za 
NEK 2, pod kakšnimi pogoji 
in kolikšna je verjetnost, da 
pride do gradnje? Kaj bi to 
pomenilo za Krško, Posavje 
in Slovenijo?
Kot direktor Direktorata za 
energetiko sem na nek način 
promotor energetike in sem 
več kot prepričan, da je lahko 
energetika moto zagona go-
spodarstva. Med dobrimi te-
melji gospodarstva, med ka-
terimi so energetika, naravni 
viri, ljudje in znanje, je ener-
getika eden ključnih dejavni-
kov. Cena električne energije 
je pri nas v primerjavi z Evro-
po podpovprečna, to pomeni, 
da je konkurenčna, kar je po-
goj za konkurenčnost naših 
gospodarskih stebrov. Verja-
mem, da se da na tem še gra-
diti, zlasti, ker smo v preteklo-
sti sprejemali dobre odločitve. 
V 70. letih, ko so padale odloči-
tve glede infrastrukturnih pro-
jektov, od NEK, Luke Koper, av-
tocestnega križa, je bilo nekaj 
vizionarskih ljudi, ki so znali 
postaviti te cilje. Ti veliki inve-
sticijski ciklusi se odvijajo pri-
bližno vsakih 30 let. Za jedrsko 
elektrarno je bilo primarno 
pričakovanih 40 let življenjske 
dobe, ki se jo da sicer podaljša-
ti, zdaj pa moramo razmišljati 
o tem, kaj jo bo nadomestilo. Iz 
tega razloga je NEK 2 zelo ver-
jetna opcija. Imamo pozitivne 
izkušnje, kadre in lastno zna-
nje, ki nam omogočajo to kon-
kurenčno energijo, brez nje 
industrija ne more. V Sloveni-
ji imamo kar nekaj energetsko 

intenzivnih panog, 18 odstot-
kov slovenskega izvoza priha-
ja iz njih, očitno so konkurenč-
ne in zaposlujejo veliko število 
ljudi. Če bi te panoge zdaj od-
pisali, ne bi bilo prav, ampak bi 
bila celo norost. Želja po tem, 
da bomo vsi delali le z glava-
mi, je utopična, na koncu je tre-
ba stvari tudi fizično narediti, 
surovine pretvarjati v končne 
produkte.

Pa imamo zdaj v Sloveniji vi-
zijo, kaj bomo naredili za na-
slednjih 30, 40 let?
Mislim, da se to vzpostavlja. 
Opažam, da imamo pri nas 
občasne zagone: konec 80. in 
v začetku 90. let smo imeli vi-
zijo, da želimo vzpostaviti la-
stno državo, leta 2000 je bila 
vizija »Evropa zdaj« in temu ci-
lju smo podrejali čisto vse, po-
kazali smo, da smo kot nacija 
to sposobni narediti. Zdaj pa 
menim, da moramo nekaj na-
rediti na infrastrukturi in go-
spodarstvu. Samo z davki in 
trošarinami, o čemer poslu-
šamo v zadnjem času – to ni 
prava zgodba. Zagnati mora-
mo gospodarstvo, narediti do-
bre temelje in spojiti energeti-
ko z gospodarstvom. Če bomo 
energetiki razmišljali samo o 
sebi, gospodarstveniki o tem, 
kako se bodo rešili kreditov, to 
ne bo obrodilo sadov.

Po nekaj letih stopicanja na 
mestu se počasi le premika 
naprej projekt gradnje odla-
gališča NSRAO ...
Odlagališče NSRAO je eden 
ključnih predpogojev za dol-
goročno obratovanje obstoje-
če jedrske elektrarne, pa tudi 

za morebitne širitve. Sam se 
veliko trudim v smeri, da pro-
jekt ne stoji, ampak da se je za-
čel odvijati naprej. Julija je bil 
na Ministrstvu za infrastruktu-
ro in prostor potrjen investicij-
ski program, v sklopu meddr-
žavne komisije želimo projekt 
tudi predstaviti hrvaški stra-
ni in jo povabiti k sodelova-
nju. Veseli me, da je bilo lokal-
no okolje, kateremu pripadam 
tudi sam, pripravljeno sprejeti 
ta objekt, ki je z državnim pro-
storskim načrtom že umeščen 
v prostor. Pričakujem, da se 
bodo ti koraki še nadaljevali in 
da bomo uspeli na svojo stran 
pridobiti tudi hrvaškega par-
tnerja oz. državo. Konec kon-
cev je v meddržavni pogodbi 
zapisano, da bosta partnerja 
primarno iskala skupno reši-
tev, sicer pa vsak svojo. Slove-
nija jo ima, ve, kje bo ta objekt 
in koliko bo stal, in mislim, da 
se zdaj lahko začnemo pogo-
varjati s Hrvaško. Zadeve so 
zdaj na mizi in so oprijemljive. 
Če bo njihov projekt boljši, ce-
novno ugodnejši, smo se tudi 
mi pripravljeni pridružiti nji-
hovemu projektu, mislim, da 
Slovenija tu nima nobenih te-
žav tudi z obrnjeno logiko. Vse-
eno pa mislim, da smo z našim 
projektom dlje.

Z novim letom stopijo v ve-
ljavo t. i. energetske izka-
znice. Kaj si obetate od tega 
projekta, kako bo vplival na 
življenje povprečnega drža-
vljana?
Pomembni so trije razlogi, za-
kaj je ta ukrep pomemben in 
da bodo od njega imeli nekaj 
tudi državljani. Prvič: kupci 

bodo lahko primerjali ener-
getsko učinkovitost stavbe, 
hiše ali stanovanja, ki jo bodo 
kupovali, z drugimi. Drugič: 
dobili bodo informacijo o tem, 
kolikšna je poraba v nepremič-
nini, ki jo kupujejo. To najraje 
primerjam z avtomobilom: ko 
ga kupuješ, absolutno želiš ve-
deti, kolikšna je njegova pora-
ba, pa je to veliko manjši stro-
šek kot je nakup stanovanja. 
In tretjič: energetska izkazni-
ca vsebuje tudi informacijo o 
ukrepih, s katerimi lahko la-
stnik stanovanja izboljša nje-
govo energetsko učinkovitost. 
Torej lahko za malo denarja 
dobi veliko dodane vrednosti.

Z družino živite v Leskov-
cu pri Krškem. V čem vidite 
kvaliteto življenja tu in ne 
npr. v Ljubljani?
Na lastni koži sem poskusil 
tudi življenje v velemestih, od 
Ljubljane do Luksemburga in 
Dunaja. Ničesar od tega ne za-
menjam za Leskovec, ta stik 
z naravo, ki ga imam tudi, da 
imam zadaj za hišo gozd, ka-
mor se lahko odpravim v ne-
deljo popoldne na sprehod, 
to mi zelo veliko pomeni. Oba 
moja starša prihajata iz kmeč-
kega okolja, tako da sem ve-
lik del svojega otroštva preži-
vel na kmetiji, v stiku z zemljo, 
in to je ostalo v meni. Kljub 
temu, da hodim v službo v Lju-
bljano, hočem, ko pridem do-
mov, videti nekaj zelenja. Zelo 
pomembne so mi tudi vezi, ki 
sem jih spletel že v otroštvu, še 
vedno imam stik s prijatelji iz 
vrtca, teh ne moreš nikoli na-
domestiti.
 Peter Pavlovič

POSAVJE - Na pobudo posavskih občinskih svetov za preventivo 
je na celotnem področju Posavja 15. novembra potekala skup-
na, že tradicionalna jesenska preventivna prometna akcija »Brez-
hibno vozilo - je varno vozilo«. V Brežicah je v organizaciji Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z 
Združenjem šoferjev in avtomehanikov iz Brežic, policistov Po-
licijske postaje Brežice ter kontrolorjem tehničnih pregledov In-
tegrala Brebus Brežice d.o.o. na terenu delovala strokovna ekipa, 
ki je na različnih lokacijah opravljala vizualne preglede motornih 
vozil ter ugotavljala tehnično brezhibnost vozil. Namen akcije 
je bil opozoriti voznike na prihajajočo zimo in zahteve zakono-
daje glede zimske opreme motornih vozil, ki predpisuje zimske 
pnevmatike na vseh kolesih ali poletne pnevmatike in v priboru 
ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa. V Brežicah so 
letos dali poseben poudarek, poleg zimske opreme, še svetlob-
ni opremi vozil. Sorazmerno veliko, kar 27 % vseh pregledanih 
vozil, ni imelo brezhibnih svetlobnih teles. Akcija je bila s strani 
ustavljenih voznikov pozdravljena, saj je bila izključno preven-
tivne narave in so bili samo opozorjeni na morebitne pomanjkl-
jivosti na vozilih.  Vir: SPV Brežice

Ugotavljali brezhibnost vozil
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CERKLJE OB KRKI - 25. novembra se je ameriški astronavt, ča-
stnik in fizik slovenskega rodu Ronald M. Šega v okviru dvo-
dnevnega obiska v Republiki Sloveniji v spremstvu general-
majorja Dobrana Božiča mudil na obisku v Vojašnici Jerneja 
Molana v Cerkljah ob Krki. Kot so sporočili iz vojašnice, je dele-
gacijo sprejel poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkov-
nik Bojan Brecelj ter ji predstavil poslanstvo, naloge in struk-
turo polka vojaškega letalstva. V nadaljevanju je astronavt Šega 
predstavil izkušnje, pridobljene pri svojem delu, in odgovarjal na 
vprašanja pripadnikov. Ob tej priložnosti je podpolkovnik Brecelj 
generalmajorju Šegi v spomin vročil simbole letalstva Slovenske 
vojske. Obisk na letališču Cerklje ob Krki je delegacija končala 
z ogledom in predstavitvijo kontrolnega stolpa. General Šega je 
kot ameriški astronavt leta 1994 poletel v vesolje, kasneje pa je 
koordiniral urjenje posadk v vesoljskem sodelovanju Združenih 
držav Amerike in Rusije. Trenutno je predstojnik Univerze za fi-
ziko v zvezni državi Colorado. P. P.

Astronavt Šega v vojašnici

Ronald M. Šega in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva pod-
polkovnik Bojan Brecelj (foto: Vojašnica Jerneja Molana)

KRŠKO, BRUSELJ - Na povabi-
lo poslanca v Evropskem par-
lamentu Franca Bogoviča 
se je skupina v soorganizaci-
ji Občinskega odbora Sloven-
ske ljudske stranke v Krškem 
odpravila na strokovno ek-
skurzijo v Bruselj. Po dolgi vo-
žnji »v srce Evrope« je sledil 
obisk Parlamentariuma, dela 
stavbe Evropskega parlamen-

ta, ki ponuja dinamično, inte-
raktivno in individualno spo-
znavanje procesa evropskega 
združevanja. Nadaljevali so z 
obiskom Atomiuma in osta-
lih znamenitostih Bruslja, se-
veda so bile na seznamu tudi 
čokoladnice in preizkus sve-
tovno znanih in številnih vrst 
belgijskega piva. Tretji dan je 
sledil sprejem v Evropskem 

parlamentu, kjer sta skupino 
nagovorila evropska poslanca 
Franc Bogovič in Lojze Peter-
le. Predstavili so jim tudi de-
lovanje največje politične sku-
pine Evropske ljudske stranke. 
Pot domov je peljala še preko 
Luksemburga, tako da so bili 
vtisi o skupni Evropi popolni. 

 Vir: OO SLS Krško

Projekt »Ustvarimo zeliščni vrt 
Posavja«, z akronimom »Zeli-
šča Posavja«, je potekal 16 me-
secev na območjih in v občinah 
sodelujočih partnerjev ter na 
gradu Rajhenburg, kjer so na 
obgrajskem zemljišču, črpajoč 
razpoložljive podatke iz dedi-
ščine, ki so jih zapustili s svo-
jim bivanjem in delovanje na 
gradu trapisti, postavili rekon-
struirano trapistovsko uto ter 
uredili in zasadili zeliščni vrt, 
ki ga je oblikovala priznana po-
savska strokovnjakinja Milena 
Mastnak iz socialnega podje-
tja K.N.O.F. Sevnica. Pri tem je, 
kot je povedala vodja projek-
ta Alenka Černelič Krošelj, 
vsak izmed partner pridodal 
svoj segment znanja in izku-
šenj, pri izmenjavi le-teh pa 
so se stkala mnoga znanstva, 
ki bodo porok, da se projekt, 
za katerega so pridobili ne-
povratna sredstva Leader, ne 
bo zaključil s formalnim izte-
kom: »Ravno razvejano jav-

Zelišča iz včeraj za danes in jutri
BRESTANICA - Šest projektnih partnerjev, Kulturni dom Krško, društva kmetic iz Krškega, Sevnice, Radeč, 
Kostanjevice na Krki in Bistrice ob Sotli ter Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, so uspešno zaključili pro-
jekt »Ustvarimo zeliščni vrt Posavja«. Rezultat so številna nova znanja, proizvodi in grajski zeliščni vrt.

no-zasebno oz. kulturno-šol-
sko-društveno partnerstvo je 
zagotovilo uspešno izvedbo 
projekta, povezanega z nabo-
rom znanj o zeliščih, ki jih po-
znamo in uspevajo v Posavju, 
vzpostavitev zeliščnega vrta in 
senzorične poti, ki so jo obliko-
vali učenci in učitelji OŠ dr. Mi-
hajla Rostoharja. Ob tem smo 
partnerji s skupnimi močmi 
raziskovali dediščino raznovr-
stne uporabe, opozarjali na bo-
gato znanje patra Simona Aši-
ča in v aktivnosti vključili širok 
krog obstoječih in potencial-
nih ponudnikov znanj in ve-
ščin o zeliščih in izdelkih. Želi-
mo, da bi ta vrt postal posavski 

učni vrt kot pokazatelj dobrih 
praks tudi v prihodnje.« Se-
znam zelišč obsega kar 57 av-
tohtonih rastlin z območja Po-
savja, od tega so jih poiskali, 
pridobili ter zasadili 30, preo-
stalih pa v večini že ni več mo-
goče najti na nekdanjih rasti-
ščih. Nego vrta je kot skrbnik 
prevzel Đani Kovač iz KD Kr-
ško, enote Grad Rajhenburg. 

Vsi sodelujoči partnerji so 
pod budnim očesom nadzor-
nic projekta Liljane Omerzu 
in Darje Planinc iz Regional-
ne razvojne agencije Posav-
je izvedli deset forumov in 12 
odprtih delavnic, sestavljenih 

iz raznih aktivnosti, predavanj, 
razstav, prikaza uporabe zelišč 
v kuhinji ipd. Tako je Marjana 
Dolinšek, predsednica Dru-
štva Arnika s Svibnega, med 
drugim povedala, da so čla-
nice družno z učenci radeške 
podružnične šole na Svibnem 
pri šoli vzpostavile zeliščni vrt. 
Učenci so se aktivno vključi-
li v projekt in postali skrbni-
ki vrta, ob vzgoji zelišč vodili 
zeliščarski vrtnarski dnevnik, 
ob zaključku projekta izdelali 
herbarij in  sodelovali pri šiva-
nju vrečk, ki so jih napolnili s 
posušenimi zelišči. Milica Je-
ler, predsednica krškega dru-
štva, pa je izpostavila, da so 
med vrsto izvedenih aktivno-
sti v društvu še posebno pono-
sne na eno izmed članic, ki je 
v času trajanja projekta uspe-
šno opravila nacionalni izpit iz 
zeliščarstva. Posamezne aktiv-
nosti so ob zaključku projek-
ta, ki bo v teh dneh zaokrožen 
še z izdajo brošure, predstavi-
le predstavnice vseh partner-
jev v projektu, ki je bil ocenjen 
na dobrih 38.800 evrov in so-
financiran s pomočjo Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.

 Bojana Mavsar

Predstavnice in predstavnika društev in organizacij,  sode-
lujočih v projektu

Obiskali Evropski parlament

Udeleženci ekskurzije z gostiteljem Francem Bogovičem

RADEČE,  LJUBLJANA - Zdru-
ženje šoferjev in avtomeha-
nikov Radeče je 23. oktobra 
prejelo najvišje priznanje 
Agencije za varnost prome-
ta Republike Slovenije - sve-
čano listino AVP.

Visoko priznanje, ki se letno 
podeljuje najzaslužnejšim po-
sameznikom in organizacijam 
za izreden prispevek za večjo 
varnost v prometu in za pro-
metno-preventivno delovanje 
ter posameznikom za življenj-
sko delo na področju preven-
tive v cestnem prometu, ima 
za Združenje šoferjev in av-
tomehanikov Radeče pose-
ben pomen. »To je priznanje 
za naše dolgoletno prizadev-
no in uspešno delo na podro-
čju prometne varnosti,« je de-
jal predsednik ZŠAM Radeče 
Franc Brane Zorec in dodal, 
da je društvo s tem dobilo še 
večjo motivacijo in zagon za 
nadaljnje delo in prispevek k 
večji varnosti v cestnem pro-
metu. 

»Naša prioriteta so otroci, pe-
šci, kolesarji in starejši. Pri ko-
lesarjih tesno sodelujemo z 
Osnovno šolo Radeče, in si-

Priznanje za ZŠAM Radeče

cer tako, da vsako leto opra-
vimo pregled koles osnovno-
šolk in osnovnošolcev pred 
kolesarskim izpitom. Nihče ne 
more opravljati izpita s svojim 
kolesom, če ne dobi poseb-
ne nalepke, da je kolo tehnič-
no brezhibno. Pomembno je 
tudi varovanje šolskih otrok 
večkrat v letu po počitnicah 
na prehodih za pešce v bliži-
ni šole,« je pripovedoval in v 
nadaljevanju pogovora raz-
kril tudi, da so v društvu, ki 
deluje od leta 1953, šteje pa 
76 članov, ponosni na to, da so 
eni prvih, ki so začeli z akcijo 

»Prikaz varne vožnje z motor-
jem« v sodelovanju s Svetom 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Rade-
če ter Policijsko postajo Laško. 
V letošnjem letu so v sodelova-
nju s SPV-jem Občine Radeče 
in AVP-jem Republike Sloveni-
je izpeljali še akcijo »Zaletav-
ček«, s katero so prikazali uči-
nek trka vozila pri hitrosti 12 
km/h; v svetovnem tednu var-
nosti pešcev pa so v športni 
dvorani v Radečah postavili 
šotor »Vidko« in v njem prika-
zali delovanje odsevnega traku 
oz. kresničke za boljšo vidnost 
pešcev v temi. Za člane društva 
so zelo pomembna tudi regij-
ska in državna tekmovanja, ki 
vsebujejo preverjanje znanja 
iz cestnoprometnih predpisov 
in spretnostno vožnjo na poli-
gonu. »S temi tekmovanji iz-
popolnjujemo svoje znanje in 
sposobnosti za večjo varnost 
v cestnem prometu,« je nada-
ljeval sogovornik. Vse našteto 
je botrovalo temu, da je ZŠAM 
Radeče pred dvema letoma od 
Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor prejelo status dru-
štva v javnem interesu. 

 Smilja Radi

Predsednik ZŠAM Radeče 
Franc Brane Zorec s svečano 
listino Agencije za varnost 
prometa Republike Slovenije

LJUBLJANA, KRŠKO - V Festi-
valni dvorani v Ljubljani je 15. 
novembra v organizaciji ljubl-
janskega KUD Serafin potekal 
Praznik partizanske pesmi , na 
katerem je poleg osmih odras-
lih zborovskih zasedb nastopil 
tudi Mladinski pevski zbor OŠ 
Jurija Dalmatina Krško. Namen 
prireditve, ki se je zvrstila šesto 
leto zapored, je ohranjanje kul-
turne dediščine več kot 12.000 

pesniških enot na temo 2. sve-
tovne vojne, veliko od njih pa 
jih je bilo kot glasnik neuklonl-
jivosti, junaštva in borbe uglas-
benih že v tedanjem obdobju. V 
sklopu prireditve je bila na og-
led tudi razstava Narišimo pe-
sem o svobodi, ki je bila 9. maja 
letos ob 69-letnici zmage nad 
fašizmom in nacizmom odprta 
na gradu Rajhenburg. Sestavl-
jena je iz 27 slik, upodobljenih 

na 27 najbolj znanih partizan-
skih pesmi, ki so jih na podla-
gi likovnega razpisa Združenja 
borcev za vrednote NOB Krško 
ustvarili učenci osnovnih šol iz 
krške občine in dijaki Šolskega 
centra Krško-Sevnica. Na foto-
grafiji: krški zbor med nasto-
pom pod vodstvom Damja-
ne Mlakar in harmonikarski 
spremljavi Adolfa Moškona. 
 B. M. 

Krški zbor na prazniku partizanske pesmi
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

KRŠKO - Ob zaključku spravila pridelkov s šolskega vrta in sa-
dovnjaka so na OŠ dr. Mihajla Rostohar 21. novembra pripravi-
li tradicionalno jesensko prireditev Likof, ki so jo združili še z 
dvema obeležjema: stoletnico rojstva Frana Milčinskega - Ježka 
ter zaključkom projekta Ustvarimo zeliščni vrt Posavja. V njem 
so učenci šole s prilagojenim programom pod okriljem vodilne-
ga partnerja, Kulturnega doma Krško, sodelovali pri promociji 
zeliščarstva in zasaditvi ter urejanju rajhenburškega grajskega 
zeliščnega vrta še s petimi partnerskimi društvi kmetic iz petih 
posavskih občin. Kulturno prireditev na Likofu so poimenovali 
»Srček dela tika-taka«, v njej pa so učenci z učitelji srčno upodo-
bili Ježkove pesmi in pravljice z recitali, glasbeno instrumental-
nimi, pevsko-plesnimi točkami, z uprizoritvijo lutkovnih igric in 
skečev ter predstavitvijo izdelane knjižice o zeliščih, v kateri so 
strnili vseh 12 delavnic, ki so jih izvedli v ta namen. Po priredit-
vi, ki se jo je udeležilo veliko svojcev in predstavnikov sodelu-
jočih društev in ustanov, je sledila še pogostitev v šolski jedilni-
ci z druženjem, v katero so, kakor tudi v sam kulturni program 
pred tem, kot dobri gostitelji vložili veliko dela in dobre volje.
  B. M. 

Po besedah predsednika PGD 
Skopice Benjamina Kodri-
ča so lani dostojno obeležili 
80-letnico delovanja društva 
in izkupiček shranili v skrinji-
co že privarčevanega denarja 
za novo vozilo. Ob koncu leta 
so v društvu oblikovali komi-
sijo za nabavo vozila in opre-
me. GZ Brežice je kmalu zatem 
začela s pripravo javnega raz-
pisa, na katerega se je prijavi-
lo samo podjetje Webo z vo-
zilom MAN TGM 15-290 in z 
nadgradnjo EURO GV. Posto-
pek je stekel, podpisane so 
bile pogodbe, komisija je bu-
dno spremljala proces nabave 
in nadgradnje vozila. »Danes 
smo vsi zelo veseli in ponosni 
na novo pridobitev v društvu 
in samem kraju, v katerem de-
lujemo, moramo pa vedeti, da 
je bilo vloženega ogromno tru-
da,« je dejal Kodrič in se ob tej 
priložnosti zahvalil vsem do-
sedanjim upravnim odborom 

Jesenski likof »Mihajlovcev«

Z nastopi so učenci ganili srca številnih obiskovalcev.

Dobili najboljše gasilsko vozilo
SKOPICE – 16. novembra je prišel težko pričakovani dan za Prostovoljno gasilsko društvo Skopice, katere-
ga člani so se razveselili novega gasilskega vozila GVC 16/25. Nanj so zelo ponosni, saj je to trenutno naj-
boljše gasilsko vozilo v Gasilski zvezi Brežice, opremljeno s sodobno opremo in vsemi pripomočki.

PGD Skopice, skrbnemu bla-
gajniku društva, KS Skopice, 
Občini Brežice in GZ Brežice, 
ki sta vozilo sofinancirali v vi-
šini 85 %, ter vsem sponzor-
jem, donatorjem in vaščanom, 
ki skopiške gasilce podpirajo 
pri njihovem delu. Po dolgih 
letih varčevanja in gospodar-

nega vodenja društva je torej 
napočil dan, ko so se na Sko-
picah razveselili novega vozi-
la GVC 16/25, ki je opremljeno 
s sodobno opremo, rezervoar-
jem 2500 litrov vode, črpalko 
Magerus, penilom, vodnim mo-
nitorjem, led razsvetljavo, po-
topno črpalko z močjo 1000 l/

min, agregatom moči 10 kW in 
izpihovalcem dima.

Zbrane pred gasilskim do-
mom na Skopicah sta nagovo-
rila tudi predsednik GZ Breži-
ce Mihael Boranič in župan 
Ivan Molan, ki je ključe vozi-
la slovesno predal poveljniku 
PGD Skopice Andreju Pešcu, 
ta pa jih je predal strojnemu 
referentu Primožu Škofljan-
cu, ki je podal svečano zapri-
sego in vozilo tudi preizkusil. 
Cerkljanski župnik mag. Janez 
Žakelj je nato vozilo blagoslo-
vil, predsednik društva Kodrič 
pa se je skupaj s svojim na-
mestnikom Jožetom Baško-
vičem s simboličnimi darili 
zahvalil vsem donatorjem in 
sponzorjem. Po uradnem delu 
je v dvorani gasilskega doma 
sledilo še skupno druženje, ki 
ga je popestrila glasba Krajn-
skih muzikantov. 
 Rok Retelj

Predsednik in poveljnik PGD Skopice, Benjamin Kodrič in An-
drej Pešec, pred novim gasilskim vozilom

BREŽICE – 26. novembra je 
v Domu upokojencev Breži-
ce potekala osrednja prire-
ditev ob 35-letnici delovanja 
in svečana otvoritev dom-
skih prostorov, kjer imajo 
156 prostorskih kapacitet. 
Poleg številnih govornikov 
so dogodek tudi kulturno 
bogato obogatili. 

Domska oskrba ima v Brežicah 
35-letno zgodovino. Lani so se 
vselili v nov objekt, ki so ga 
zadnjo sredo v novembru tudi 
uradno predali svojemu name-
nu. Ob tej priložnosti je zbrane 
nagovorila direktorica Doma 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca Andreja Flajs, ki se 
je ob tej priložnosti sprehodila 
skozi nekatere mejnike breži-
ške domske oskrbe in poveda-
la, da imajo v novih prostorih 
njihove enote 156 prostor-
skih kapacitet. Nekaj besed 
sta spregovorila tudi brežiški 
župan Ivan Molan ter nekda-
nji minister za delo, družino in 
socialne zadeve mag. Andrej 
Vizjak. Igor Zorko iz podjetja 
Prodoma je nanizal misli o jav-
no-zasebnem partnerstvu ter 
poteku izgradnje, čestitke ob 
novogradnji pa je izrazil še na-
mestnik predsednika upravne-
ga odbora pri skupnosti social-
nih zavodov Slovenije Dragan 
Žohar. Po besedah slavnostne-
ga govornika, v. d. generalnega 
direktorja Direktorata za soci-

V novih prostorih vse možnosti 
za sodoben koncept dela

alne zadeve Naceta Kovačiča, 
pa ima brežiško domsko var-
stvo vse možnosti za razvoj 
sodobnega koncepta dela in 
lahko starejšim zagotovi kva-
litetno kakovost življenja, iz-
postavil pa je tudi povezanost 
doma z okoljem. Za zaključek 
je o vključenosti v lokalno oko-
lje med drugim spregovorila še 
vodja doma Valentina Vuk. 

Slavnostni dogodek sta kultur-
no obogatili z nastopom pev-

ska zasedba zaposlenih Iskrice 
in domski pevski zbor Žarek, 
obe glasbeni skupini deluje-
ta pod vodstvom Bojane Še-
koranja. V goste so povabili 
učenki brežiške glasbene šole, 
klarinetistki Ksenijo Kržan 
in Tjašo Vugrek, ob klavirski 
spremljavi Pierine Cavalie-
re Mršić, ki je spremljala tudi 
solistični nastop pevca Tilna 
Abrama. Prireditev sta pove-
zovala Maja Čič in Alojz Mu-
star.  Marija Hrvatin

S slavnostnega dogodka v Domu upokojencev Brežice

 

ŠKS-jev mesec dobrodelnosti 
SEVNICA – Študentski klub Sevnica letos že tretje leto zapored 
organizira projekt »ŠKS-jev mesec dobrodelnosti«. V mesecu 
decembru bodo zbirali živila in nujne življenjske potrebšči-
ne, ki jih bodo podarili socialno ogroženim družinam v občini 
Sevnica. Konec meseca decembra bodo v ta namen organizira-
li tudi dobrodelni koncert. Kontaktirate jih lahko na sksevni-
ca@gmail.com, preko spletne strani ali Facebook strani kluba. 
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SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je bila v me-
secu novembru teden dni na ogled razstava izdelkov klekljarske 
skupine Bucike. Na njej so se članice in člani klekljarske skupine 
predstavili z izdelki iz čipke za vsakdanjo rabo.

Vodji sevniške klekljarske skupine Tina Železnik in Polona Štri-
celj sta ob tem še posebej ponosni na mlajše. »Bucike trenutno 
štejejo 45 članic in članov in, kot smo že velikokrat povedali, smo 
še posebej ponosni na našo mladino,« je dejala na otvoritvi 12. 
novembra Tina Železnik. Najmlajša člana skupine, Nuša in Aleš, 
ki sta sedela za svojimi klekljarskimi pripomočki, sta se ob tem 
prijazno nasmehnila. »Če se nam kdorkoli želi pridružiti, je ve-
dno dobrodošel. Zagotavljamo, da se boste imeli lepo, nekaj bo 
dela, pa tudi smeha ne bo manjkalo,« je še dodala. 

O medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju, aktivnem 
preživljanju prostega časa je nekaj besed spregovoril direktor 
Družinskega inštituta Zaupanje Damijan Ganc, saj klekljarska 
skupina vse od svojega nastanka uspešno deluje pod okriljem 
omenjenega družinskega inštituta. Ustvarjalno in občudovanja 
vredno delo, potrpežljivost in vztrajnost sta pohvalila direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek in župan Srečko Ocvirk. Predstavnik 
glavnega donatorja, družbe HESS, Andrej Štricelj pa je poetič-
no dejal, da je v izdelavo čipk klekljarske skupine Bucike vtkano 
»sevniško srce«, ki daje izdelkom poseben pečat. 

V lepoto in nežnost čipke so s svojim glasbenim nastopom šte-
vilne prisotne popeljali - mlada citrarja, brat in sestra, Gašper 
in Maruša Vidmar ter ženska vokalna skupina Vilinke.  S. Radi

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice je bila 
do 2. decembra na ogled fotografska razstava »Podobe Blaža Jur-
ka in kmečkega prebivalstva na prelomu 20. stoletja v novi preo-
bleki«, ki jo je pripravila Folklorna skupina Blaž Jurko z Razborja. 
Nove fotografije, nastale po zbranem gradivu, ki prikazuje obla-
čilno kulturo na sevniškem območju iz začetka 20. stoletja, so 
nastajale na Šribarjevi domačiji v Kobilah pri Krškem, na sevni-
škem gradu, na Razborju in na Ledini. Nekaj rekvizitov, ki so bili 
potrebni za bolj avtentičen prikaz, pa so si članice in člani Fol-
klorne skupine Blaž Jurko sposodili iz bogate etnološke zbirke 
kmečkih orodij Cirila Dolinška s Šmarčne. 

Pri fotografiranju so se folkloristi v vloge svojih prednikov zelo 
dobro vživeli, tako da sta lahko fotografa, Mojca Kolman in Slav-
ko Pirc, naredila izjemne posnetke, ki so skoraj enaki že rahlo 
»orumenelim«, a še vedno lepo ohranjenim fotografijam iz časa 
pred 1. svetovno vojno. Del fotografij na razstavi je posvečenih 
tudi učitelju, planincu in pomembnemu ustvarjalcu kulturnega 
dogajanja Blažu Jurku, ki je živel in deloval na Razborju pod Li-
sco, kjer je pustil poseben in pomemben pečat. Novonastale fo-
tografije so barvne, medtem ko so »stare« črno-bele.  S. Radi

Sveže podobe preteklosti

Folklorna skupina Blaž Jurko ohranja ljudske plese ter običa-
je in navade ob različnih praznikih.

Čipka za vsakdanjo rabo

Klekljarska razstava, že peta zapovrstjo, je privabila lepo šte-
vilo obiskovalk in obiskovalcev, ki so občudovali razstavljene 
izdelke v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu.

ŠKOVEC - V okviru prireditev Jesen na vasi, ki jih je v domači kra-
jevni skupnosti v mesecu oktobru organiziralo Turistično dru-
štvo Tržišče, je potekalo 26. oktobra v vasi Škovec tudi zanimi-
vo in ustvarjalno popoldne s prikazom starih ljudskih običajev, 
povezanih z jesenskimi opravili na kmetiji. 

Na kulturno-etnološki prireditvi je bilo predstavljeno pletenje 
košev in košar, stopanje prosa, izdelovanje slamnate strehe, pre-
denje na kolovratu, ličkanje koruze, luščenje koruze, izdelova-
nje 'comfov' iz koruze, pripravljanje zasipnice, tesanje, žaganje z 
ročno žago, izdelovanje 'štilov' in lesenih gajbic, brezovih metel, 
šopkov dračja itd. Obiskovalke in obiskovalci so si z zanimanjem 
ogledali tudi etnološki muzej, ki ga je na domačiji svojih staršev 
uredil Polde Borštnar, ki je tudi ljubitelj starodobnih vozil. Vti-
se po uspešno izpeljanem dogodku je strnila predsednica Turi-
stičnega društva Tržišče Milena Knez, ki je dogajanje v vasi Ško-
vec tudi povezovala. »Lahko povem, da je bilo odlično. Prišlo je 
veliko obiskovalcev, več kot smo pričakovali. Naklonjeno nam je 
bilo tudi vreme, ki je bilo prečudovito, sončno. Ob tem pa velja 
posebna zahvala vaščankam in vaščanom Škovca, ki so se na pri-
reditev res izvrstno pripravili,« je dejala. 
 S. Radi, foto: S. Markovič

V okviru Jeseni na vasi prikazali 
ljudske običaje

S predenjem volnene ali lanene niti na kolovratu so si v pre-
teklosti krajšali zimske večere na vasi.

SEVNICA – Ob prazniku občine Sevnica je 12. novembra v dvo-
rani Alberta Felicijana na sevniškem gradu potekala slavnostna 
seja Občinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Sev-
nica.

Priznanje in plaketo Občinskega odbora Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB Sevnica sta predsednik odbora Maks Popelar 
in članica Breda Drenek Sotošek podelila praporščaku Fran-
cu Jazbarju iz Sevnice in praporščakinji Vlasti Derstvenšek z 
Blance. Bronasto priznanje in plaketo so prejeli članice in člani 
pevskega zbora Prijatelji, Štefka Lenič in Vladka Blas iz Trži-
šča ter Mirjana Jelančič, Marinka Glavač in Ivanka Zemljak iz 
Sevnice. Zlati znak in plaketo Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB je prejel Ivan Mirt iz Sevnice. Zbrane na slovesnosti so na-
govorili predsednik OO ZB za vrednote NOB Sevnica Maks Pope-
lar, sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Tit Turnšek. Skupna misel vseh treh 
govornikov je bila, da je potrebno spoštovati in negovati mir, za 
katerega so se borili v času druge svetovne vojne in za katerega 
so mnogi žrtvovali svoje življenje. 
 
Prijeten kulturni program so izvedli učenke in učenci OŠ Sava 
Kladnika Sevnica pod vodstvom Petre Jesih, MePZ Prijatelji ter 
recitatorja Peter Žuraj in Marjana Slemenšek, ki je prireditev 
tudi povezovala. Pred slavnostno sejo so položili venec k spo-
minski plošči na sevniškem sodišču ter pri spomeniku padlim v 
NOB pri sevniški železniški postaji.  S. Radi

Ohranjajo vrednote NOB 

Na slavnostni seji OO Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica so podelili tudi priznanja in plakete za dolgoletno 
in uspešno sodelovanje v organizaciji ter za utrjevanje vre-
dnot NOB.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Radeče je v sodelovanju z ob-
činskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sobo-
to, 15. novembra, organiziralo simbolično prižiganje sveč ob svetov-
nem dnevu žrtev prometnih nesreč.

Člani ZŠAM Radeče so se v uniformah v lepem številu zbrali pri spo-
meniku na Trgu v Radečah, spominskega dogodka pa se udeleži tudi 
vsako leto več občanov in svojcev žrtev prometnih nesreč. Po krat-
kem nagovoru predsednika ZŠAM Radeče Franca Zorca, da si mo-
ramo vsi prizadevati za večjo varnost v cestnem prometu in tako 
prispevati k zmanjšanju žrtev prometnih nesreč, so člani ZŠAM Ra-
deče in ostali prisotni prižgali sveče. Sledil je pogovor o tem, kako 
je smrt ali poškodba v prometni nesreči nenavaden, silovit in trav-
matičen dogodek, ki ima dolgotrajen ali celo trajen vpliv na življen-
je celotne družine. Predsednik ZŠAM Radeče je tudi povedal, da je 
bilo v letošnjem letu v istem obdobju kot lansko leto vseeno za ne-
kaj procentov manj smrtnih žrtev na cestah. 

Naj bodo prižgane sveče vsem žrtvam prometnih nesreč v spomin, 
udeležencem v prometu pa v opomin, da bomo na cesti poskrbeli 
za svojo varnost in varnost drugih.

 � Franc�Zorec,�predsednik�ZŠAM�Radeče
 Foto: Franc Titovšek

Za žrtve prometnih nesreč
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SEVNICA - V sevniški kultur-
ni dvorani se je 20. novem-
bra odvijal dobrodelni kon-
cert za zbiranje sredstev za 
nakup paketov pomoči za 
socialno ogrožene družine 
v občini Sevnica.

Na prireditvi, ki jo je vodila Re-
nata Žnidar, so nastopili naj-
mlajši iz Vrtca Ciciban Sevni-
ca, godalni in trobilni kvartet 
Glasbene šole Sevnica, pev-
ka Nuša Derenda, ansambel 
Jasmin, Anja, Klara in Leon 
Drstvenšek, vokalna skupi-
na Coronke, ansambel Potep, 
Oktet Jurij Dalmatin, skupi-
na Vilinke, pevka Suzi Mirt 
in ansambel Fantje izpod Lis-
ce. Številne zbrane v kultur-
ni dvorani, ki je bila zasedena 
do zadnjega kotička, so nago-

»V svetu, kjer vsak dan ugota-
vljamo, da je vse manj sočutja, 
poskušamo tudi na naši šoli 
gojiti soodgovornost do dru-
gega, solidarnost in prostovolj-
stvo. Prav v času prihajajočih 
praznikov vsako leto ugota-
vljamo, da imajo le-ti dva obra-
za: tistega lepega, družabnega, 
ko je vse v lučkah in veselo, in 
tistega žalostnega, ki ga ljudje 

»Srečni so tisti, ki dajejo«
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so 28. novembra pripravili ju-
bilejni deseti novoletni sejem s koncertom šolskega otroškega in mladinskega pevskega zbora pod vod-
stvom Mojce Jevšnik. Pevske nastope so dopolnili še glasbeni solisti in znani raper Zlatan Čordić - Zlatko. 

skrivajo ... Prav med prazniki 
je namreč resnica o pomanj-
kanju številnih družin še bolj 
ostra, še bolj živa. V takšnih 
trenutkih lahko povezanost 
med ljudmi naredi naše bole-
čine manj hude in našo srečo 
bolj vidno za vse, kajti takrat 

ko smo z nekom povezani v 
sreči in nesreči, v revščini in 
bogastvu, takrat smo šele pra-
vi ljudje,« je namen prireditve 
utemeljila ravnateljica kosta-
njeviške šole Melita Skušek v 
nabito polnem šolskem prire-
ditvenem prostoru. Izkupiček 

od prodaje raznih prazničnih 
izdelkov, od adventnih venčk-
ov, okraskov in voščilnic do pi-
škotov, je namenjen šolskemu 
skladu (ponavadi zberejo oko-
li 1500 evrov), iz katerega naj-
več sredstev porabijo za šolo v 
naravi, ekskurzije, predstave, 
pa tudi za plačilo šolskih obro-
kov. Na šoli so dobrodelni tudi 
v drugih akcijah: zbirajo pla-
stične zamaške za osnovnošol-
ce iz sosednje občine, odzvali 
so se na stisko poplavljencev v 
Markovcih, obiskujejo starejše 
občane. »Otrokom poskušamo 
privzgojiti občutek, da danes 
potrebuje pomoč nekdo drug, 
jutri jo bom morda potreboval 
jaz,« je dejala Skuškova. 

Letos so se pridružili tudi hu-
manitarni akciji Anina zvezdi-
ca, v kateri ves ta teden, če bo 
velik interes, pa bodo akcijo še 
podaljšali, zbirajo hrano za so-
cialno ogrožene družine. Akci-
jo so začeli s  simboličnim de-
janjem - najmlajši pevci so za 
Anino zvezdico darovali čo-
kolado, ki so jo plačali s svojo 
žepnino. »Nocoj nihče ni sam, 
nocoj nas druži sreča v očeh 
naših otrok, opogumlja pa nas 
misel, da tisti, ki jemljejo, po-
navadi niso srečni, srečni so ti-
sti, ki dajejo,« je zaključila Sku-
škova. Peter Pavlovič

Z Zlatkom so zapeli tudi kostanjeviški šolarji.

Dobrodelni koncert OZRK Sevnica

Na dobrodelnem koncertu je nastopil tudi družinski trio Dr-
stvenšek – flavtistka Klara, klarinetist Leon in citrarka Anja.     

KOPRIVNICA - 14. novembra 
je na OŠ Koprivnica potekala 
vsakoletna dobrodelna pri-
reditev z naslovom »Skupaj 
za našo šolo«. 

Z njo zbirajo sredstva za šol-
ski sklad, namenjena pa so 
nadstandardnim programom 
šole in vrtca ter otrokom in 
učencem, ki prihajajo iz soci-
alno šibkejšega okolja. Gostja 
večera je bila letošnja miss 
Slovenije Julija Bizjak, saj je 
bila tokratna prireditev za-
snovana kot modna revija, na 
kateri so se v svojih eko kre-
acijah predstavili osnovnošol-
ci ter vrtčevski otroci. Učenci 
so skupaj z učitelji in ob po-
moči spretnih šivilj zasnova-
li domiselna oblačila iz vrečk 
za smeti, kartonske embalaže, 
ostankov blaga, modne dodat-
ke iz ličkanja in lesenih paličic 
ter domiselne torbice iz ostan-

»Skupaj za našo šolo«

vorili sekretarka OZRK Sev-
nica Mojca Pinterič Krajnc, 
predsednica sevniške območ-
ne izpostave RK Breda Dre-
nek Sotošek in župan Srečko 
Ocvirk. Na koncertu so zbra-

li 7.686 evrov. Del sredstev je 
bil pridobljen s srečelovom, 
ker pa vseh srečk niso proda-
li, jih bodo ponudili še na Mik-
lavževem srečelovu 6. decem-
bra.  S. R., foto: L. M.

kov blaga. Posamezne izhode 
so popestrili vokalni in plesni 
nastopi naših učencev in otrok 
vrtca Metuljček Koprivnica, za 
instrumentalni del prireditve 

pa so poskrbeli učenci Glasbe-
ne šole Krško, Orientalske ple-
salke ter Plesni klub Lukec.

 Vir: OŠ Koprivnica

Šolarji in vrtičkarji so se predstavili v t. i. eko kreacijah.

Melita Skušek

ŠENTJANŽ - V šentjanški kulturni dvorani je 21. novembra pote-
kala prireditev, s katero so počastili prihod sv. Martina na nekoli-
ko drugačen način - s koncertom skupine Un 's Trboul iz Zasav-
ja, ki so v svoji 10-letnici delovanja nastopili že v marsikaterem 
kraju doma in po svetu, v Šentjanžu pa prvič.

Vokalno izjemna moška pevska zasedba se je v prvem delu pred-
stavila s slovenskimi narodnimi pesmimi, v drugem delu pa s sta-
rogradskimi, dalmatinskimi in ruskimi napevi, za zaključek pa so 
presenetili še s črnsko duhovno pesmijo. Močan aplavz občinstva 
so nato nagradili še z glasbenim dodatkom, v katerem so zape-
li tudi obiskovalci in obiskovalke. Dogodek, ki ga je povezovala 
Tjaša Repše, so dodatno popestrili še mladi harmonikarji - naj-
mlajši med njimi je bil 7-letni Patrik Prijatelj iz Šentjanža, ne-
koliko starejši pa Nejc Zupan, Žan Bunderšek in Luka Repše, 
ki so veselo "raztegovali meh", ko so se na odru pridružili 16-le-
tni Tjaši Ulčnik iz Leskovca pri Krškem, letošnji najprikupnej-
ši harmonikarki državnega prvenstva v igranju na diatonično 
harmoniko. Večernemu koncertu, na katerem se je predsednica 
Društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar zahvalila sode-
lujočim za nastop ter vsem ostalim, ki so pomagali pri izpelja-
vi dogodka, je sledilo še druženje ob domačih dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Budna vas in gostilne Repovž ter ob kozarčku ruj-
nega šentjanškega društva vinogradnikov. 
 S. Radi

Nekoliko drugačno martinovanje 
v Šentjanžu 

Mladi domači harmonikarji so zaigrali skupaj s Tjašo Ulčnik.

www.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO
Aškerčeva 1a, 8270 Krško
krsko@trgovinejager.com

Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 20:00
NEDELJA: 7:30 - 12:00

Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat | www.trgovinejager.com
Akcija velja do 15.12.2014

VABLJENI V PRENOVLJEN SUPERMARKET JAGER KRŠKO

ČOKOLADA MILKA 300 g
- Mlečna
- Jagoda

-33%

2,99

1,99

199,99

5 kg

1.000 obr/min

Körting

SERVIS

Pralni stroj Korting WK 5101 
1000 obr/min, polnitev 5 kg, energ. razred A-10%, 

mere 60 x 85 x 50 cm

198,99
LED TV BLAUPUNKT 32’’

diagonala 82 cm, DVB-T, DVB-C, MPEG4, HDMI Input, SCART, 
USB snemanje in predvajanje, energijski razred A+  

ODSLEJ 
KAVA BAR
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB3 ZP - - 254 300 11 100 - -

PB4 KOEL 3 - 128 400 11 100 0 2

PB4 ZP 1 - 86 300 7 100 - -

PB5 KOEL 6 - 120 400 5 100 0 2

PB5 ZP 2 - 130 300 7 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.375.482 29 18

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Na novinarski konferenci so 
direktor GEN energije Martin 
Novšak, Melita Lenošek Kav-
čič iz GEN energije, ki je vodila 
vzpostavitev spletnega stičišča 
eSvet, prof. dr. Marko Marhl z 
Univerze v Mariboru in stro-
kovni sodelavec pri projektu 
eSvet ter Katja Krasko Šte-
bljaj, vodja Službe za odnose 
z javnostmi pri ELES-u, pred-

stavili cilje in ključne vsebine 
spletnega stičišča o energiji in 
energetiki eSvet, katerega na-
men je krepitev energetske pi-
smenosti obiskovalcev in ki so 
ga še isti dan tudi uradno za-
gnali (www.esvet.si.). Kot je 
dejala Lenošek Kavčičeva, so v 
GEN energiji na področju kre-
pitve energetske pismenosti 
aktivni že od leta 2011, ko so 
v Vrbini odprli Svet energije 
– interaktivno multimedijsko 
središče o energiji in energe-
tiki, ki ga je do danes obiska-
lo že 27.000 ljudi. Letos pa so 
v sodelovanju s strokovnimi 
partnerji (družbami v skupini 
GEN, Univerzo v Mariboru, In-
štitutom Jožef Stefan, ELES in 
ARAO) pripravili spletno stiči-
šče eSvet. Slednje zainteresira-
nim državljanom ponuja stro-
kovno utemeljena dejstva in 
številke o energiji, njenem po-
menu in rabi v vsakdanjem ži-
vljenju, virih energije, s kate-
rimi se oskrbujemo danes, s 
poudarkom na virih in teh-

Z eSvetom želijo krepiti našo
energetsko pismenost
LJUBLJANA – Družba GEN energija je 20. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani organizirala novinar-
sko konferenco, v nadaljevanju pa še strokovni posvet o oblikovanju energetske prihodnosti. Na novinar-
ski konferenci je bilo predstavljeno spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet.

nologijah za proizvodnjo ele-
ktrične energije ter pomenu 
zanesljive oskrbe z električno 
energijo – danes in jutri. Pro-
jekt je zastavljen tako, da bo ži-
vel v sodelovanju s širšo ener-
getsko strokovno javnostjo, ki 
bo želela prispevati k obve-
ščanju in osveščanju državlja-
nov o aktualnih in relevantnih 
energetskih temah. S tem bo 
zmanjšal vrzel, ki nastaja v ra-
zumevanju energetskih tem 
med laično in strokovno jav-
nostjo. Spletna stran vključu-
je več kot 100 tiskanih strani 
gradiv, več kot 300 grafik in fo-
tografij ter številne animacije. 
Spletno stran želijo še nadgra-
jevati in v prihodnje vključe-
vati širši krog strokovnih par-
tnerjev. Novšak pa je dodal, da 
»je danes čas, da preidemo na 
medije in smo dosegljivi šir-
šemu krogu ljudi, zato smo 
ustvarili eSvet«.

Sledil je strokovni posvet, ki so 
ga naslovili »Oblikovanje ener-
getske prihodnosti: Kaj in kako 
lahko prispeva spletno stičišče 
eSvet?« in na katerem so raz-
lični strokovnjaki in odloče-
valci podali svoje poglede in 
komentarje, razpravljali pa so 
tudi o možnostih nadgradnje 
vsebin in priložnostih, ki jih 
projekt eSvet ponuja za kre-
pitev energetske pismenosti 
v Sloveniji kot podlage za od-
govorno oblikovanje trajno-
stne energetske prihodnosti 
Slovenije. Posvet je bil razde-
ljen v dva sklopa in zastavljen 
tako, da so kratkim predstavi-
tvam utrinkov iz eSveta sledi-

li strokovni prispevki energet-
skih in drugih strokovnjakov. 
Zvrstilo se je devet predavanj 
o različnih, z energetiko pove-
zanih temah. V prvem sklopu 
so nastopili že prej omenjeni 
prof. dr. Marhl, mag. Irena Pa-
ček (Agencija za energijo), dr. 
Janko Kosmač (ELES), Ma-
tjaž Žvar (NEK), doc. dr. To-
maž Žagar (ARAO) in Silve-
ster Jeršič (HESS). V drugem 
sklopu pa so predavali Danijel 
Levičar (Direktorat za energi-
jo), mag. Boris Sučić (IJS CEU), 
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj 
(Univerza v Ljubljani) in No-
však (GEN energija). Slednji so 
iskali odgovore na vprašanje, 
kako oblikovati energetsko 
prihodnost Slovenije. Novšak 
je v svojem predavanju »Kako 
do zanesljive oskrbe z energijo 
po konkurenčnih cenah?« med 
drugim poudaril, da bo potreb-
no imeti tako ceno energije, da 
bodo imele vse socialne struk-
ture dostop do nje. Cene sto-
ritev so, tudi zaradi vključeva-
nja obnovljivih virov, v zadnjih 
letih porasle, prav tako so bi-

stveno zrasli tudi davki, troša-
rine in ostali prispevki. »Takse 
in dajatve so se v zadnjih letih 
precej povišale, kar tudi pome-
ni, da je bil račun za gospodinj-
stva v EU za povprečno 15 % 
višji,« je omenil Novšak in do-
dal, da ima Slovenija še vedno 
relativno nizko ceno za konč-
ne uporabnike in da bo v pri-
hodnosti več denarja potreb-
no nameniti osnovnim virom 
električne energije ter ohrani-
ti del fosilnih goriv, poleg tega 
pa bo potrebno težiti k niz-
koogljičnim energijam, majhni 
uporabi prostora, ohranjanju 
okolja in hkrati iskanju eko-
nomsko optimalnega načina 
oskrbe z električno energijo.

Po koncu prvega sklopa so se 
na posvet preko videopoveza-
ve vključili tudi dijaki iz Šol-
skega centra Krško-Sevnica, ki 
so udeležencem posveta pred-
stavili svoje vtise o spletnem 
stičišču eSvet in tudi zastavi-
li nekaj vprašanj sodelujočim. 

 Rok Retelj

Direktor GEN energije Mar-
tin Novšak

Ob koncu vsakega sklopa predavanj je sledila razprava.

BOŠTANJ – Pred 15 leti se je skupina mladih strokovnjakov od-
ločila za samostojno pot in ustanovila podjetje Sistemi IN ES, v 
katerem so združili ideje, svežino, vizijo in  kreativnost. Podjet-
je, ki ima šest lastnikov in osem zaposlenih, je postalo stabilna 
in zmerno rastoča družba.
»Osnovni namen ustanovitelja je bil ohranitev pridobljenega 
tehničnega znanja in izkušenj ter nadgradnja z nadaljnjim 
razvojem in širitvijo dejavnosti. Vse to smo želeli doseči v 
domačem okolju, na področju občine Sevnica. Naše osnovno 
poslanstvo, določeno ob ustanovitvi, je bilo zagotavljanje 
optimalnih rešitev uporabnikom sistemov avtomatizacije 
v vseh vejah industrije. Naša vizija je postati uveljavljen 
slovenski in evropski ponudnik opreme ter storitev na področjih 
elektromotorskih pogonov in industrijske avtomatizacije,« je ob 
jubileju dejal direktor podjetja Slavko Senica, ki je nato predsta-
vil najpomembnejše mejnike v razvoju podjetja. Eden le-teh je 
tudi sodelovanje v projektu razvoja slovenskega malega mestne-
ga električnega vozila Chebela, kjer so razvojni dobavitelj glavnih 
krmilnikov motorjev v vozilu ter glavnega nadzornega računal-
nika vozila. Projekt Chebela in vozilo je na slovesnosti ob jubile-
ju predstavil Goran Ognjanovič iz podjetja Oprema iz Raven na 
Koroškem. Ob tem so uradno predali namenu še prvo polnilno 
črpalko za električna vozila na sevniškem območju, potekal pa 
je tudi praktičen prikaz polnjenja vozila na električni pogon. Za 
razvojne aktivnosti na področju električne mobilnosti, za uspe-
he na področju industrijske elektronike in avtomatizacije proce-
sov je podelil  župan Srečko Ocvirk podjetju ob 15-letnici delo-
vanja Listino Občine Sevnica.  S. Radi

Podjetje z jasno vizijo

Ob jubileju podjetja so namenu predali tudi polnilno črpal-
ko za električna vozila.

KRŠKO – V krškem Vipapu so se odzvali na napovedi o dodatne-
mu obremenjevanju gospodarstva. »Kljub predvolilnim razmišl-
janjem tako aktualnega predsednika vlade kot nekaterih posa-
meznikov – takrat sicer še pretendentov za ministrske položaje 
–, da dodatno obremenjevanje gospodarstva nikakor ni prava pot 
za izhod iz krize, smo spet priča klasično omejenemu dosegu raz-
mišljanja slovenskih ministrov pri iskanju sredstev za polnjen-
je proračunske luknje. Energetsko intenzivnim podjetjem, med 
katere spada tudi Vipap Videm Krško d.d., grozijo dodatne obre-
menitve iz naslova plačila CO2 dajatve ter prispevkov za URE in 
OVE. Ob tem se popolnoma zanemarjajo mehanizmi, ki jih je EU 
vpeljala ravno zato, da bi vsaj deloma zaščitila evropsko gospo-
darstvo pred konkurenco iz ostalih delov sveta, ki ji nemalokrat 
ni treba spoštovati tako strogih okoljskih ali energetskih zavez, 
kot jih morajo podjetja znotraj EU. In v današnjem globalno po-
vezanem svetu to dejansko pomeni umor posameznih podjetij, 
če ne celo panog,« so zapisali v sporočilu za javnost.
 P. P.

V Vipapu kritično do vlade
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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. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

PIKI
14388B
je dvomesečni samček, manj-
še rasti, ki se rad igra ter razva-
ja v toplem naročju. Je zelo lju-
bezniv kuža, ki hoče čim prej v 
nov in ljubeč dom.

THOR 
14394B
je dvomesečni brezdomček, ki 
išče prijazen dom. Je pravi mali 
šarmer, ki te očara s svojim le-
pim pogledom. Ko odraste, bo 
večje rasti. Je zelo prijazen in 
igriv, čim prej si želi na toplo, k 
ljubečim ljudem.

BABY 
14390B
je prelepa mucka, stara pribli-
žno 5 mesecev, je izredno pri-
jazna in crkljiva. Primerna je 
za bivanje v stanovanju ter 24-
urno razvajanje z odgovornim 
skrbnikom.

GLOBOKO – Uvod v prazno-
vanje svojega 90. rojstnega 
dneva je pričela slavljenka, 
gospa Ana (Anka) Bratanič, 
v družbi predstavnikov dru-
štev, katerih zvesta članica 
je že vrsto let. Ob rojstnem 
dnevu sta slavljenki zažele-
la veselja in dobrega poču-
tja tudi predsednik sveta 
krajevne skupnosti Globo-
ko Mihael Petančič in župan 
občine Brežice Ivan Molan. 
V krajevnem kulturnem domu so predstavniki društev in krajevne 
skupnosti pripravili srečanje, ki so ga popestrili z ljudsko pesmijo in 
številnimi voščili. O receptu za dolgo življenje pa pravi gospa Ana 
takole: »Človek mora znati potrpeti,« pa je.

Gospa Ana Bratanič se je rodila l. 1924 v družini Zorčič na Bojsnem. 
Družino s štirimi otroki so l. 1941 okupatorji izgnali v Nemčijo, kjer 
so ostali vse do konca vojne in se l. 1945 vrnili na opustošeno do-
mačijo. »Vrnili smo se junija,« se dogodka še vedno živo spominja 
gospa Ana, »ko ni bilo niti za saditi na poljih niti še ni ničesar zraslo, 
razen kopriv na zapuščeni kmetiji.« Jubilantka pravi, da so bili po-
vojni časi eni najtežjih v njenem življenju, poleg prezgodnje smrti 
moža, s katerim si je dom ustvarila l. 1952 v Brezju na Bojsnem, in 
skrbi za njunega tedaj komaj 10-letnega sina. 

Gospa Ana je svoje življenje posvetila skrbi za sina, kmetijo in pozne-
je tudi za taščo, ki jo je negovala. Vse stvari je delala z voljo. Znala je 
potrpeti, saj je, kot pravi, v svojem skoraj stoletje dolgem življenju 
nekaj prejokala, se tudi poveselila in bila vedno hvaležna za pomoč 
družine. Po hudi nesreči in dolgotrajni rehabilitaciji je gospa Ana ob 
vrnitvi domov ponovno prevzela skrb za gospodinjstvo. Tako sku-
ha kosilo, speče kruh in kaj postori na kmetiji. Vse do danes je zve-
sta članica Društva invalidov Brežice (pododbor Globoko), Društva 
izgnancev Globoko in krajevne organizacije Rdečega križa. Rada se 
udeleži srečanj in izletov, pri srcu sta ji tudi petje in ljudske pesmi. 

DOBOVA – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci v 
Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom. Župan občine Brežice Ivan Molan se vsako leto odzove na 
povabilo in se udeleži zajtrka na eni od šol v občini. V letošnjem letu 
se je o pomenu domače hrane na zajtrku pogovarjal z učenkami in 
učenci 3.b razreda OŠ Dobova. Župan je učencem zaupal, da si za zaj-
trk vedno vzame čas, saj je tudi zanj to najpomembnejši obrok dne-
va, pogosto se odloči ravno za kruh z maslom in medom, ki sta poleg 
jabolk in mleka glavi sestavini tradicionalnega slovenskega zajtrka. 
Ob tej priložnosti je župan tretješolcem podaril domač lipov med 
in jabolka, učenci pa so mu za spomin izdelali voščilnico z zahvalo. 

Preko javnega razpisa podjetnikom namenili 
130.000 evrov pomoči

Župan na zajtrku z dobovskimi tretješolci

Visok jubilej Ane Bratanič iz Brezjega pri 
Bojsnem

BREŽICE – Občina Brežice je v mesecu novembru pričela z obno-
vo cestišča in pločnika na delu Černelčeve ceste, ki poteka mimo 
Splošne bolnišnice Brežice. Poleg obnovljenega pločnika bo razšir-
jeno tudi cestišče, kar bo omogočilo normalen dvosmerni promet, 
ki do sedaj zaradi parkiranih avtomobilov skorajda ni bil mogoč. 

Pri obnovi sodeluje tudi brežiška bolnišnica
Občina Brežice bo obnovila pločnik in dvosmerno vozišče, poleg 
tega bo uredila tudi odvodnjavanje meteornih voda in javno raz-

svetljavo. Bolnišnica pri inve-
sticiji sodeluje z obnovo pra-
vokotnih parkirišč ob cesti in 
izgradnjo vzporednih parkirišč 
ob pločniku. Rezultat skupnih 
del bo večja prometna varnost 
z urejenimi parkirnimi prostori 
in dovolj široka cesta za nemo-
ten dvosmerni promet. Vre-

dnost investicije znaša 140.000 evrov, od tega bo bolnišnica prispe-
vala 33.000 evrov, ostala sredstva pa bo zagotovila Občina Brežice 
iz proračuna. Dela izvaja podjetje CGP d.d. Novo mesto, predvido-
ma bodo dela zaključena do konca leta 2014.

Obnova dela Černelčeve ceste 
pri brežiški bolnišnici

Tako bodo nekatera zaključna 
dela, kot je npr. asfaltiranje po-
vršin, morala počakati na toplej-
še vreme, saj so zimske razme-
re zaradi nizkih temperatur za 
izvedbo neprimerne. 

Za prometno varnost je občine 
že poskrbela

Ker je Osnovna šola Dobova edi-
na šola v občini brez zunanjih 
športnih površin, kjer bi se lah-
ko izvajali učni programi na pro-
stem in športna vzgoja, je Ob-
čina Brežice v l. 2009 pripravila 
idejno zasnovo in pričela z od-
kupi zemljišč, za uresničitev pro-
jekta pa je bilo potrebno sprejeti 
še Občinski podrobni prostorski 

Urejanje zunanjih športnih površin 
pri OŠ Dobova
DOBOVA – Zemeljska dela na gradbišču pred Osnovno šolo Dobova, kjer bodo urejena športna igrišča, se zaključujejo. 
Trenutno izvajalec del gradi dva objekta, tribune in garderobno-skladiščni objekt. Športni park z igrišči bo predvidoma 
urejen do konca pomladi 2015, saj so dvomesečne arheološke raziskave podaljšale čas izvedbe investicije v vremen-
sko neugoden čas, z nekaterimi deli pa je bilo treba počakati zaradi obilice padavin in razmočenih tal.

načrt (OPPN). Občina se je pro-
jekta lotila v dveh fazah. Najprej 
je izvedla investicijo, namenje-
no izboljšanju prometne varno-

sti pri šoli in v ta namen uredi-
la dovozno cesto s pločnikom, 
dve avtobusni postajališči, »trg« 
pred vhodom v šolo in parkiri-

šča. Projekt se nadaljuje z izved-
bo športnih površin.

Z ureditvijo zunanjih športnih 
površin bodo osnovnošolci in 
krajani v l. 2015 pridobili špor-
tni park z naslednjimi igrišči: 
• rokometno igrišče v sklopu 

katerega bosta dve igrišči za 
košarko, nogometno igrišče 
(asfaltirano in travnato), 

• igrišče za odbojko na mivki, 
• igrišče za boj med dvema 

ognjema, 
• tekaška steza (za 60m in 

200m), 
• zaletišče za skok v daljino, 

otroško igrišče, pešpoti, tri-
bune in garderobno-skladišč-
ni objekt.

BREŽICE – Občina Brežice je zaključila postopek javnega razpisa za 
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2014. 
Na razpis je prispelo 52 vlog, delež sofinanciranja upravičenih stro-
škov po namenih sega od 16,5 % deleža za investicijska vlaganja do 
40 % deleža za sodelovanje na sejmih z inovativnimi produkti. Pred-
nost pri dodelitvi sredstev so imela t. i. »startup« podjetja. Župan 
Ivan Molan je pojasnil, da  želi občina z razpisom predvsem poma-
gati novim podjetjem , ki kot začetniki težje pridobijo sredstva na 
državnih razpisih. 
Razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 
2014, ki je bil objavljen v avgustu 2014, je namenjen sofinanciranju 
po naslednjih namenih: za sofinanciranje investicijskih vlaganj, za 
odpiranje novih delovnih mest, za sodelovanje na sejmih z inovativ-
nimi produkti in sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru. 

Sredstva so prejeli vsi, ki so prijavili nova delovna mesta
Prijavljena so bila investicijska vlaganja v skupni vrednosti 
1.578.064,18 EUR (od tega je bilo upravičenih stroškov ob upošte-
vanju omejitve brez DDV-ja za 708.113,44 EUR). Delež sofinancira-
nja znaša 16,5 % od upravičenih stroškov (v letu 2013 je bil ta de-
lež nekoliko nižji - 15,7 %). Eno od prijavljenih podjetij je izpolnjevalo 
tudi pogoje za »startup« podjetje in tako v skladu z razpisnimi pogoji 
pridobilo enkrat višje sofinanciranje v primerjavi z ostalimi podjetji.
Sredstva za sofinanciranje so bila odobrena za vse vloge, ki so prispele 
za namen odpiranje novih delovnih mest. Višina sofinanciranja znaša 
200 EUR na polni mesec zaposlitve v razpisnem obdobju. Za namen 
sodelovanja na sejmih z inovativnimi produkti je podjetje prejelo sofi-
nancerska sredstva v višini 40 % upravičenih stroškov. Tudi upravičenci 
do sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru so prejeli sred-
stva v višini 40 % vrednosti najemnine brez DDV (upravičeni stroški).
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Učitelji in učenci, starši in krajani Brestanice so se 27. novembra v okviru dneva šole ter ob 240-letnici trivialke v kra-
ju veselili odprtja energetsko obnovljene Osnovne šole Adama Bohoriča. Kot je ob tem poudaril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, bo z obnovo v brestaniški šoli delo in učenje prijetnejše, že kmalu pa se bodo pokazali tudi prvi 
učinki pri prihranku energije. Pogodbena vrednost investicije znaša 860.000 evrov, sofinancerski del evropskega kohe-
zijskega sklada in države bo znašal 588.000 evrov, skupni strošek občine pa 273.000 evrov.

Objekt OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica je bil zgrajen v letu 
1966, potem pa v letu 1980 ob-
novljen, dozidan je bil južni pri-
zidek z jedilnico, kuhinjo in pro-
stori glasbene učilnice, leta 
1992 pa je bila dograjena še te-
lovadnica. Letošnja energetska 
sanacija, ki bo omogočila pri-
hranke energije okoli 365 MWh 
na leto, je vključevala izvedbo 

Občinski svet Občine Krško je na prvi korespondenčni seji 28. novem-
bra imenoval Nadzorni odbor Občine Krško v sestavi Davorin Dimič, 
Irma Faflek, Nuša Masnik, Damjan Obradovič, Katarina Pompe, Dar-
ja Šonc Kučič in Anita Virant Tkalec. Hkrati so sprejeli sklep o imeno-
vanju delovnih teles v naslednji sestavi: Komisijo za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja sestavljajo Vlado Bezjak, Dušan Dornik, 
Vlado Grahovac, Silvo Krošelj, Jože Olovec, Aljoša Preskar in Jože Sli-
všek. Normativno-pravno komisijo Tajana Dvoršek, Stanka Jurečič, 
Franc Lekše, Boštjan Pirc, Tamara Vonta, Martin Godler in Marjana 
Planinc, Komisijo za občinska priznanja ter sodelovanje z občina-
mi Julijan Kerin, Anton Petrovič, Ana Somrak, Aleš Zajc, Branka Ban, 
Stanka Pflege in Rok Umek, Komisijo za vloge in pritožbe Milena Bo-
govič Perko, Terezija Deržanič, Davorin Naglič, Tamara Vonta, Mateja 
Dimc, Mirko Sternad in Bojan Vovčko, Odbor za družbene dejavno-
sti sestavljajo Sonja Bračun, Tajana Dvoršek, Aljoša Preskar, Tamara 
Vonta, Mojca Železnik, David Imperl, Hrvoje Petković, Martina Prevej-
šek in Mirela Zalokar, Odbor za finance in občinsko premoženje Vla-
do Bezjak, Vlado Grahovac, Moran Jurkovič, Marija Stopinšek, Jože 
Žabkar, Martina Bobnič, Mari-
ja Drstvenšek, mag. Nataša Šer-
bec in Jernej Zupančič, Odbor za 
gospodarstvo in turizem Sonja 
Bračun, Julijan Kerin, Anton Pe-
trovič, Boštjan Pirc, Jože Žabkar, 
Marjetka Kerin, Marija Krušić, 
Tamara Preskar in Ivan Umek, 
Odbor za kmetijstvo in pospe-
ševanje razvoja podeželja Janez 
Barbič, Dušan Dornik, Alojz Ma-
rolt, Tadej Radkovič, Jožef Zu-
pančič, Alojz Kerin, Nenad Mo-
ravac, Peter Račič in Jože Turk, 
Odbor za krajevne skupnosti in 
komunalno infrastrukturo Vla-
do Bezjak, Silvo Krošelj, Franc Le-
kše, Olivera Mirkovič, Aleš Zajc, 
Anton Bohorč, Alojz Kerin, Goran 
Udovč in Zdravko Urbanč, Od-
bor za mladino Moran Jurkovič, 
Alojz Marolt, Olivera Mirkovič, 
Tadej Radkovič, Mojca Železnik, 
Maša Dostal Ivanšek, Petra Ivnik, 
Mojca Rostohar in Jure Zlobko, 
Odbor za okolje in prostor Mile-
na Bogovič Perko, Stanka Jurečič, 
Davorin Naglič, Tadej Radkovič, 
Ana Somrak, Nenad Čekrlić, An-
ton Janc, Damjan Mežič in Raj-
mund Veber, Odbor za zaščito in 
reševanje pa Janez Barbič, Mo-
ran Jurkovič, Alojz Marolt, Oli-
vera Mirkovič, Jožef Zupančič, 
Andreja Mozer, Bojan Naraglav, 
Roman Pleterski in Aleš Stopar.

Javni razpisi za sofinanciranje programov 
in projektov s področja družbene dejavnosti

Občina Krško 12. decembra 2014 objavlja javne razpise za sofi-
nanciranje programov in projektov s področja družbene dejav-
nosti, in sicer za kulturne programe in projekte, projekte obnove  
kulturne dediščine, programe in projekte za otroke in mladino, 
programe s področja tehnične kulture, programe s področij soci-
alnega in zdravstvenega varstva ter programe s področja športa. 
Rok za oddajo vlog je 12. januar 2015. Razpisna dokumentacija 
je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene 
dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Posavje«, ki 
poteka v občinah Krško, Brežice in Kostanjevici na Krki, poteka v 
skladu z načrti in bo zaključen sredi leta 2015. V občini Krško so bila 
za tri odseke in en objekt konec avgusta že pridobljena uporabna 
dovoljenja, za dva odseka in objekt vodohrana Ravni pa je bil v no-
vembru opravljen tehnični pregled. Glavni cilj projekta je vzpostavi-
tev celovitega sistema oskrbe s pitno vodo ter hidravlično izboljša-
nje obstoječih vodovodnih sistemov, zagotovitev varnejše in boljše 
oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo 
s pitno vodo ter izboljšanje nadzora kvalitetne pitne vode.

V sklopu projekta, ki v občini Krško obsega štirinajst odsekov, je tre-
nutno dokončanih 90 odstotkov del, potekajo le še zaključna grad-
bena dela. Dokončani so štirje odseki, za katere je že bilo pridoblje-
no uporabno dovoljenje, in sicer za odseke Velika vas – Mali Podlog, 
Velika vas – Drnovo, Vodohran Dobrova in Zajetje Dobrova 1 (Stu-
denčna) – Dovško (cevovodi). Za objekt vodohrana Ravni ter odseka 
Gora – VH Spodnje Dule in črpališče Drnovo – Krško so bili že opra-
vljeni tehnični pregledi. 

Trenutno potekajo intenzivna dela na zadnjih dveh odsekih, in si-
cer: ČN Brestanica – HE Krško ter odsek OŠ Jurija Dalmatina Krško 
– Zdolska cesta. Na ostalih odsekih Velika vas – Leskovec , črpališče 
Brege – NEK – Vrbina – Stara vas – VH Resa, Gorica – Jelše – Veliki 
Podlog – Kalce-Naklo – Malo Mraševo – Brod – Žabjek, Presladol – 
Dolenji Leskovec, Vodohran Gora in črpališče Ladna ter na odseku 
Raka – Dolenja vas so dela v večjem delu zaključena, potekajo le še 
zaključna gradbena dela.

Celotna vrednost projekta v občinah Krško in Kostanjevica na Krki 
znaša 7,4 milijona, od tega 3,3 milijona evrov predstavlja delež 
evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada, nekaj manj kot 600.000 
evrov bo zagotovila država, preostanek pa občini sami. Tudi črpa-
nje finančnih sredstev poteka v skladu z načrtom. 

Dela hidravličnih izboljšav v občini Krško 
v zaključni fazi

Intenzivna�dela�hidravličnih�izboljšav�potekajo�na�zadnjih�dveh�
odsekih�ČN�Brestanica�–�HE�Krško�ter�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško�–�
Zdolska�cesta�(na�fotografiji).

OŠ Adama Bohoriča energetsko sanirana

fasade s toplotno izolacijo, za-
menjavo oken in vrat, izolacijo 
podstrešja in tal, vgradnjo no-
vega prezračevalnega sistema, 
zamenjavo strehe in statično sa-
nacijo. Po razpisu ministrstva je 
namreč ministrstvo za obrambo 
opravilo pregled potresne ogro-
ženosti javnih objektov in za ob-
stoječo stavbo ugotovilo, da ne 
ustreza sedaj veljavnim standar-

dom, ter pred lagalo statično sa-
nacijo. 

Potem ko je Občina Krško konec 
aprila objavila javno naročilo za 
gradbena dela v okviru energet-
ske sanacije osnovne šole v Bre-
stanici, je bila za najugodnejše-
ga ponudnika izbrana družba 
Begrad, s katero je občina juni-
ja podpisala pogodbo, vendar 
je izvajalec že julija odstopil od 
pogodbe. Zato je Občina Krško 
morala razpis ponoviti, po ka-
terem je dela konec avgusta na-
daljevalo podjetje SL-inženiring, 

nadzor je izvajal Mprojekt, pro-
jektno dokumentacijo pa je iz-
delalo podjetje Esplanada iz Šen-
truperta. Dela so bila v roku, do 
konca oktobra končana. V vme-
snem času je pouk potekal na 
nadomestnih lokacijah v prosto-
rih krajevne skupnosti, župnišča 
in gasilskega doma. V okviru do-
godka je Silvester Lopatič iz pod-
jetja SL-inženiring društvu Soži-
tje Krško izročil bon v vrednosti 
1800 evrov, ki ga je prevzel Da-
nijel Mižigoj. Na novoletnem ba-
zarju pa so učenci za šolski sklad 
zbrali okoli 800 evrov. 

Učenke�in�učenci�ter�krajani�so�se�veselili�obnovljene�šole.

Imenovali delovna telesa in nadzorni odbor

za kakovost življenja

Energetska�sanacija�bo�omogočila�prihranke�energije�okoli�365�
MWh�na�leto.

za kakovost življenja

5. decembra 2014                                                          

ob 18:30 h

Zaton, Krško

V l judno  vab l j en i !

Organizatorji prireditve:

Izdelava  jelke:

PRIŽIG LUČK V STAREM KRŠKEM!
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PETEK, 5.12.2014

 ` 18.30 PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI NA SMREKI VELIKANKI  
 IZ PLASTENK V ZATONU IN RAZGLASITEV  
 NAJ PROSTOVOLJCA

• razglasitev naj prostovoljca in naj prostovoljske 
 organizacije
• pozdrav "slavnih Krčanov"
• prihod Miklavža s spremstvom

  Zaton. (V primeru slabega vremena bo prireditev  
	 	 v	športni	dvorani	OŠ	Jurija	Dalmatina	Krško)

PONEDELJEK, 15.12.2014

 ` 17.00  STOJNICE rokodelcev, Hočevarjev	trg
 ` 17.00  URA PRAVLJIC, Valvasorjeva	knjižnica	Krško, 
	 Mladinski	oddelek

 ` 17.30  IZDELAVA LAMPIJONOV, delavnica, Mestni	muzej,		
	 pedagoški	prostor	

TOREK, 16.12.2014

 ` 17.00  STOJNICE rokodelcev, Hočevarjev	trg
 ` 17.00   URA PRAVLJIC, Valvasorjeva	knjižnica	Krško,		 	
	 Mladinski	oddelek

 ` 17.00 VRT – UČILNICA ŽIVLJENJA, predavanje Ivana Esenka 
 (Ljudska univerza Krško), Občina	Krško	

 ` 17.30  IZDELAVA VOŠČILNIC z različnimi likovnimi 
 tehnikami (grafika, kolaž …) Mestni	muzej, 
	 pedagoški	prostor

SREDA, 17.12.2014

 ` 16.30 IGRALNE URICE, Valvasorjeva	knjižnica	Krško, 
	 Mladinski	oddelek

 ` 17.00 STOJNICE rokodelcev, Hočevarjev	trg
 ` 17.00  POLJUDNO PREDAVANJE S PODROČJA OVE  

 IN URE, Fakulteta za energetiko
• Energijski kazalniki v energetski izkaznici:  

Renato Strojko, doc. dr. Zdravko Praunseis;
• Optimizacija porabe energije v prazničnih dneh  

s pomočjo neto merjenja (projekt PV-NET):  
doc. dr. Peter Mrak, izr. prof. dr. Peter Virtič;

• Mobilna postaja za merjenje potenciala 
obnovljivih virov energije: Iztok Brinovar, doc. dr. 
Sebastijan Seme; Hočevarjev	trg	ob	drsališču	

 ` 17.30  IZDELAVA DARILNIH ŠKATLIC iz kartona / lepenke,  
 Mestni muzej, pedagoški prostor 

ČETRTEK, 18.12.2014

 ` 17.00 STOJNICE rokodelcev, Hočevarjev	trg
 ` 17.00 URA PRAVLJIC, Valvasorjeva	knjižnica	Krško,	 
	 Mladinski	oddelek

 ` 17.30 PRAVLJIČNA URICA Z IZDELAVO LUTK IN OKRASKOV 
 iz papirja ter zaključna GLEDALIŠKA PREDSTAVA  
 z izdelki otrok (Center za socialno delo Krško), 
 Mestni	muzej,	multimedijska	dvorana

 ` 17.30  IZDELAVA NOVOLETNIH OKRASKOV IZ SLANEGA  
 TESTA (Izdelava okraskov za božično drevo), 
 Mestni	muzej,	pedagoški	prostor	

PETEK, 19.12.2014

 ` 17.00   STOJNICE rokodelcev in ponudnikov lokalne hrane,  
 CKŽ	med	občino	in	Hočevarjevim	trgom

 ` 17.00  Lutkovna predstava Sovica OKA (Valvasorjeva  
 knjižnica Krško) Mali atrij Mestnega muzeja

 ` 17.00  DELAVNICA Z GLINO ZA OTROKE (KUD Liber),  
 Mencingerjeva	hiša,	Lončarski	atelje	Bernhard

 ` 17.45  ETNOKULINARIČNA DELAVNICA (JSKD),	 
	 Mestni	muzej	–	multimedijska	dvorana

 ` 17.45  ETNOKULINARIČNA DELAVNICA – PEKA V KRUŠNI 
 PEČI , SUŠENJE SADJA, (JSKD), Mencingerjeva	hiša, 
	 sušilnica

 ` 17.45  IZDELAVA BOŽIČNEGA DARILA POMANDER, 
 (pomander je znano meščansko darilo,  
 izdelano iz pomaranč, ki jih okrasimo s klinčki),  
 Mestni	muzej,	pedagoški	prostor

 ` 18.00 VODENJE PO MESTNEM MUZEJU
 ` 19.00  NASTOPI DOMAČIH KULTURNIH SKUPIN  

 Pozdrav "slavnih Krčanov", ŽePZ Femina 
 Cantat Veliki Trn, Pihalni orkester Krško, Mažoretni 
 klub Baton, ŽePZ Prepelice Dolenja vas, Plesni klub 
 Lukec, (JSKD), 
 Oder,	ulica

 ` 20.30  KONCERT SKUPINE KOLAŽ, oder	na	ulici	CKŽ
 ` 22.00  KONCERT SKUPINE DAN D,	oder	na	ulici	CKŽ	

SOBOTA, 20.12.2014

 ` 15.00  DELAVNICA OBLIKOVANJA GLINE NA LONČARSKEM 
 VRETENU, (KUD Liber), Mencingerjeva	hiša 
17.00  STOJNICE rokodelcev in ponudnikov lokalne hrane, 
 CKŽ	med	občino	in	Hočevarjevim	trgom

 ` 17.00  MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV LJUBITELJSKE 
 ASTRONOMIJE (Astronomsko društvo NEK),  
 Mencingerjeva	hiša	–	prostori	industrijske	dediščine

 ` 17.00  PRIHOD DEDKA MRAZA S SPREMSTVOM, (ZPM)  
 CKŽ	med	občino	in	Hočevarjevim	trgom

 ` 17.20  FOTOGRAFIRANJE Z DEDKOM MRAZOM, 
			 Atrij	Mencingerjeve	hiše

 ` 17.30 ETNOKULINARIČNA DELAVNICA – PEKA V KRUŠNI 
 PEČI , SUŠENJE SADJA (JSKD), Mencingerjeva	hiša

 ` 17.30  ETNOKULINARIČNA DELAVNICA  – PIŠKOTNO 
 TESTO, (JSKD), Mestni	muzej,		multimedijska	dvorana

 ` 17.30  DELAVNICE ZA OTROKE,  (ZPM),  
 Mencingerjeva	hiša,	leseni	prostor

 ` 17.30  IZDELAVA OKRASNEGA ALBUMA in OKRASITEV 
 LAMPIJONOV  (narejenih na 1. delavnici) 
		 Mestni	muzej,	pedagoški	prostor

 ` 18.00 VODENJE PO MESTNEM MUZEJU 
 ` 18.30  NASTOPI DOMAČIH KULTURNIH SKUPIN: Folklorna 

 skupina Senovo, Pihalni orkester Senovo,  
 Rajhenburški oktet, Ljudski pevci in godci Florjan  
 z Rake, Koledniki iz Bušeče vasi, Pevci FS Artiče, 
 Pevke DPŽ »Pod Gorjanci« Kostanjevica na Krki, 
 (JSKD), oder,	ulica

 ` 19.30 KONCERT SKUPINE ČUKI, oder	na	ulici	CKŽ
 ` 23.30  KONCERT SKUPINE D' PALINKA, oder	na	ulici	CKŽ	 

NEDELJA, 21. 12. 2014

 ` 8.30  NOVOLETNI TEK PO KRŠKIH ULICAH

ČETRTEK, 25. 12. 2014

 ` 16.30  PRIKAZ BOŽIČNE ZGODBE Z NASLOVOM 
 SLOVENSKI BOŽIČ, Moški pevski zbor  
 Svoboda Brestanica,  
 tradicionalnI	prostor	pri	Občini	Krško	

Praznični december - 5. do 25. december

Staro mestno jedro Krško

PETEK, 19.12.

DAN D
KOLAŽ

SOBOTA, 20.12. 

ČUKI 
D’PALINKA

Info: www.krsko.si KRAJEVNA SKUPNOST
MESTA KRŠKO

CMYK 100 4 87 18

PRAZNIČNI VIKEND 
(V petek in soboto mestni avtobus vozi tudi v večernem času 

med 18. in 1. uro zjutraj.) 

DRSALIŠČE NA HOČEVARJEVEM TRGU 

Z IZPOSOJO DRSALK BO ODPRTO VSE DNI 

OD 5. 12. 2014 DO 5. 1. 2015 MED 15. IN 23. URO, 

OB SOBOTAH IN NEDELJAH PA OD 11. URE DALJE. 
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Mineva 60 let od pričetka delovanja vodnjaškega črpališča v Sevni-
ci. Obletnica predstavlja pomemben mejnik v razvoju zagotavljanja 
kakovostne javne vodoskrbe, za kar skupaj z ustanoviteljico, Obči-
no Sevnica, skrbi Komunala Sevnica. 

Podjetje je obletnico obeležilo novembra z izdajo monografije 
»Voda za Sevnico skozi čas« avtorja Oskarja Zorana Zeliča, katere 
predstavitev je potekala na Gradu Sevnica. Predstavitev monografi-
je so skupaj z avtorjem sooblikovali direktor Komunale Sevnica Mi-
tja Udovč, povezovalka Jožica Prah in učenci Glasbene šole Sevni-
ca. Strokovno in slikovno bogata monografija prinaša zgodovinski 
pregled oskrbe s pitno vodo v Sevnici in njeni okolici. Poudarja za-
vedanje, kako dragocena je čista in kakovostna pitna voda, ter tudi 
kompleksnost načrtovanja, znanja in dela predhodnikov za dosego 
dostopnosti in zadostnih količin pitne vode. 

Avtor je zbrano občinstvo v sliki in besedi popeljal skozi zgodovinski 
čas vodooskrbe vse do današnjih dni, ko je primarna mreža vodovo-
dnih sistemov dobro izpopolnjena, upravljavec in investitor pa ob-
stoječo mrežo širita ter vztrajno sledita interesom po priključitvah na 
javne vodovodne sisteme. Monografija bo v trajni spomin zabeležila 
razvoj vodooskrbe na sevniškem območju in hkrati obogatila pester 
nabor sevniških knjižnih del z najrazličnejših področij. Knjiga je na-
prodaj na sedežu Komunale Sevnica in v Trgovini Lindič Cvetka s.p.

Ob praznovanju občinskega 
praznika sta Občina Sevnica in 
Krajevna skupnost Šentjanž na-
menu predali več infrastruktur-
nih ureditev v kraju Murnice, ki 
pomembno izboljšujejo kako-
vost bivanja na tem območju.

Zaključena je celovita ureditev 
prej dotrajanega 860-metrskega 
odseka makadamske javne poti, 
ki je sedaj bistveno razširjena in 
asfaltirana ter s tem omogoča 
varnejši in prijaznejši dostop. 
Investitorja, občina in krajevna 
skupnost, sta v ureditev odseka 
vložili okrog 50.000 evrov. Sku-
paj z Javnim podjetjem Komu-
nala d.o.o. Sevnica je občina v 
več etapah izvedla ureditev vo-
dovoda, ki povezuje vodovodni 
sistem od Leskovca do uporab-
nikov v Murnicah na 6-kilome-
trskem odseku in omogoča pri-
ključitev okrog 50 uporabnikom. 
Zaradi zelo razgibanega terena 
je bil projekt gradnje z umesti-

Zlati jubilej OŠ Sava Kladnika Sevnica
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, največja šola v občini, letos praznuje pet desetletij obstoja. Ob tem pomemb-
nem dogodku so 26. novembra pripravili lepo obiskan in vsebinsko bogat prireditveni program. Ta se je pričel z odpr-
tji več izvedenih ureditev, med njimi energetske sanacije šole z enoto vrtca Kekec, ki jo je Občina Sevnica v paketu še z 
drugimi energetskimi sanacijami izvedla letos.

Osnovna šola in vrtec sta sesta-
vljena iz osmih povezanih objek-
tov, grajenih fazno. Šola je bila 
zgrajena leta 1964 ter nakna-
dno, v različnih obdobjih, več-
krat dozidana ali nadzidana, pr-
votne površine šole pa do letos 
niso bile celostno obnovljene. 
Investicija v skupni vrednosti 
okrog 1,4 milijona evrov je za-
jela zamenjavo salonitne kriti-
ne z izolacijo, delno zamenjavo 
stavbnega pohištva, ovoj zgrad-
be in obnovo kotlovnice z na-
mestitvijo kogeneratorja. S tem 
je dosežen bistveni cilj – zmanj-
šanje porabe energije in izbolj-
šanje bivalnega ugodja, s tem 
pa počutja učencev in zaposle-
nih. Energetsko sanirana je bila 
tudi enota vrtca Kekec kot dela 
zgradbe, v kateri deluje pet od-
delkov Vrtca Ciciban Sevnica. 
Investicijo je v višini 1,15 mili-

jona evrov sofinancirala Evrop-
ska unija iz Kohezijskega sklada.

Na šoli so ob tej priložnosti na-
menu predali tudi kemijski la-
boratorij, urejen v sodelovanju 
s podjetjem Tanin Sevnica, in 
preventivno zdravstveno ordina-

cijo v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom Sevnica. Odprta je 
bila skrbno pripravljena razstava 
»Šola skozi čas« in predstavljen 
novi zbornik ob 50-letnici šole.

Naštetim odprtjem in razrezu 
torte je nato v telovadnici sledi-

la osrednja slovesnost ob 50-le-
tnici šolske zgradbe. Številne 
zbrane učence in starše, celo-
ten kolektiv, nekdanje učitelje 
in sodelavce šole ter goste so 
nagovorili ravnateljica Mirjana 
Jelančič, župan Srečko Ocvirk 
in predstavnik novomeške eno-
te Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo Anton Polšak. V progra-
mu, ki so ga z izbranimi glasbe-
no-plesnimi točkami obogatili 
učenci in učitelji, so bila pode-
ljena tudi priznanja Sava Kladni-
ka, po katerem šola nosi ime. 
Kot zahvalo za dobro sodelo-
vanje so prejemniki bronastega 
priznanja podjetje Turizem, pre-
vozi in avtošola Toni Prah, Poli-
cijska postaja Sevnica, Vrtec Ci-
ciban Sevnica in Glasbena šola 
Sevnica, srebrnega priznanja pa 
Knjižnica Sevnica in Šolski center 
Krško-Sevnica.

Nagovor�ravnateljice�Mirjane�Jelančič�(foto:�Občina�Sevnica)

40 let Vrtca Ciciban Sevnica
Štiri desetletja samostojnega delovanja v letošnjem letu praznuje Vrtec Ciciban Sevnica, ki danes poleg centralne eno-
te povezuje še enoto Kekec pri sevniški šoli ter enote pri šolah v Boštanju, Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu. Po 
več prireditvah, ki so se zvrstile skozi leto, je 18. novembra potekala še slavnostna akademija. 

Najmlajši�so�navdušili�s�petjem�in�plesom�(foto:�Občina�Sevnica).

Na odru so se v počastitev roj-
stnega dne zvrstile plesne in 
pevske točke tako najmlajših 
kot zaposlenih v vrtcu. Ob tej 
jubilejni priložnosti sta zbrano 
občinstvo nagovorila ravnatelji-
ca Vlasta Fele in kot predstav-
nik ustanoviteljice vrtca, Občine 
Sevnica, župan Srečko Ocvirk. 
Kot je poudaril, boljša izobraz-
ba prispeva k širši izbiri delov-
nih mest, prinaša več znanja in 
višji življenjski standard. Tega se 
Občina Sevnica kot ustanovitelji-
ca vrtcev vseskozi dobro zaveda 
ter dosledno skrbi tako za pro-
storske kot kadrovsko-izvedbe-

ne pogoje. Ob 40-letnici samo-
stojnega delovanja je čestital in 

Na Lisci je bila 22. novembra 
podpisana pogodba o preno-
su zemljišč in objektov na Lisci 
na lokalno skupnost. Po več že 
izvedenih infrastrukturnih ure-
ditvah, ki jih je občina izvedla 
v zadnjih letih, bo nova opre-
delitev lastniškega razmerja 
zemljišč s pripadajočimi objek-
ti med Planinsko zvezo Slove-
nije, Planinskim društvom Li-
sca Sevnica in Občino Sevnica 
oblikovala nov temelj za načr-
tovanje nadaljnjih dolgoročnej-
ših ureditev območja. 

Pogodba o prenosu lastništva 
na Občino Sevnica je osnova za 
vse nadaljnje aktivnosti obliko-
vanja razvoja Lisce, ki ga je po-
trebno razvijati v splošno korist 
in v okviru zmožnosti, hkrati pa 
povezovati vse akterje – lokalno 
skupnost, planince, gostinskega 
ponudnika in druge uporabnike 
tega atraktivnega območja. Po-
godbo, ki opredeljuje neodplač-

Cesta, vodovod in optika v Murnicah

tvijo več raztežilnikov zahteven 
tako z vidika izvedbe kot samega 
hidravličnega sistema upravlja-
nja. Investicija je znašala okrog 
55.000 evrov. Na omenjenem 
območju so Murnice v sklopu 
gradnje širokopasovnega optič-
nega omrežja opremljene tudi 
z možnostjo priklopa na najso-
dobnejše internetno omrežje.

Na slovesnosti z uradno predajo 
namenu vseh naštetih pridobi-
tev sta zbrane nagovorila župan 
Srečko Ocvirk in predsednik Sve-
ta KS Šentjanž Boštjan Krmelj, s 
še posebej izbranimi besedami 
pa je veliko zadovoljstvo kraja-
nov povzela Marija Bajt. S pe-
tjem so dogodek obogatili Šen-
tjanški jurjevalci.

Predsednik�KS�Šentjanž,�krajanka�Marija�Bajt�in�izvajalec�cestne�
ureditve,�Andrej�Prijatelj�(foto:�Občina�Sevnica)

Voda za Sevnico skozi čas

se za dobro opravljeno delo za-
hvalil vodstvu vrtca, vzgojitelji-

cam in delavcem vrtca ter vsem 
nekdanjim sodelavcem.

Zbrane v sevniški kulturni dvo-
rani sta nagovorili in svoje vtise 
strnili tudi nekdanji ravnateljici 
vrtca, Hermina Simončič in Da-
nica Božič. Ob tej priložnosti je 
bil predstavljen novi zbornik vrt-
ca z naslovom »Vrtec skozi čas«. 
Ta prikazuje razvoj predšolske 
vzgoje oziroma organizirane skr-
bi za predšolske otroke v Sevni-
ci, ki sicer sega že v čas pred dru-
go svetovno vojno. V predverju 
dvorane so si obiskovalci lahko 
ogledali tudi razstavo.

Temelji za nadaljnji razvoj Lisce

ni prenos lastništva objektov in 
zemljišč, z izjemo Jurkove koče 
s funkcionalnim zemljiščem, 
s sevniškega planinskega dru-
štva in krovne planinske zveze 
na Občino Sevnica, so podpisali: 
predsednik Planinske zveze Slo-
venije Bojan Rotovnik, predse-
dnik Planinskega društva Lisca 

Sevnica Rok Petančič in župan 
Srečko Ocvirk. Dogodek je obo-
gatil kulturni program z nasto-
poma pevske skupine Encijan 
Planinskega društva Lisca Sev-
nica in Fantov z Razborja. V vlo-
gi Blaža Jurka je navdušil Sinjo 
Jezernik.

Ob�podpisu�pogodbe�na�Lisci�(foto:�Ljubo�Motore)
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Desetletja sobivanja
z jedrsko energijo

tematska priloga ob 40-letnici temeljnega kamna NEK

Skozi desetletja je raslo tudi mesto
Čas vsakdanje dogodke spremeni v mejnike. Šele s časovnim odmikom jasneje vidimo, kaj je bilo ustvarjeno, kaj doživeto, kaj sanjano v nekem 
obdobju. Danes se zdi, da je Krško kot mestece, razpeto med oba bregova Save, v povojnem obdobju pogumno sanjalo o kraju, ki ga ne bi bilo po-
trebno zapustiti »s trebuhom za kruhom«, o kraju, ki bi se ponašal z družbenim napredkom, kamor bi se ljudje priseljevali od blizu in daleč zaradi 
gospodarskega in kulturnega utripa. 

Krško, ki ga objemajo zelene 
Rore in Trška gora nad de-
snim bregom Save ter Libna, 
Kremen in Sremič na levem 
bregu reke, je po drugi sve-
tovni vojni začelo posebno 
poglavje v svoji zgodovini. 
Vsesplošni obnovi in krepitvi 
upravno-politične organizi-
ranosti je sledil dokaj hiter 
gospodarski razvoj. Mestece, 
ki je bilo od nekdaj privlačno 
za razvoj obrti in trgovine 
ravno zaradi svoje geograf-
ske in prometne lege, je na-
mreč svojo strateško lokacijo 
ob Savi in železnici znova 
„unovčilo“ v času razmaha 
industrializacije. 

Popotovanje v prva povojna 
leta 20. stoletja nam pokaže 
sliko Krškega, ki ga vojna ni 
tolikanj poškodovala nav-
zven, škoda na najpomemb-
nejših objektih je bila namreč 

zanemarljiva, prave rane so 
nastale drugje – v ljudeh. A 
notranje brazgotine prebi-
valcem, ki so se vrnili po le-
tih izseljenstva, niso odvzele 
moči. 

Krško je postalo 
zaposlitveno 
središče občine

V šestdesetih letih je indu-
strializacija s krepko roko 
usmerjala urbani razvoj 
mesta, ki se je šele izvija-
lo iz razdeljenosti na desni 
in levi breg, čeprav ju je že 
skoraj stoletje povezoval 
stari leseni most. Tovarna 
celuloze, ki jo je leta 1939 
ustanovil tovarnar Franc 
Bonač, je korenito pospe-
šila celoviti razvoj prej bolj 
„zaspanega podeželskega 
mesteca“. 

Nov zagon pa so dobile tudi 
ostale gospodarske dejavno-
sti, ki so izhajale iz tradicije 
lokalnih obrtnikov, trgovcev 
in kmetov. Naštejmo le ne-
kaj pomembnejših. Splošna 
obrtna kovinarska zadruga 
Videm-Krško, ki se je kasneje 
preimenovala v podjetje Ko-
vinarska, je postala baza no-
vih znanj ter pomemben za-
poslovalec, saj naj bi bilo leta 
1974 v tovarni že prek 500 
zaposlenih. Obrtniško zna-
nje je preraslo tudi v podjetje 
z imenom Splošno mizarstvo 
Krško, ki so ga kasneje vklju-
čili v delovno organizacijo 
Novoles. Prav tako je v šest-
desetih letih začelo z delom 
podjetje SOP Krško, ki je še v 
začetku devetdesetih let za-
poslovalo prek 600 ljudi.

Ob tolikšnem številu inve-
sticij in novogradenj so tudi 

gradbena podjetja dobila 
zalet. Leta 1970 je po več 
preoblikovanjih nastalo pod-
jetje IGM Sava, v katerem so 
se specializirali za proizvo-
dnjo betonskih izdelkov, po-
treba po razvoju projektiv-
nega znanja je privedla do 
ustanovitve podjetja Sava-
projekt Krško. Tudi novome-
ški Pionir je v Krškem odprl 
dve podjetji, že v petdesetih 
letih ustanovljeni Komunal-
no podjetje (danes Kostak 
d.d.) in Transport Krško sta 
do sredine osemdesetih let 
zaposlovali več sto ljudi. V 
šestdesetih letih dvajsete-
ga stoletja so se kmetijske 
zadruge intenzivno združe-
vale, iz Kmetijske zadruge 
Krško nastali Agrokombinat 
Krško pa je pomembno vpli-
val na razvoj kmetijske de-
javnosti na območju celotne 
občine.

V večini naštetih podjetij in 
obratov je zaradi narave dela 
prevladovala moška delov-
na sila. Zaposlitvena spolna 
sestava bi bila tako zelo na-
gnjena le v eno smer, če se 

ne bi v Krškem okrepili tudi 
tekstilna industrija in proi-
zvodnja žvečilnih gumijev. 
Labod TOZD Libna Krško je 
po letu 1968, ko sta se zdru-
žila obrata v Kostanjevici na 

Prilogi na pot
Jedrska elektrarna je, tako kot tovarna celuloze dese-
tletja pred njo, le da posredno, močno  spremenila zu-
nanjo podobo Krškega in življenje njegovih prebival-
cev, sadove njenega obratovanja pa uživajo državljani 
dveh sosednjih držav že več kot tri desetletja. Čeprav 
postaja obeleževanje jubilejev marsikomu odveč, se 
nam je zdelo prav, da na okroglo obletnico velike belo-
-modre zgradbe v Vrbini in s tem vseh, ki so jo zgradili 
ali jo upravljajo, spomnimo z nekaj različnimi prispev-
ki. Ti poudarjajo številne vidike delovanja elektrarne 
tako v lokalnem okolju kot širši skupnosti, hkrati pa 
kažejo tudi na dobre možnosti nadaljnjega razvoja. 
Vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo!

Uredništvo

Posavski obzornik, št. 25, 4. december 2014

Pogled na prostor današnjega Trga Matije Gubca 1976 (hrani Valvasorjeva knjižnica) Pogled na Trg Matije Gubca leta 2014 (foto Boštjan Colarič)
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REZERVIRANO

»Nuklearko smo zgradili brez računalnikov!«
KRŠKO - Krška družba Elmont že od svojega nastan-
ka leta 1993 redno sodeluje pri vzdrževanju nuklear-
ke, nekaj njenih najbolj izkušenih delavcev, med njimi 
tudi vodja del Antun Radičević in direktor Ivan Čolak, 
pa je sodelovalo že pri gradnji prve jedrske elektrarne 
pri nas. Nedavni klepet sogovornikov iste generacije je 
nanesel tudi na tiste čase in ugotovili smo, da je najsta-
rejši izmed nas, Antun Radičević, ki ga velika večina, 
od sodelavcev v Elmontu do direktorja NEK, pozna pod 
imenom Čatko, svoje prve delovne izkušnje na gradbi-
šču »atomske centrale« nabiral nikjer drugje kot pod 
znamenitim kamnom.
»Dobro se še spominjam tistega dne, ko sem prišel na 
gradbišče«, pripoveduje 60-letni Antun Radičević. »Bilo je 
5. julija 1977, ko sem prišel z večjo skupino elektro-mon-
terjev Ðura Ðakovića, ene izmed štirih velikih firm, ki so 
tedaj gradile elektrarno.« To je bil čas, ko so na lokacijo po 

dovozni cesti in posebnem železniškem tiru začeli prihaja-
ti transporti težke opreme, pred katerimi je bilo potrebno 
vzpostaviti in zaščititi podzemne komunikacije.«

»Moje delo se je začelo pri temeljnem kamnu«

»Potrebovali so nas za postavljanje podzemnih PVC cevi,  
skozi katere tečejo kabli, montiranje kabelskih polic in za 
izvedbo začasnih električnih priključkov na gradbišču,« 
nadaljuje Antun, ki je dobil nalogo, da s sodelavci vzposta-
vlja kabelske elektro povezave med posameznimi vozlišči. 
»In začeli smo prav v globokem jašku, ki so ga skopali na 
mestu, kjer je stal temeljni kamen, torej na robu elektrarne 
oziroma ob vhodu v njo.« Kamen so za tisti čas umaknili. 
Ko so monterji opravili svoje delo, so jašek prekrili z beton-
skimi ploščami, kamen pa postavili nazaj in tam stoji lepo 
urejen še danes.

Najprej se je vse odvijalo pod zemljo, postavljali so magi-
stralne električne vode in dovode do posameznih zgradb. 
Potrebno je bilo razpeljati na desetine kilometrov PVC cevi. 
»Lahko rečem, da jih je bilo prek 100 km,« pravi Antun. 

Krki in Krškem, zaposloval že 
prek 350 ljudi v modernem 
obratu, kjer so izdelovali 
moško in žensko konfekcijo, 
postopoma pa se je širil tudi 
krški Imperial, ki je postal 
največji jugoslovanski proi-
zvajalec žvečilnih izdelkov. 

Krško se je postopno širilo, 
svoje mesto na svetovnem 
zemljevidu pa za desetletja 
utrdilo s tem, ko je sprejelo 
v svojo bližino eno najve-
čjih investicij in tehnoloških 
podvigov v skupni državi 
- gradnjo prve jedrske elek-
trarne v Jugoslaviji. Kot je 
Bonač, prej omenjeni usta-
novitelj tovarne celuloze, 
mesto Krško izbral ravno za-
radi njegovih očitnih pred-
nosti - dostopnosti vodnega 
vira, dobre prometne lege in 
relativne bližine energetskih 
virov - naj bi bila strateška 
lega ključna tudi pri izbiri 
lokacije za jedrsko elektrar-
no. Med možnimi lokacijami 
sta se na začetku pojavili še 
Dolsko pri Ljubljani in oko-
lica mesta Ptuj, a Krško je 
zadostilo pogojem investi-
torja, elektrogospodarstev 
Slovenije in Hrvaške. Poleg 
neposredne bližine Save 
za hlajenje je bilo mesto 
enakomerno oddaljeno od 
največjih centrov potrošnje 
elektrike, Maribora, Ljublja-
ne in Zagreba, gotovo pa je 
bila ugodna okoliščina tudi 
bližina neodvisnega vira 
električne energije iz Termo-
elektrarne Brestanica. 

Čas izgradnje NEK 
je bil čas izzivov

S postavitvijo temeljnega ka-
mna v Vrbini pri Krškem 1. 
decembra 1974 se je tudi za 
mesto začelo povsem novo 
obdobje, ki je prineslo šte-
vilne tehnološke, gradbene 
in družbene izzive. Čeprav 
je prihajalo že v času pri-
prav na gradnjo kot tudi med 
samo gradnjo zaradi različ-
nih razlogov do precejšnjih 
časovnih zamikov, so dela 
vendarle napredovala. Tudi 
izven ožjega območja elek-
trarne je bilo potrebno ustre-
zno pripraviti in urejati infra-
strukturo. Izredno povečan 
promet, še posebno tovorni, 
je močno poškodoval obsto-
ječa cestišča. Gradili pa so 
tudi povsem nove prometni-

ce, kot je na primer cesta ob 
Savi mimo Celuloze do elek-
trarne. Medtem ko so pod 
nogami ljudi urejali cestišča, 
je nad glavami stekla tudi iz-
gradnja visokonapetostnega 
daljnovodnega omrežja.

Čas izgradnje pa je bil po-
sebno zanimiv tudi v soci-
ološkem pomenu. Že samo 
gradbišče elektrarne je bilo 
kot Jugoslavija v malem – v 
posebnem gradbiščnem na-
selju so živeli delavci vseh 
narodnosti tedanje skupne 
države. Montažerji, inženirji, 
gradbeniki - naenkrat je na 
gradbišču, umeščenem med 
zelene nasade jablan, delalo 
tudi do 2500 delavcev. Seve-
da so obstajali dvomi, kako 
bo Krško zmoglo tolikšno po-
večanje števila ljudi v svoji 
okolici, a večjih zapletov le ni 
bilo. Ti „začasni“ prebivalci, 
nekateri med njimi tudi voza-
či, so navsezadnje tudi naku-
povali v krških trgovinah in 
pustili marsikateri zasluženi 
dinar v gostinskih lokalih. 
Različni domači in tuji stro-
kovnjaki so stanovali tudi v 
okoliških krajih, a za vse, ki 
so tu preživeli več časa, je 
bilo potrebno urediti ustre-
zne dolgoročnejše namesti-
tve. Tako je v času izgradnje 
zraslo blokovsko naselje ob 
Cesti 4. julija za delavce ve-
likih izvajalskih podjetij in 
kasneje na Cankarjevi ulici, 
tam so bili med drugim na-
stanjeni tudi strokovnjaki 
ameriškega podjetja Westin-
ghouse. Kasneje so na trav-
natem griču ob Zdolski cesti 
za potrebe kadra, ki upravlja 
elektrarno, zgradili tudi Nu-
klearno naselje. 

Ob povečanju števila prebi-
valcev je bilo potrebno raz-
širiti obstoječe kapacitete v 
izobraževalnih ustanovah, 
povečati število komunalnih 
in telefonskih priključkov, 
razširiti kanalizacijo in vo-
dovod. V tej smeri so svoje 
zahteve in želje glede razvo-
ja, ki bi ga omogočalo sobi-
vanje z jedrskim objektom, 
izrazili tudi občani in vod-
stvo občine. 

Razvoj Krškega pa se je pri-
čakovano širil tudi na druge 
dejavnosti. Petsto let me-
stnih pravic so Krčani pra-
znovali z odprtjem novega 
mestnega središča, leta 

1977 je bil levi breg Save 
tako bogatejši za nov trg s 
kipom Matije Gubca. Obkro-
žali so ga poslovna stavba s 
sodobno banko, zavaroval-
nico in pošto, Delavski dom 
Krško ter novo poslopje Ho-
tela Sremič, ki je nudil 156 
postelj in obed v priznani re-
stavraciji, obiskovalci so se 
lahko zabavali v sodobnem 
avtomatskem 4-steznem ke-
gljišču, nekaj let kasneje pa 
tudi na 2-steznem balinišču. 
Okus tega časa so Krčani še 
dolgo iskali v dveh lokalih, ki 
ju je vrsto let upravljalo pod-
jetje TOZD Mercator, in sicer 
v prvi pizzeriji v starem delu 
Krškega in v gostišču »Tri 
lučke« na Sremiču. V bližini 
trga so nove prostore dobili 
varovanci Doma upokojen-
cev.

Stari del Krškega je doživljal 
prenovo postopoma. 1971 so 
zgradili nov gasilski dom, 
1977. leta so v starem delu 
mesta dozidali Zdravstve-
ni dom Krško, maja 1978 je 
zrasel nov poslovno-stano-

vanjski blok, zgrajeno je bilo 
poslopje postaje milice, ki 
je tedaj veljalo za eno naj-
modernejših daleč naokoli. 
30 milijonov dinarjev je bilo 
vloženih v krško obvoznico, 
ki so jo prometu predali ju-
nija 1978. 

V gradivu »Strokovne osno-
ve za pripravo smernic in 
elementov prostorskega pla-
na občine Krško« iz leta 1978 
lahko preberemo, da je bila 
zaznana slaba opremljenost 
terciarnega sektorja in odliv 
kupne moči. Krškemu je pri-
manjkovalo trgovin! Čeprav 
je bila sredi sedemdesetih 
let odprta prva večja trgo-
vina (»podmornica«) na Vid-

mu, je bilo povpraševanje še 
večje. Leta 1980 je svoja vra-
ta odprl Nakupovalni center 
Mercator – Preskrba Krško, 
ki je kupcem ponudil obisk 
7000 m2 prodajnih površin, 
banko, diskontno trgovino, 
cvetličarno, v istem komple-
ksu pa je svoje prostore do-
bil tudi nov vrtec. Novi cen-
ter naj bi služil predvsem za 
potrebe takrat zgrajenega 
stanovanjskega naselja na 
Spodnjem Griču.

Čas gradnje in začetki 
obratovanja prve jedrske 
elektrarne so bili posebna 
atrakcija tudi za obiskoval-
ce. Prihajali so iz vseh delov 
skupne države Jugoslavije in 
tudi tujine. V Krško so priha-
jali polni sindikalni avtobusi, 
šolske in radovedne skupine 
iz inštitutov ter fakultet. Vsi 
so želeli na svoje oči videti to 
čudo tehnike, znanja in po-
jem moči, ki je rasel v krški 
Vrbini, tako da so zaposleni 
za stike z javnostjo v elek-
trarni sprejeli tudi več tisoč 
obiskovalcev letno. 

Sobivanje ob 
sovlaganju v kraj

Občina Krško je že v času 
izgradnje elektrarne izrazila 
svoja pričakovanja po za-
gotovitvi najstrožje možne 
varnosti jedrskega objekta. 
S tem so bile povezane tudi 
želja, da bi strokovni delav-
ci bivali v neposredni bližini 
elektrarne, in zahteve po so-
vlaganju nuklearne elektrar-
ne v infrastrukturo občine. 
Zakonske podlage za rento 
takrat še ni bilo, zato so mo-
žnost za sovlaganje elektrar-
ne v okolje našli v zakonu o 
stavbnih zemljiščih in poseb-
nem občinskem odloku, po 

katerem je tudi Nuklearna 
elektrarna Krško plačevala 
t. i. nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ). 
Na občinski skupščini so 
določili, da se nadomestilo 
za elektrarno, ker ta posluje 
z radioaktivnimi elementi, 
poveča s faktorjem 15. Vsa-
ko leto sta Upravni odbor 
Sklada stavbnih zemljišč in 
Izvršni svet občine Krško 
sprejela poseben program za 
porabo sredstev nadomestil, 
program pa je nato potrdila 
Skupščina občine. Program 
porabe sredstev je moral 
biti skladen s srednjeročnim 
družbenim planom občine in 
posebno resolucijo o uresni-
čevanju družbenega plana 
občine Krško v tekočem letu. 

Ker je bilo leto 1988 po prido-
bitvah za Krško prav poseb-
no, poglejmo, kako je sofinan-
ciranje potekalo: elektrarna 
je v omenjeni Sklad vplačala 
74,2 odstotka skupne vre-
dnosti vseh občinskih nado-
mestil za uporabo stavnih 
zemljišč. Skupščina občine 

je tistega leta potrdila, da se 
vrednost nekaj več kot 6 mili-
jonov tedanjih nemških mark 
med drugim vloži v dokonča-
nje ureditve dela starega me-
stnega jedra, izgradnjo avto-
busne postaje na Vidmu in 
krškega kabelskega sistema 
ter v sofinanciranje izgradnje 
občinskih cest. 

Ob občinskem prazniku, 7. 
junija 1988, so tako lahko 
že svečano predali namenu 
prenovljeno poslovno-stano-
vanjsko četrt »Kare Dalmati-
nova ulica«. V tem sodobno 
urejenem predelu je bilo 26 
stanovanj ter 7 trgovskih, 
obrtnih in gostinskih lo-
kalov, znotraj kareja pa je 

lahko v novih prostorih na-
daljevala svoje poslanstvo 
tudi krška glasbena šola. Za 
promet so zaprli del mesta 
ob kareju in tako ustvarili 
značilno krško peš cono, kar 
je bila v tistem času novost. 
Ob odprtju prenovljenega 
predela mesta je Pavel Kro-
šelj, takratni podpredsednik 
izvršnega sveta SO Krško, 
poudaril: »To vendarle niso 
obeti, to je realnost jutrišnje-
ga dne, ki zagotavlja, da bo 
staro Krško postalo skoraj 
novo mesto. Vse našteto 
ne pomeni samo pogojev 
za okoli 1500 novih stano-
valcev, pomeni zagotovitev 
visokega bivalnega stan-
darda v okolju, ki je urejeno 
po zahtevah spomeniškega 
varstva, da ohranja prete-
klost, ki je privlačna tudi za 
današnjo mlado generacijo.« 
Junij 1988 pa je prinesel še 
druge pridobitve - v novo-
gradnjo s 1900 kvadratnimi 
metri površin sta se lahko 
vselili Uprava za notranje 
zadeve in Občinski štab te-
ritorialne obrambe. 

Obnova starega Krškega se 
je nato nadaljevala še z Bo-
horičevo in Šofersko ulico, 
istega leta se je v preureje-
ne prostore kapucinskega 
samostana preselila Val-
vasorjeva knjižnica Krško. 
Kvaliteto življenja v Krškem 
je dvignila še sodobna tele-
fonska centrala na Vidmu z 
novimi telefonskimi priključ-
ki. Že v osemdesetih in de-
vetdesetih letih so potekala 
tudi vlaganja v družbeno 
sfero, tako v rekreacijo in 
izobraževanje, sofinancira-
ni so bili vrtci, letna in zim-
ska letovanja otrok, šole v 
naravi, delovanja nekaterih 
društev in razvoj krškega tu-
rizma. Dodatna sredstva so 
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»Nuklearko smo zgradili brez računalnikov!«
KRŠKO - Krška družba Elmont že od svojega nastan-
ka leta 1993 redno sodeluje pri vzdrževanju nuklear-
ke, nekaj njenih najbolj izkušenih delavcev, med njimi 
tudi vodja del Antun Radičević in direktor Ivan Čolak, 
pa je sodelovalo že pri gradnji prve jedrske elektrarne 
pri nas. Nedavni klepet sogovornikov iste generacije je 
nanesel tudi na tiste čase in ugotovili smo, da je najsta-
rejši izmed nas, Antun Radičević, ki ga velika večina, 
od sodelavcev v Elmontu do direktorja NEK, pozna pod 
imenom Čatko, svoje prve delovne izkušnje na gradbi-
šču »atomske centrale« nabiral nikjer drugje kot pod 
znamenitim kamnom.
»Dobro se še spominjam tistega dne, ko sem prišel na 
gradbišče«, pripoveduje 60-letni Antun Radičević. »Bilo je 
5. julija 1977, ko sem prišel z večjo skupino elektro-mon-
terjev Ðura Ðakovića, ene izmed štirih velikih firm, ki so 
tedaj gradile elektrarno.« To je bil čas, ko so na lokacijo po 

dovozni cesti in posebnem železniškem tiru začeli prihaja-
ti transporti težke opreme, pred katerimi je bilo potrebno 
vzpostaviti in zaščititi podzemne komunikacije.«

»Moje delo se je začelo pri temeljnem kamnu«

»Potrebovali so nas za postavljanje podzemnih PVC cevi,  
skozi katere tečejo kabli, montiranje kabelskih polic in za 
izvedbo začasnih električnih priključkov na gradbišču,« 
nadaljuje Antun, ki je dobil nalogo, da s sodelavci vzposta-
vlja kabelske elektro povezave med posameznimi vozlišči. 
»In začeli smo prav v globokem jašku, ki so ga skopali na 
mestu, kjer je stal temeljni kamen, torej na robu elektrarne 
oziroma ob vhodu v njo.« Kamen so za tisti čas umaknili. 
Ko so monterji opravili svoje delo, so jašek prekrili z beton-
skimi ploščami, kamen pa postavili nazaj in tam stoji lepo 
urejen še danes.

Najprej se je vse odvijalo pod zemljo, postavljali so magi-
stralne električne vode in dovode do posameznih zgradb. 
Potrebno je bilo razpeljati na desetine kilometrov PVC cevi. 
»Lahko rečem, da jih je bilo prek 100 km,« pravi Antun. 

Krki in Krškem, zaposloval že 
prek 350 ljudi v modernem 
obratu, kjer so izdelovali 
moško in žensko konfekcijo, 
postopoma pa se je širil tudi 
krški Imperial, ki je postal 
največji jugoslovanski proi-
zvajalec žvečilnih izdelkov. 

Krško se je postopno širilo, 
svoje mesto na svetovnem 
zemljevidu pa za desetletja 
utrdilo s tem, ko je sprejelo 
v svojo bližino eno najve-
čjih investicij in tehnoloških 
podvigov v skupni državi 
- gradnjo prve jedrske elek-
trarne v Jugoslaviji. Kot je 
Bonač, prej omenjeni usta-
novitelj tovarne celuloze, 
mesto Krško izbral ravno za-
radi njegovih očitnih pred-
nosti - dostopnosti vodnega 
vira, dobre prometne lege in 
relativne bližine energetskih 
virov - naj bi bila strateška 
lega ključna tudi pri izbiri 
lokacije za jedrsko elektrar-
no. Med možnimi lokacijami 
sta se na začetku pojavili še 
Dolsko pri Ljubljani in oko-
lica mesta Ptuj, a Krško je 
zadostilo pogojem investi-
torja, elektrogospodarstev 
Slovenije in Hrvaške. Poleg 
neposredne bližine Save 
za hlajenje je bilo mesto 
enakomerno oddaljeno od 
največjih centrov potrošnje 
elektrike, Maribora, Ljublja-
ne in Zagreba, gotovo pa je 
bila ugodna okoliščina tudi 
bližina neodvisnega vira 
električne energije iz Termo-
elektrarne Brestanica. 

Čas izgradnje NEK 
je bil čas izzivov

S postavitvijo temeljnega ka-
mna v Vrbini pri Krškem 1. 
decembra 1974 se je tudi za 
mesto začelo povsem novo 
obdobje, ki je prineslo šte-
vilne tehnološke, gradbene 
in družbene izzive. Čeprav 
je prihajalo že v času pri-
prav na gradnjo kot tudi med 
samo gradnjo zaradi različ-
nih razlogov do precejšnjih 
časovnih zamikov, so dela 
vendarle napredovala. Tudi 
izven ožjega območja elek-
trarne je bilo potrebno ustre-
zno pripraviti in urejati infra-
strukturo. Izredno povečan 
promet, še posebno tovorni, 
je močno poškodoval obsto-
ječa cestišča. Gradili pa so 
tudi povsem nove prometni-

ce, kot je na primer cesta ob 
Savi mimo Celuloze do elek-
trarne. Medtem ko so pod 
nogami ljudi urejali cestišča, 
je nad glavami stekla tudi iz-
gradnja visokonapetostnega 
daljnovodnega omrežja.

Čas izgradnje pa je bil po-
sebno zanimiv tudi v soci-
ološkem pomenu. Že samo 
gradbišče elektrarne je bilo 
kot Jugoslavija v malem – v 
posebnem gradbiščnem na-
selju so živeli delavci vseh 
narodnosti tedanje skupne 
države. Montažerji, inženirji, 
gradbeniki - naenkrat je na 
gradbišču, umeščenem med 
zelene nasade jablan, delalo 
tudi do 2500 delavcev. Seve-
da so obstajali dvomi, kako 
bo Krško zmoglo tolikšno po-
večanje števila ljudi v svoji 
okolici, a večjih zapletov le ni 
bilo. Ti „začasni“ prebivalci, 
nekateri med njimi tudi voza-
či, so navsezadnje tudi naku-
povali v krških trgovinah in 
pustili marsikateri zasluženi 
dinar v gostinskih lokalih. 
Različni domači in tuji stro-
kovnjaki so stanovali tudi v 
okoliških krajih, a za vse, ki 
so tu preživeli več časa, je 
bilo potrebno urediti ustre-
zne dolgoročnejše namesti-
tve. Tako je v času izgradnje 
zraslo blokovsko naselje ob 
Cesti 4. julija za delavce ve-
likih izvajalskih podjetij in 
kasneje na Cankarjevi ulici, 
tam so bili med drugim na-
stanjeni tudi strokovnjaki 
ameriškega podjetja Westin-
ghouse. Kasneje so na trav-
natem griču ob Zdolski cesti 
za potrebe kadra, ki upravlja 
elektrarno, zgradili tudi Nu-
klearno naselje. 

Ob povečanju števila prebi-
valcev je bilo potrebno raz-
širiti obstoječe kapacitete v 
izobraževalnih ustanovah, 
povečati število komunalnih 
in telefonskih priključkov, 
razširiti kanalizacijo in vo-
dovod. V tej smeri so svoje 
zahteve in želje glede razvo-
ja, ki bi ga omogočalo sobi-
vanje z jedrskim objektom, 
izrazili tudi občani in vod-
stvo občine. 

Razvoj Krškega pa se je pri-
čakovano širil tudi na druge 
dejavnosti. Petsto let me-
stnih pravic so Krčani pra-
znovali z odprtjem novega 
mestnega središča, leta 

1977 je bil levi breg Save 
tako bogatejši za nov trg s 
kipom Matije Gubca. Obkro-
žali so ga poslovna stavba s 
sodobno banko, zavaroval-
nico in pošto, Delavski dom 
Krško ter novo poslopje Ho-
tela Sremič, ki je nudil 156 
postelj in obed v priznani re-
stavraciji, obiskovalci so se 
lahko zabavali v sodobnem 
avtomatskem 4-steznem ke-
gljišču, nekaj let kasneje pa 
tudi na 2-steznem balinišču. 
Okus tega časa so Krčani še 
dolgo iskali v dveh lokalih, ki 
ju je vrsto let upravljalo pod-
jetje TOZD Mercator, in sicer 
v prvi pizzeriji v starem delu 
Krškega in v gostišču »Tri 
lučke« na Sremiču. V bližini 
trga so nove prostore dobili 
varovanci Doma upokojen-
cev.

Stari del Krškega je doživljal 
prenovo postopoma. 1971 so 
zgradili nov gasilski dom, 
1977. leta so v starem delu 
mesta dozidali Zdravstve-
ni dom Krško, maja 1978 je 
zrasel nov poslovno-stano-

vanjski blok, zgrajeno je bilo 
poslopje postaje milice, ki 
je tedaj veljalo za eno naj-
modernejših daleč naokoli. 
30 milijonov dinarjev je bilo 
vloženih v krško obvoznico, 
ki so jo prometu predali ju-
nija 1978. 

V gradivu »Strokovne osno-
ve za pripravo smernic in 
elementov prostorskega pla-
na občine Krško« iz leta 1978 
lahko preberemo, da je bila 
zaznana slaba opremljenost 
terciarnega sektorja in odliv 
kupne moči. Krškemu je pri-
manjkovalo trgovin! Čeprav 
je bila sredi sedemdesetih 
let odprta prva večja trgo-
vina (»podmornica«) na Vid-

mu, je bilo povpraševanje še 
večje. Leta 1980 je svoja vra-
ta odprl Nakupovalni center 
Mercator – Preskrba Krško, 
ki je kupcem ponudil obisk 
7000 m2 prodajnih površin, 
banko, diskontno trgovino, 
cvetličarno, v istem komple-
ksu pa je svoje prostore do-
bil tudi nov vrtec. Novi cen-
ter naj bi služil predvsem za 
potrebe takrat zgrajenega 
stanovanjskega naselja na 
Spodnjem Griču.

Čas gradnje in začetki 
obratovanja prve jedrske 
elektrarne so bili posebna 
atrakcija tudi za obiskoval-
ce. Prihajali so iz vseh delov 
skupne države Jugoslavije in 
tudi tujine. V Krško so priha-
jali polni sindikalni avtobusi, 
šolske in radovedne skupine 
iz inštitutov ter fakultet. Vsi 
so želeli na svoje oči videti to 
čudo tehnike, znanja in po-
jem moči, ki je rasel v krški 
Vrbini, tako da so zaposleni 
za stike z javnostjo v elek-
trarni sprejeli tudi več tisoč 
obiskovalcev letno. 

Sobivanje ob 
sovlaganju v kraj

Občina Krško je že v času 
izgradnje elektrarne izrazila 
svoja pričakovanja po za-
gotovitvi najstrožje možne 
varnosti jedrskega objekta. 
S tem so bile povezane tudi 
želja, da bi strokovni delav-
ci bivali v neposredni bližini 
elektrarne, in zahteve po so-
vlaganju nuklearne elektrar-
ne v infrastrukturo občine. 
Zakonske podlage za rento 
takrat še ni bilo, zato so mo-
žnost za sovlaganje elektrar-
ne v okolje našli v zakonu o 
stavbnih zemljiščih in poseb-
nem občinskem odloku, po 

katerem je tudi Nuklearna 
elektrarna Krško plačevala 
t. i. nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ). 
Na občinski skupščini so 
določili, da se nadomestilo 
za elektrarno, ker ta posluje 
z radioaktivnimi elementi, 
poveča s faktorjem 15. Vsa-
ko leto sta Upravni odbor 
Sklada stavbnih zemljišč in 
Izvršni svet občine Krško 
sprejela poseben program za 
porabo sredstev nadomestil, 
program pa je nato potrdila 
Skupščina občine. Program 
porabe sredstev je moral 
biti skladen s srednjeročnim 
družbenim planom občine in 
posebno resolucijo o uresni-
čevanju družbenega plana 
občine Krško v tekočem letu. 

Ker je bilo leto 1988 po prido-
bitvah za Krško prav poseb-
no, poglejmo, kako je sofinan-
ciranje potekalo: elektrarna 
je v omenjeni Sklad vplačala 
74,2 odstotka skupne vre-
dnosti vseh občinskih nado-
mestil za uporabo stavnih 
zemljišč. Skupščina občine 

je tistega leta potrdila, da se 
vrednost nekaj več kot 6 mili-
jonov tedanjih nemških mark 
med drugim vloži v dokonča-
nje ureditve dela starega me-
stnega jedra, izgradnjo avto-
busne postaje na Vidmu in 
krškega kabelskega sistema 
ter v sofinanciranje izgradnje 
občinskih cest. 

Ob občinskem prazniku, 7. 
junija 1988, so tako lahko 
že svečano predali namenu 
prenovljeno poslovno-stano-
vanjsko četrt »Kare Dalmati-
nova ulica«. V tem sodobno 
urejenem predelu je bilo 26 
stanovanj ter 7 trgovskih, 
obrtnih in gostinskih lo-
kalov, znotraj kareja pa je 

lahko v novih prostorih na-
daljevala svoje poslanstvo 
tudi krška glasbena šola. Za 
promet so zaprli del mesta 
ob kareju in tako ustvarili 
značilno krško peš cono, kar 
je bila v tistem času novost. 
Ob odprtju prenovljenega 
predela mesta je Pavel Kro-
šelj, takratni podpredsednik 
izvršnega sveta SO Krško, 
poudaril: »To vendarle niso 
obeti, to je realnost jutrišnje-
ga dne, ki zagotavlja, da bo 
staro Krško postalo skoraj 
novo mesto. Vse našteto 
ne pomeni samo pogojev 
za okoli 1500 novih stano-
valcev, pomeni zagotovitev 
visokega bivalnega stan-
darda v okolju, ki je urejeno 
po zahtevah spomeniškega 
varstva, da ohranja prete-
klost, ki je privlačna tudi za 
današnjo mlado generacijo.« 
Junij 1988 pa je prinesel še 
druge pridobitve - v novo-
gradnjo s 1900 kvadratnimi 
metri površin sta se lahko 
vselili Uprava za notranje 
zadeve in Občinski štab te-
ritorialne obrambe. 

Obnova starega Krškega se 
je nato nadaljevala še z Bo-
horičevo in Šofersko ulico, 
istega leta se je v preureje-
ne prostore kapucinskega 
samostana preselila Val-
vasorjeva knjižnica Krško. 
Kvaliteto življenja v Krškem 
je dvignila še sodobna tele-
fonska centrala na Vidmu z 
novimi telefonskimi priključ-
ki. Že v osemdesetih in de-
vetdesetih letih so potekala 
tudi vlaganja v družbeno 
sfero, tako v rekreacijo in 
izobraževanje, sofinancira-
ni so bili vrtci, letna in zim-
ska letovanja otrok, šole v 
naravi, delovanja nekaterih 
društev in razvoj krškega tu-
rizma. Dodatna sredstva so 
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Jedrska energija že desetletja 
del življenja lokalne skupnosti 

Jedrska energija je že več desetletij del življenja naše 
lokalne skupnosti, energetske družbe pa pomembni 
gradniki razvoja v občini Krško, saj že leta kot gonilne 
sile omogočajo stabilnejše razmere v gospodarstvu 
samega mesta, občine pa tudi države. Pomemben de-

lež gospodarske aktivno-
sti v občini in širše v regiji 
je povezan z energetiko in 
družbami, ki z energetiko 
poslovno sodelujejo. Poleg 
delovnih mest, ki jih jedr-
ski objekt omogoča, je z 
izgradnjo omogočil prihod 
in nadgradnjo novih znanj 
na novih področjih, ki so 
omogočila razvoj mesta, 
občine in nadgrajevanje 
temeljev lokalnega gospo-
darstva.

Prebivalke in prebivalci tako občine Krško kot ostalih 
sosednjih občin smo v teh letih po moji oceni izkaza-
li in še vedno izkazujemo visoko stopnjo zaupanja v 
varno obratovanje in upravljanje Nuklearne elektrar-
ne Krško. To zaupanje v vodstvo in vseh zaposlenih v 
jedrski elektrarni temelji na njihovem strokovnem vo-
denju in strokovnem znanju celotne ekipe zaposlenih 
ter njihovih izkušnjah. Z nenehnim nadgrajevanjem 
vrste varnostnih ukrepov in z nadaljevanjem strate-
gije stalne tehnološke obnove pa to zaupanje lokalne 
skupnosti le še raste.

Sobivanje lokalne skupnosti z jedrskim objektom se je 
v teh desetletjih izkazalo za učinkovito, saj je v okvi-
ru svojih zmožnosti lokalna skupnost oziroma Občina 
Krško vseskozi aktivno sodelovala pri zagotavljanju 
pogojev za nemoteno delovanje in obratovanje jedr-
skega objekta. Občina Krško je vsa ta leta izkazovala 
odgovorno držo, tudi pred leti, ko je v tesnem sode-
lovanju z občankami in občani sprejela odločitev in 
omogočila načrte, da bo v Vrbini, v neposredni bližini 
jedrskega objekta, zgrajeno odlagališče nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov.

Seveda pa sobivati z jedrskim objektom pomeni tudi 
odgovornost, ki jo ima Občina Krško za lokalno sku-
pnost samo, saj prisotnost jedrskega objekta, pa naj 
gre za Nuklearno elektrarno Krško ali odlagališče niz-
ko in srednje radioaktivnih odpadkov, katerega gra-
dnja se bo začela v naslednjih letih, lokalno skupnost 
zavezuje, da s ciljem višje kvalitete življenja v obči-
ni Krško učinkovito vlaga sredstva, ki jih prejema iz 
naslova nadomestil zaradi omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta. 

Že leta si prizadevamo, da z naložbami v infrastrukturo 
in obnovami kulturnih, šolskih in drugih objektov ter s 
sofinanciranjem različnih programov presegamo okvi-
re, ki jih določa slovenska zakonodaja, ter da svojim 
občankam in občanom s pomočjo teh sredstev omo-
gočimo višjo kvaliteto življenja na različnih področjih 
življenja. Od ugodnih pogojev za razvoj gospodarstva 
in podjetniškega okolja, boljših pogojev izobraževanja 
od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževa-
nja, zdravstvene oskrbe vključno z dobro organizirano 
in učinkovito ekipo nujne medicinske pomoči, višjih 
standardov pri pomoči in omogočanju kvalitetnejšega 
bivanja in oskrbe starejših občanov na eni strani ter 
dodatnimi programi in aktivnostmi za šolarje na drugi 
strani, do subvencioniranja komunalnega prispevka 
ter ustvarjanja boljših pogojev življenja na področju 
kulture, športa in rekreacije. 

Prepričan sem, da bo sobivanje in sodelovanje lokalne 
skupnosti z edino jedrsko elektrarno v Sloveniji tudi v 
prihodnje ostalo tako učinkovito in da bo rezultat tega 
dobrega sodelovanja še bolj kakovostno življenje ce-
lotne lokalne skupnosti. Ne glede na drugačen pogled 
države, ki vse prevečkrat na Krško gleda le od daleč.

  Mag. Miran Stanko, župan občine Krško 

»Ker so gradbena in konstrukcijska dela napredovala, je 
bilo potrebno ne le zagotoviti ustrezne elektro inštalacije, 
pač pa tudi ves čas skrbeti, da so imeli električno energijo 
na voljo za vrtalne in brusilne stroje ter predvsem varilci, 
ki so sestavljali ogromne jeklene plošče, s katerimi so se-
stavljali stene zaščitnega plašča reaktorske zgradbe,« ga 
dopolnjuje Ivan. Kakor so iz zemlje rasle zgradbe, tako je 
bilo potrebno skrbeti za dovode elektrike do njih in elektro 
inštalacije v njih, nato je sledila montaža elektro opreme.
Ivan Čolak, sedanji direktor družbe Elmont d.o.o., je prišel 
v Krško slabo leto kasneje in tudi on se dobro spomina 
svojega prvega delovnega dne. »Bilo je to 12. junija 1978 
in lagal bi, če bi rekel, da nisem bil impresioniran z veli-
kostjo gradbišča in velikega števila ljudi na njem. Večina 
izmed nas seveda ni imela pojma o jedrski elektrarni, ven-
dar pa smo bili mladi in željni znanja, zato smo se hitro 
učili.« Antun pa dodaja: »S prihodom sedanjega direktor-
ja, takrat mladega inženirja, se je začela oblikovati ekipa, 
ki se je pripravljala na preskušanje opreme v skladu z vse-
mi predpisanimi certifikati, nato pa so sledile priprave na 
sam zagon elektrarne.«

»V takem objektu ne 
gre brez tega, da se 
zabeleži vsak poseg, 
vsaka sprememba, 
da bi bilo to kasneje 
na voljo drugim. Ne 
moreš in ne smeš 
prej z gradbišča, pre-
den ne zabeležiš, kaj 
si delal. To je filozofi-
ja, ki jo danes omo-
gočajo računalniki, 
takrat pa smo vse 
delali ročno. Delo, ki 
je trajalo takrat deset 
dni, se danes opravi 
v eni uri, a princip je 
enak,« pravi Ivan in z 
nasmeškom dodaja: 
»Ne vem sicer, kaj 
vse so takrat že imeli 

bila namenjena tudi za po-
dročje zaščite in reševanja 
ter informiranja. 

V osemdesetih in devetde-
setih letih so krške politične 
stranke in civilne skupine, 
dostikrat tudi pod vplivom 
dogajanj v državni politiki, 
predvsem pa zaradi težav 
jedrske energetike v svetu, 
kritično razgrinjale marsika-
teri vidik delovanja elektrar-
ne v prostoru in zahtevale 
odgovore. Lahko rečemo, da 
se je skozi leta postopoma 
razblinjal mit o popolnosti 
nove tehnologije in nekakšni 
superiornosti zaposlenih v 
njej. To pa je v končni fazi 
vendarle koristilo tudi elek-
trarni, ki je predvsem z za-
nesljivim obratovanjem po-
trdila vlogo enega ključnih 
energetskih objektov v dr-
žavi in najpomembnejšega 
gospodarskega subjekta v 
regiji, kar je bilo s prihodom 
krize toliko bolj pomembno. 
Vprašanje nadomestil za 
sobivanje z jedrskim objek-

tom pa je bilo aktualno že 
vse od časa same izgradnje, 
saj so mnenja o višini, pora-
bi in načinu razdelitve tako 
denarja kot (percepcija) tve-
ganj zelo različna.

Enakomernejša 
porazdelitev 
sredstev za bolj 
raznovrstne namene

Konec leta 1997 je Sklad 
stavbnih zemljišč Občine 
Krško dokončno prenehal z 
delom, situacijo pa so rešili 
tako, da je nadomestilo NUSZ 
postalo prihodek integralne-
ga proračuna krške občine. 

Po nekaj spremembah glede 
financiranja občin je v obdo-
bju med letoma 2001 do 2003 
Nuklearna elektrarna Krško 
plačevala Občini Krško na-
domestilo v obliki komunal-
nega prispevka. Od leta 2004 
pa Občina Krško prejema na-
domestilo za omejeno rabo 
prostora na območju jedrske-
ga objekta (NORP) s strani 
Nuklearne elektrarne Krško, 
Sklada za razgradnjo NEK in 
ARAO ter posredno od GEN 
energije, ki plačuje prispe-
vek v Sklad NEK. Uredba o 
merilih za določitev višine 
nadomestila nalaga lokalni 
skupnosti odgovornost, da 
sredstva iz tega naslova upo-
rabi za izboljšanje kvalitete 
življenja prebivalcev in da so 
ta sredstva sestavni del pro-
računa lokalne skupnosti. 

NORP predstavlja zelo po-
memben del proračuna krške 
občine že vrsto let – delež 
sredstev se giblje od 20 do 
30 odstotkov celotnega pro-
računa, kar je pomenilo v 

letošnjem letu več kot 8 mi-
lijonov evrov. Po eni strani 
je nadomestilo za omejeno 
rabo prostora ohranilo svojo 
vlogo pri sofinanciranju druž-
benih dejavnosti in progra-
mov, kot so subvencioniranje 
mestnega avtobusa, malih 
čistilnih naprav, komunalne-
ga prispevka, ureditev igrišč 
po krajevnih skupnostih, po 
drugi strani pa je predvsem 
omogočil, da je Občina lažje 
kandidirala na razpisih za 
evropska sredstva in tako 
pridobila denar za dodatna 
vlaganja na različnih podro-
čjih. 

Po podatkih Občine Krško je 
pridobljena sredstva vlagala 

v različnih odstotkih v števil-
ne projekte, med katerimi so 
bili nekateri največji: izgra-
dnja novega zdravstvenega 
doma, športna dvorana pri 
Šolskem centru Krško-Sev-
nica, obnovljeni prostori za 
potrebe Glasbene šole Kr-
ško, Fakultete za logistiko 
in Fakultete za energetiko, 
posodobitev stadiona Mati-
je Gubca, obnove objektov 
ali izgradnje telovadnic pri 
osnovnih šolah po celotni 
občini ter prenova Kostanje-
vice na Krki (v času skupne 
občine). Sredstva so bila na-
menjena tudi za obnovo Val-
vasorjeve in Mencingerjeve 
hiše, gradu Rajhenburg, za 
ureditev Trga Matije Gubca, 
mestnega parka z Dvorano v 
parku in spominskega parka 
Jurija Dalmatina na Vidmu 
ter ureditev parkirišča pri 
MC Krško. Urejena so bila 
tudi pokopališča, krožišča, 
manjša in večja naselja, še 
posebno pa krška obvozni-
ca. Sofinancirani so bili zim-
ska služba, projekt oskrbe 

z vodo, izgradnja in širitev 
javne razsvetljave, širokopa-
sovne povezave, vključeno 
je bilo sofinanciranje delo-
vanja javnih zavodov, kot 
so RRA Posavje, CPT Krško, 
Kulturni dom in drugi. Nekaj 
sredstev je namenjenih tudi 
za individualna nadomesti-
la. Iz gornjega je razvidno, 
da zlasti v zadnjih petnaj-
stih letih sredstva niso bila 
omejena le na Krško in bli-
žnjo okolico, temveč so bila 
enakomerneje razporejena 
po celotni občini. 

Kljub temu je občane po-
gosto spremljal občutek, 
da je bilo v osemdesetih in 
devetdesetih letih 20. sto-

letja s sredstvi nadomestil 
zaradi elektrarne narejeno 
v prostoru veliko več kot v 
novejšem času. Vodstvo ob-
čine bi moralo takšne dvome 
razjasnjevati sproti in skr-
beti za preglednost porabe 
sredstev. Letošnja predsta-
vitev vlaganj in sofinancira-
nja programov iz sredstev 
NORP je bila korak v pravi 
smeri, drži pa tudi, da se 
dandanes, v času precejšnje 
infrastrukturne razvitosti 
občine, vsakršna spremem-
ba v prostoru jemlje bistve-
no bolj samoumevno kot 
nekdaj.

Uspešnost obdobja 
je pokazal čas

Zajeti glavno razvojno zgod-
bo mesta v nekaj vrsticah je 
morda utvara, a vseeno že 
ta, čeprav pomanjkljiv, zapis 
kaže, da je Krškemu uspelo. 
Iz zaspanega podeželskega 
mesteca je zraslo sodobno 
mesto. Za te dosežke so de-

lali ljudje, v najrazličnejših 
oblikah so velika sredstva 
vlagala domača podjetja. S 
takšnim sofinanciranjem so 
zrasli vsi pomembni objekti 
ter infrastruktura v mestu 
in občini. Prispevali pa so 
tudi posamezniki z vizijo 
razvoja mesta in občine ter 
posluhom za potrebe časa. 
Danes Krško piše novo zgo-
dovino. V precejšnji meri je 
prebrodilo obdobje tranzici-
je in prebolelo usodo, ki so jo 
doživela številna industrij-
ska mesta. Ostaja središče 
regije, katere glavni motor je 
energetika. 

Maruša Mavsar

Gradbišče NEK v mesecu okto-
bru 1977 (hrani Valvasorjeva knji-
žnica Krško)

Pogled na Dalmatinovo ulico leta 1984 (hrani ZAC Celje) Pogled na kare Dalmatinova v Krškem leta 2014
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v ZDA pri izdelovanju opreme, a mi smo nuklearko zgradili 
brez računalnikov!«
Oba sta seveda sodelovala na elektrarni tudi kasneje, v času 
remontov in modifikacij, zadnji večji projekt je bila posta-
vitev tretjega diesel agregata. Na vprašanje o tem, kaj mu 
po vseh teh letih pomeni izkušnja z delom v nuklearki, An-
tun pravi: »V nuklearki nisem prebil le večino svoje delovne 
dobe, tu je ostal tudi velik del mojega življenja. V zadovolj-
stvo mi je, ko vidim, da elektrarna dobro in varno obratuje. A 
če bi se kaj vendarle pripetilo, bi bil gotovo med prvimi, ki bi 
priskočili na pomoč.«
Ob tem se oba sogovornika spomnita januarja leta 1979, 
ko je reka Sava zaradi otoplitev in nenadnega deževja hitro 
narasla in ogrozila del gradbišča ter delavsko naselje nad 
njo. Zaradi gradnje črpališča hladilne vode so pravi tok reke 
namreč zajezili in ga speljali po 400 m dolgem vzporednem 
kanalu na desnem bregu, a le mesec dni preden bi bila dela 
končana, je narava močno presenetila graditelje. »Ko je Sava 
ponoči začela groziti, da prebije nasip, smo stopili skupaj 
ljudje iz vseh firm in vso noč mašili luknje v njem,« se spo-
minja Antun, Ivan pa k temu dodaja: »Reševali smo opremo 

in stroje, veliko večino smo uspeli rešiti, predvsem črpalke, s 
katerimi smo potem črpali vodo iz gradbene jame. To je bila 
res huda borba z naravo.«
Večina delavcev je najprej stanovala v lesenem montažnem 
naselju ob Savi, Antun pa je bil naslednje leto premeščen v 
mesto: »Leta 1978 smo tisti, ki smo vodili dela, dobili preme-
stitev v novi hotel Sremič, kjer smo v popoldanskem ali ve-
černem času preučevali dokumentacijo in pripravljali delovne 
postopke. Takrat smo delali po 12 ur, tudi ob sobotah in nede-
ljah, ponoči in podnevi, saj so bili roki zelo kratki, ker je bilo 
potrebno usklajevati ogromno različnih del, katerih izvedba je 
bila medsebojno odvisna.« V hotelu Sremič je več let stanoval 
tudi Ivan, ki poudarja, kako pomembne so dolgoletne izkušnje 
njegovih sodelavcev tudi še danes: »Za zdaj v našem podjetju 
uspevamo, da ti delavci, ki imajo specifične izkušnje in pozna-
jo vsak kotiček od vhoda v elektrarno do jezu na Savi ter seve-
da tudi v vseh zgradbah, prenašajo svoje znanje na srednjo in 
najmlajšo generacijo. V elektrarni je vse več modifikacij, a pri 
njihovem izvajanju je poleg znanja iz šole in novih metod dela 
pomembno poznati tudi original …«
 Silvester Mavsar

Ko elektrarna 
odpre svoja 
vrata
Sobivanje z jedrsko elektrarno poteka na več 
načinov, pri čemer tako lokalna skupnost kot 
elektrarna skrbita za različne oblike sodelova-
nja. Poleg podpore, ki jo elektrarna neposre-
dno ali posredno nudi okolju, kot na primer z 
zaposlovanjem prebivalcev v elektrarni sami 
ali skozi najemanje zunanjih storitev ter pla-
čevanjem nadomestil za omejeno rabo prosto-
ra, ima zelo pomembno  vlogo tudi nenehno 
seznanjanje okoliških prebivalcev z delova-
njem elektrarne, še posebno pa z varnostnimi 
vidiki le-tega. Elektrarna je kljub specifično-
stim svoje tehnologije in proizvodnega pro-
cesa skozi desetletja vse bolj odpirala svoja 
vrata in tako omogočala, da dvojna kovinska 
ograja, ki ščiti jedrske objekte, vendarle ni 
bila previsoka za dobronamerne in radove-
dne obiskovalce. Ti so v elektrarno prihajali 
ob različnih priložnostih in zaradi različnih ra-
zlogov, včasih so bili povabljeni, spet drugič 
so se morda povabili sami. A tudi zaposleni v 
NEK sodelujejo v družbenem življenju lokalne 
skupnosti, saj so vključeni v različna športna 
in kulturna društva ter druge organizacije, 
v katerih s svojim znanjem in veščinami pri-
spevajo k večji kvaliteti življenja. Iz arhiva 
Posavskega obzornika, ki že več kot poldrugo 
desetletje spremlja NEK, smo izbrali nekaj fo-
tografij, ki potrjujejo zgoraj zapisano.

Prevoz težke opreme za elektrarno je vzbudil veliko zanimanje prebival-
cev Krškega. Na sliki: prevoz uparjalnika preko krškega mostu 20. septem-
bra 1999.

Na tisoče obiskovalcev različnih generacij in izo-
brazbe že od časov izgradnje obiskuje elektrarno, 
najprej pa jih sprejmejo v informacijskem centru.

V svoje nekdanje pod-
jetje se rad vrne Martin 
Novšak, direktor GEN 
energije, sedanje la-
stnice slovenskega dela 
NEK (na sliki ob obisku 
ministrice za gospodar-
stvo Darje Radič okto-
bra 2010).

Predstavniki lokalne skupnosti - člani štaba CZ Občine Krško na ogledu 
elektrarne (v prostorih simulatorja komandne sobe februarja 2009).

Predsednik vlade Janez Janša se v spremstvu di-
rektorja Staneta Rožmana seznanja z obratova-
njem NEK (marec 2006).

Trening center s simulatorjem omogoča, da  se z 
delovanjem JEK zelo od blizu seznanjajo dijaki 
domače srednje šole (2010).

Nenačrtovani dogodki v NEK vzbudijo veliko zanimanje medijev. Na sliki: 
Stane Rožman odgovarja na vprašanja novinarjev junija 2008.

Ekipa Civilne zaščite NEK se že vrsto let udele-
žuje preizkusov usposobljenosti v regiji in drža-
vi, na katerih je vedno med najboljšimi (2009). 

O obratovanju NEK je redno poročal tudi Posavski 
obzornik. Na sliki člana uprave Stane Rožman in 
Hrvoje Perharić v pogovoru z urednikom Petrom 
Pavlovičem natanko pred desetimi leti - novem-
bra 2004.

Tudi naslednji predsednik vlade Borut Pahor si je 
prišel ogledat elektrarno (v spremstvu direktorja 
NEK Rožmana in ministra Lahovnika) aprila 2010.

DESETLETJA SOBIVANJA 
Z JEDRSKO ENERGIJO

tematska priloga ob 40-letnici 
temeljnega kamna NEK

Besedilo: Posavski obzornik in naročniki objav
(strani od 19 do 26)

Fotografije: Zavod Neviodunum, ZAC Celje,
Valvasorjeva knjižnica Krško, naročniki objav 

in Boštjan Colarič

Oblikovanje in priprava za tisk: 
Zavod Neviodunum in Boštjan Colarič

Naklada: 26.700 izvodov
Krško, 4. 12. 2014
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brez računalnikov!«
Oba sta seveda sodelovala na elektrarni tudi kasneje, v času 
remontov in modifikacij, zadnji večji projekt je bila posta-
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če bi se kaj vendarle pripetilo, bi bil gotovo med prvimi, ki bi 
priskočili na pomoč.«
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ljudje iz vseh firm in vso noč mašili luknje v njem,« se spo-
minja Antun, Ivan pa k temu dodaja: »Reševali smo opremo 
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katerimi smo potem črpali vodo iz gradbene jame. To je bila 
res huda borba z naravo.«
Večina delavcev je najprej stanovala v lesenem montažnem 
naselju ob Savi, Antun pa je bil naslednje leto premeščen v 
mesto: »Leta 1978 smo tisti, ki smo vodili dela, dobili preme-
stitev v novi hotel Sremič, kjer smo v popoldanskem ali ve-
černem času preučevali dokumentacijo in pripravljali delovne 
postopke. Takrat smo delali po 12 ur, tudi ob sobotah in nede-
ljah, ponoči in podnevi, saj so bili roki zelo kratki, ker je bilo 
potrebno usklajevati ogromno različnih del, katerih izvedba je 
bila medsebojno odvisna.« V hotelu Sremič je več let stanoval 
tudi Ivan, ki poudarja, kako pomembne so dolgoletne izkušnje 
njegovih sodelavcev tudi še danes: »Za zdaj v našem podjetju 
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jo vsak kotiček od vhoda v elektrarno do jezu na Savi ter seve-
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njihovem izvajanju je poleg znanja iz šole in novih metod dela 
pomembno poznati tudi original …«
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Sobivanje z jedrsko elektrarno poteka na več 
načinov, pri čemer tako lokalna skupnost kot 
elektrarna skrbita za različne oblike sodelova-
nja. Poleg podpore, ki jo elektrarna neposre-
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vrata in tako omogočala, da dvojna kovinska 
ograja, ki ščiti jedrske objekte, vendarle ni 
bila previsoka za dobronamerne in radove-
dne obiskovalce. Ti so v elektrarno prihajali 
ob različnih priložnostih in zaradi različnih ra-
zlogov, včasih so bili povabljeni, spet drugič 
so se morda povabili sami. A tudi zaposleni v 
NEK sodelujejo v družbenem življenju lokalne 
skupnosti, saj so vključeni v različna športna 
in kulturna društva ter druge organizacije, 
v katerih s svojim znanjem in veščinami pri-
spevajo k večji kvaliteti življenja. Iz arhiva 
Posavskega obzornika, ki že več kot poldrugo 
desetletje spremlja NEK, smo izbrali nekaj fo-
tografij, ki potrjujejo zgoraj zapisano.

Prevoz težke opreme za elektrarno je vzbudil veliko zanimanje prebival-
cev Krškega. Na sliki: prevoz uparjalnika preko krškega mostu 20. septem-
bra 1999.

Na tisoče obiskovalcev različnih generacij in izo-
brazbe že od časov izgradnje obiskuje elektrarno, 
najprej pa jih sprejmejo v informacijskem centru.

V svoje nekdanje pod-
jetje se rad vrne Martin 
Novšak, direktor GEN 
energije, sedanje la-
stnice slovenskega dela 
NEK (na sliki ob obisku 
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Predstavniki lokalne skupnosti - člani štaba CZ Občine Krško na ogledu 
elektrarne (v prostorih simulatorja komandne sobe februarja 2009).

Predsednik vlade Janez Janša se v spremstvu di-
rektorja Staneta Rožmana seznanja z obratova-
njem NEK (marec 2006).

Trening center s simulatorjem omogoča, da  se z 
delovanjem JEK zelo od blizu seznanjajo dijaki 
domače srednje šole (2010).

Nenačrtovani dogodki v NEK vzbudijo veliko zanimanje medijev. Na sliki: 
Stane Rožman odgovarja na vprašanja novinarjev junija 2008.

Ekipa Civilne zaščite NEK se že vrsto let udele-
žuje preizkusov usposobljenosti v regiji in drža-
vi, na katerih je vedno med najboljšimi (2009). 

O obratovanju NEK je redno poročal tudi Posavski 
obzornik. Na sliki člana uprave Stane Rožman in 
Hrvoje Perharić v pogovoru z urednikom Petrom 
Pavlovičem natanko pred desetimi leti - novem-
bra 2004.

Tudi naslednji predsednik vlade Borut Pahor si je 
prišel ogledat elektrarno (v spremstvu direktorja 
NEK Rožmana in ministra Lahovnika) aprila 2010.

DESETLETJA SOBIVANJA 
Z JEDRSKO ENERGIJO

tematska priloga ob 40-letnici 
temeljnega kamna NEK

Besedilo: Posavski obzornik in naročniki objav
(strani od 19 do 26)

Fotografije: Zavod Neviodunum, ZAC Celje,
Valvasorjeva knjižnica Krško, naročniki objav 

in Boštjan Colarič

Oblikovanje in priprava za tisk: 
Zavod Neviodunum in Boštjan Colarič

Naklada: 26.700 izvodov
Krško, 4. 12. 2014
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 � Kako se osebno spominjate dogodka 
pred 40 leti, ko je bil položen temeljni ka-
men za jedrsko elektrarno, in na gradnjo 
elektrarne?
Rožman: Dogodka se spominjam le na 
osnovi zgodovinskega gradiva. Pri posta-
vitvi temeljnega kamna nisem bil prisoten, 
saj še nisem bil član kolektiva, ki je nasta-
jal. So pa med našimi sodelavci nekateri, ki 
so na slovesnosti bili. Mislim, da med za-
poslenimi ni nikogar, ki je delal na projektu 
Nuklearne elektrarne Krško, predvsem pa 
nikogar, ki bi sodeloval pri odločitvi za iz-
gradnjo jedrske elektrarne Krško, vsi smo 
vstopili kasneje, ko se je pričela oblikovati 
obratovalna organizacija, kar je bilo nekje v 
letih 1979-1980.
Perharić: Tudi jaz sem prišel kasneje, tako 
da se tega osebno ne spominjam, poznam 
pa ga na osnovi zapisov in fotografij. Sem 
pa z veseljem sodeloval pri obnovi mesta, 
kjer je bil postavljen temeljni kamen v spo-
min na ta dogodek.

 � Katere so bile po vašem mnenju od-
ločilne okoliščine, v katerih je prišlo do 
odločitve za gradnjo jedrske elektrarne v 
Krškem?
Rožman: V takratnem času je bilo nespor-
no jasno, da se iščejo novi viri električne 
energije zaradi visoke gospodarske rasti. 
Obstajala je tudi velika želja in ambicija, da 
takratna Jugoslavija postane gospodarsko 
razvita država in v tem kontekstu so bile 
sprejete mnoge strateške odločitve. Razvoj 
je pač vedno povezan s porabo energije, še 
posebej električne, vsaka gospodarska rast 
je sorazmerna z njo. To je bil glavni vzrok 
za iskanje novih virov. Seveda so imeli ta-
kratna država in akterji veliko željo po teh-
nološki sodobnosti, po napredku in jedrska 
energija je simbolizirala in dejansko bila 
novo odkritje na področju virov energije. Ve-
liko razlogov je bilo tudi v tem, da je bilo kar 
nekaj znanstvenikov in resnično strokovnih 
ljudi, ki so sodelovali pri razvoju in raziska-
vah na področju jedrske tehnike, skratka, 
bilo je nekaj zavzetih pionirjev na področju 
stroke, ki so ta vir uspešno promovirali. Vse 
to je po moji oceni pripeljalo do te odločitve.

Perharić: Z današnje distance se to sliši 
skoraj neverjetno, vendar je bila v tistem 
času jedrska energetika prepoznana kot 
vstop v najbolj tehnološko razvito družino 
na svetu. Rekel bi, da je bila to ena od idej, 
ki je končno pripeljala do odobritve tega 
projekta. Velja omeniti, da so pionirji te ide-
je izhajali iz takratne Slovenije, ki pa so se 
jim kasneje pridružili tudi ljudje s Hrvaške. 
V vsakem primeru menim, da je bila to vizi-

Jedrska energija potrebuje usklajenost 
z lokalnim prostorom
Jubileji so običajno tudi priložnost za pogled na prehojeno pot v preteklosti in premislek o prihodnosti. Prva moža Nuklearne elektrarne Krško, pred-
sednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Hrvoje Perharić, se strinjata, da je bila odločitev za gradnjo elektrarne pred štirimi desetletji vizionar-
ska in je tlakovala pot uspešni zgodbi. Njeni akterji so skozi desetletja poskrbeli, da se bo lahko še nadaljevala.

onarska odločitev, ki je definitivno pripelja-
la do tega, da je Slovenija v skupini držav, 
ki so sposobne izkoriščati in obvladovati 
visoko tehnologijo. Takratni Jugoslaviji je 
gradnja elektrarne dala velik tehnološki in 
gospodarski zagon. Tudi če bi danes prišlo 
do odločitve za izgradnjo NEK 2, bi to za ta 
prostor pomenilo neverjeten gospodarski 
zagon, ki bi se meril v nekaj odstotkih bruto 
domačega proizvoda.

 � Katere so najpomembnejše pridobitve 
in izkušnje iz gradnje in predvsem obra-
tovanja NEK?
Perharić: Iz časa gradnje nimam izkušenj, iz 
časa obratovanja pa je toliko let, da je težko 
izpostaviti le eno. Morda bi rekel, da je to 
fascinantno, dolga leta akumulirano znanje, 
ena najpomembnejših stvari, ki omogoča 
obstoj elektrarne skozi desetletja, pa tudi 
pozitivna selekcija. Veseli me, da se ves 

čas, kar sem tukaj prisoten, nismo soočali 
z negativno selekcijo in pritiskom, ampak 
smo ves čas verjeli v znanje, ki je elektrar-
no pripeljalo do današnjega statusa. Ključni 
so izbor pravih ljudi, veliko znanja in morda 
tudi občutek velike pripadnosti elektrarni 
pri vseh zaposlenih, celo z neko pozitivno in 
pravo mero čustev.

Rožman: Od odločitve za izgradnjo elektrar-
ne dalje je dominirala stroka, kar je bilo izje-
mnega pomena takrat in je še danes. Projekt 
je pomenil možnost profiliranja tako indu-
strije, ki je sodelovala pri izgradnji, kot vseh 
inštitucij, ki so bile vpete v upravne postop-

ke. To je bila velika priložnost za uveljavitev 
domače industrije, raziskovalnih inštitutov 
in univerz, da pokažejo svoje znanje in pri-
dobijo pomembno referenco za nastope na 
drugih področjih. Kar zadeva sam kolektiv, je 
bila, kot rečeno, vedno v ospredju stroka in 
srečna okoliščina je, da se je politika na nek 
pozitiven način distancirala od tega objekta 
in ga prepustila stroki oz. da se je obratoval-
na organizacija gradila na teh temeljih. To je 
kasneje prineslo zelo pozitivne rezultate in 
izkušnje, tako da je po moji oceni največja 
pridobitev na področju stroke, uveljavitve 
najrazličnejših znanj, ki so nas dejansko pri-
peljala do te ravni, kjer smo danes.

 � Kaj pa vloga elektrarne v lokalnem 
okolju? Verjetno se je v tem času spremi-
njala, kakšen pomen ima elektrarna danes 
za razvoj Krškega z okolico?
Rožman: Jedrska energija je vir, ki nespor-

no potrebuje usklajenost z lokalnim prosto-
rom in tega so se zavedali že takrat, ko so 
odločitev sprejemali, tega smo se zavedali 
tudi mi, ki smo vstopili kasneje, in tega se 
moramo zelo zavedati tudi danes. Jedrska 
energija je pač po svoji naravi takšna, da 
potrebuje široko soglasje okolja in prebival-
stva v ožjem in širšem smislu. Ko govorimo 
o okolju, nimamo v mislih le lokalne skupno-
sti, ampak tudi ostale inštitucije na ravni 
države, na finančne inštitucije, na strokovne 
organizacije in predvsem na lastnike. Slove-
nija in Hrvaška sta uspeli to okolje zgradi-
ti in temu gre pripisati tudi sprejemljivost 
v javnosti. Če se vrnemo nazaj na lokalno 

skupnost, to pomeni trajno dober odnos z 
njo skozi čas izgradnje in obratovalno ob-
dobje. Sama izgradnja je seveda lokalnemu 
prostoru prinesla merljive pozitivne učinke, 
kajti na projektu, kjer se je izmenoma vrtelo 
na tisoče ljudi, je to pomenilo tudi mnoge 
priložnosti za lokalni prostor. To je bil ve-
lik razvojni impulz za lokalno skupnost, ta 
pozitivna zgodba pa se je nadaljevala tudi 
skozi desetletja obratovanja in se nadaljuje 
še danes. Danes so akterji v lokalni skupno-
sti veliko bolj osveščeni in po eni strani veli-
ko bolj zahtevni glede okoljskih vprašanj in 
glede varnosti obratovanja, po drugi strani 
pa znajo tudi veliko bolj ceniti vse pozitiv-
ne učinke, ki jih takšen energetski objekt 
prinaša v prostor. S stalnimi vložki, ki so 
zakonsko opredeljeni, lokalni prostor napre-
duje in lahko ta sredstva vlaga v področja, 
ki so pomembna za njegov vsesplošni ra-
zvoj in dobrobit občanov.

 � Gospod Perharić, je tako tudi v čezmej-
nem prostoru?
Perharić: Seveda. Glede tega, kaj je prinesla 
elektrarna v okolje, bi dodal tole: elektrarna 
je prinesla fantastično motivacijo okolju, da 
jo lahko spremlja. Elektrarna je v tem obdo-
bju pridobila zaupanje, istočasno pa motivi-
rala tako hrvaški kot slovenski prostor, da jo 
razume in podpre. Ta motivacijski faktor, ki 
izhaja iz takšnega objekta, da se tudi oko-
lje dvigne na nivo visoke tehnologije, je po-
memben prispevek elektrarne.

 � V 40 letih se je spremenilo marsikaj: 
država, politična in gospodarska ureditev, 
vrednote itd., pa tudi odnos do jedrske 
energije, na katerega so vplivale zlasti 
odmevne jedrske nesreče na Otoku treh 
milj, v Černobilu in Fukušimi. Kakšen je 
vaš pogled na perspektivo in razvoj ener-
getike v lokalnem, evropskem in global-
nem prostoru?
Rožman: Gledano globalno, so se na podro-
čju komercialne uporabe jedrske energije 
dogodili tudi neljubi dogodki oz. nesreče, 
iz katerih smo se seveda vsi skupaj veliko 
naučili. Ti dogodki so bili lekcije in na nek 
način razvojni impulz, da smo na področju 
t. i. jedrske operative napredovali in spreje-
mali ukrepe za varnejše obratovanje. To je 
pozitiven učinek teh dogodkov. Danes lahko 
seveda ugotavljamo, da jedrska energija je 
in ostaja vir, ki ga na globalni ravni nikakor 
ni možno zavreči. Energetska lakota je v 
svetovnem merilu tako velika, da nobenega 
od virov ni možno zanemariti, možno se je 
samo spraševati, kako na najbolj optimalen, 
okoljsko sprejemljiv in varen način te vire 
koristiti. To velja tudi za jedrsko energijo in 
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NEK 40 let od postavitve temeljnega kamna

to navsezadnje potrjujejo tudi številne na-
cionalne strategije v svetu. Te se do neke 
mere razlikujejo, predvsem v v Evropi, kjer 
so strategije danes precej različne. Tako 
imamo države, ki se zelo močno opirajo na 
jedrsko energijo, kot so Francija, Velika Bri-
tanija, Španija, Švedska, Belgija, Slovaška 
itd., pa tudi države, ki jedrske energije ne 
uporabljajo, kot so Danska, Avstrija, Irska, 
Norveška itd. To je pač izbira evropskih dr-
žav glede na specifične okoliščine in pred-
nosti oz. naravne danosti, ki jih imajo. V 
zadnjem času izstopa Nemčija, ki je glavni 
nosilec obnovljivih virov energije, čeravno 
še vedno uporablja tudi jedrsko energijo. 
Tudi v Sloveniji ima jedrska energija dolgo-
ročno prihodnost. Danes smo nekje na po-
lovici obratovalnega obdobja, izpolnjene so 
vse predpostavke in sprejete formalne od-
ločitve za podaljšano obratovalno dobo za 
naslednjih 30 let, tako da je pred nami dol-
ga in lepa bodočnost, če se omejim samo na 
obratovanje NEK 1, s tem da je druga enota 
vedno aktualna in je lahko tudi velika pri-
ložnost. 
Treba je razumeti tudi, da je jedrska ener-
gija vir, ki pokriva potrebe po električni 
energiji v t. i. pasu, se pravi z visoko raz-
položljivostjo skozi vse leto. Elektrarne, ki 
danes obratujejo, so seveda nesporno tudi 
generator dodane vrednosti in dobička, s 
katerim lahko energetski sektor izvaja osta-
le projekte in naložbe, v tem je njena velika 
vrednost. Na globalni ravni pa je predvsem 
na področju razvijajočega se sveta jedrska 

energija eden osrednjih virov in novogra-
dnje so nekaj vsakdanjega, predvsem v dr-
žavah, ki so že danes gospodarske velesile, 
kot so Kitajska, Indija, Južna Koreja, Brazili-
ja. Tu ni nobene dileme glede virov in jedr-
ska energija ima svoje mesto.

 � Kaj pa gradnja odlagališča NSRAO, ki 
se (pre)dolgo vleče, a ravno zdaj končno 
premika naprej. Bo zgrajeno pravi čas, 
da ne bo ogrozilo delovanja elektrarne in 
gradnje drugega bloka?
Rožman: V preteklem letu so bili doseženi 
pomembni koraki naprej z odobritvijo inve-
sticijskega programa. Mislim, da je s tem 
prižgana zelena luč za nadaljnje korake, 

odlagališče bo po moji oceni slej ko prej v 
funkciji. Dinamika gradnje odlagališča ne 
bo in tudi ne sme ogroziti obratovanja te 
elektrarne in ta odgovornost je seveda na 
nas, mi smo tisti, ki ne smemo dovoliti, da 
bi bila kontinuiteta obratovanja s čimer koli 
ogrožena.

 � V zadnjem času se spet več govori o 
izvedljivosti skupnega slovensko-hrva-
škega odlagališča NSRAO. Se vam zdi to 
realno?
Perharić: Jaz mislim obratno, zadnje čase 
se govori o rešitvah za vsako državo pose-
bej, kar pa se mi zdi odlična osnova, da se 
začne končno pogovarjati o skupni rešitvi. 

Zapolniti vrzel pri oskrbi z električno energijo ter zagotoviti zanesljiv in ekonomsko ugoden vir električne energije je bila vizija 
tistih, ki so v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja snovali oskrbo z električno energijo za naslednja desetletja. Odločitev 
o gradnji nuklearne elektrarne je bila sprejeta leta 1970. Investitorji so bile elektrogospodarske organizacije iz Slovenije in 
Hrvaške. Pogodba o dobavi opreme in graditvi jedrske elektrarne z neto močjo 632 megavatov je bila sklenjena z ameriškim 
podjetjem Westinghouse. Izbrana je bila sodobna in preverjena tehnološka zasnova. Pred štiridesetimi leti je bil postavljen te-
meljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Gradnja je bila zaključena prej kot v sedmih letih, kar je tudi danes soliden 
dosežek v mednarodnem prostoru. Desetletja varnega in zanesljivega obratovanja NEK potrjujejo pravilnost takratnih odloči-
tev. Kot veliko in uspešno podjetje visoke tehnologije je NEK vsestransko pozitivno vplivala na gospodarstvo in razvoj tako v 
regiji kot državi. Letna proizvodnja, ki v zadnjem desetletju presega pet milijard kilovatnih ur, predstavlja tretjino v Sloveniji 
proizvedene električne energije. Kompetenten kolektiv je eden od temeljev zagotavljanja varnosti in zanesljivosti obratovanja, 
zato v NEK zaposlenim omogočajo celovit poklicni razvoj. Premišljen odziv na spremembe in pravočasne odločitve omogočajo 
obratovanje nuklearke tudi v prihodnjih desetletjih. 

Strokoven kolektiv kot gibalo 
razvoja 

Ustrezna organiziranost, značilna za jedr-
sko industrijo, in strokoven kolektiv z vi-
soko stopnjo zavezanosti vrednotam var-
nostne in poslovne kulture sta ključna za 
zagotavljanje jedrske varnosti in zaneslji-
vosti obratovanja NEK. Visoko postavljene 
poslovne in strateške cilje lahko dosežejo 
le kompetentni in zavzeti zaposleni, ki ima-
jo poleg bogatega znanja in izkušenj tudi 
ustrezne vrednote. 
Ob koncu lanskega leta je bilo v NEK 636 
zaposlenih, od tega 40 odstotkov z univer-
zitetno izobrazbo. Na področjih obratova-
nja, vzdrževanja, inženiringa, kakovosti in 
strokovnega usposabljanja, kar predstavlja 

tri četrtine zaposlenih, delajo strokovnjaki 
s področja elektrotehnike, strojništva, jedr-
ske tehnike, kemije, fizike, računalništva in 
gradbeništva, različnih ravni izobrazbe.
S sistematičnimi programi usposabljanj 
nadgrajujejo znanje, ki ga pridobijo med 
šolanjem v izobraževalnih ustanovah. Orga-
nizirajo jih v elektrarni ter v sodelovanju z 
domačimi in mednarodnimi organizacijami 
ter dobavitelji opreme. Tako zaposleni pri-
dobivajo specialistična znanja s področja 
jedrske tehnologije in delovnih procesov, 
ki podpirajo obratovanje. Elektrarna ima 
tudi popolni simulator, ki je ob izkušenih 
inštruktorjih nepogrešljivo orodje za uspo-
sabljanje obratovalnega osebja. Najobse-
žnejši je program začetnega usposabljanja 
operaterjev z dovoljenjem za upravljanje 
reaktorja. Poteka v skladu z zahtevami do-

mače zakonodaje in uveljavljenimi medna-
rodnimi standardi. Ob koncu lanskega leta 
je imelo 74 delavcev NEK dovoljenje za ope-
raterja reaktorja, glavnega operaterja reak-
torja ali inženirja izmene.

Pred menjavo generacij, ko so se začeli upo-
kojevati delavci, ki so v elektrarni delali od 
izgradnje in začetka obratovanja, so vzpo-
stavili programe prenosa znanj in veščin na 
mlade sodelavce. Tako ohranjajo kontinui-
teto strokovne usposobljenosti. V zadnjem 
desetletju se je v elektrarni zaposlilo 250 
mladih inženirjev in tehnikov. Zaposlene 
spodbujajo k nadaljnjemu izobraževanju in 
usposabljanju. Spodbudno delovno okolje 
in vpetost v mednarodni prostor sta doda-
tna razloga, zaradi katerih je mladim stro-
kovnjakom delati v NEK izziv.

Naložbe v posodobitve opreme 
in procesov

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehno-
loške sisteme, delovne procese in organi-
zacijo. Odločitve o posodobitvah temeljijo 
na predpisih in industrijskih standardih ter 
lastnih in mednarodnih izkušnjah. Načrt po-
sodobitev se opredeljuje za petletno obdobje 
in dopolnjuje vsako leto glede na nova spo-
znanja in zahteve. Posodobitve prispevajo k 
povečanju varnosti in zanesljivosti obratova-
nja ter večji proizvodnji električne energije.

Kar se tiče Hrvaške, je zaenkrat sprejeta 
strategija, ki predvideva skladišče, ne pa 
odlagališče NSRAO, nekje na lokaciji na Hr-
vaškem. Na formalnem nivoju nimamo še 
nobene odločitve, ali se bosta državi pribli-
žali neki skupni rešitvi, ne glede na to, kje 
in kdaj. Pridružil bi se razmišljanju kolega 
Rožmana, da v elektrarni pričakujemo do-
volj osveščenosti in odgovornosti pri obeh 
državah oz. solastnicah, da ta problem na 
ustrezen način rešita in nam omogočita na-
daljnje obratovanje.

 � Kakšno prihodnost napovedujete NE 
Krško?
Perharić: Mislim, da tej elektrarni ni težko 
napovedati prihodnosti, saj so vse formalne 
odločitve za njeno dolgoročno obratovanje 
že sprejete. Današnji tehnološki status ji za-
gotavlja tehnološko brezhibnost, prav tako 
ji prihodnost na visoki ravni zagotavljajo 
naši zaposleni; tudi podpora v lokalnem 
in širšem okolju je takšna, da prihodnost 
elektrarne ni vprašljiva, da ne govorim o 
energetskem smislu, v katerem predstavlja 
steber obeh sistemov, tako slovenskega 
kot hrvaškega. V Sloveniji zagotavlja 38, 
na Hrvaškem pa 16-18 odstotkov električne 
energije. Vsi elementi za dobro prihodnost 
elektrarne so zagotovljeni. Celo tisto, kar 
nas pogosto skrbi, odnos politike v obeh dr-
žavah, po mojem mnenju ne more pokvariti 
tega pozitivnega odnosa do elektrarne in 
njene dolgoročnosti.

Peter Pavlovič, foto: Rok Germovšek
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NEK 40 let od postavitve temeljnega kamna

to navsezadnje potrjujejo tudi številne na-
cionalne strategije v svetu. Te se do neke 
mere razlikujejo, predvsem v v Evropi, kjer 
so strategije danes precej različne. Tako 
imamo države, ki se zelo močno opirajo na 
jedrsko energijo, kot so Francija, Velika Bri-
tanija, Španija, Švedska, Belgija, Slovaška 
itd., pa tudi države, ki jedrske energije ne 
uporabljajo, kot so Danska, Avstrija, Irska, 
Norveška itd. To je pač izbira evropskih dr-
žav glede na specifične okoliščine in pred-
nosti oz. naravne danosti, ki jih imajo. V 
zadnjem času izstopa Nemčija, ki je glavni 
nosilec obnovljivih virov energije, čeravno 
še vedno uporablja tudi jedrsko energijo. 
Tudi v Sloveniji ima jedrska energija dolgo-
ročno prihodnost. Danes smo nekje na po-
lovici obratovalnega obdobja, izpolnjene so 
vse predpostavke in sprejete formalne od-
ločitve za podaljšano obratovalno dobo za 
naslednjih 30 let, tako da je pred nami dol-
ga in lepa bodočnost, če se omejim samo na 
obratovanje NEK 1, s tem da je druga enota 
vedno aktualna in je lahko tudi velika pri-
ložnost. 
Treba je razumeti tudi, da je jedrska ener-
gija vir, ki pokriva potrebe po električni 
energiji v t. i. pasu, se pravi z visoko raz-
položljivostjo skozi vse leto. Elektrarne, ki 
danes obratujejo, so seveda nesporno tudi 
generator dodane vrednosti in dobička, s 
katerim lahko energetski sektor izvaja osta-
le projekte in naložbe, v tem je njena velika 
vrednost. Na globalni ravni pa je predvsem 
na področju razvijajočega se sveta jedrska 

energija eden osrednjih virov in novogra-
dnje so nekaj vsakdanjega, predvsem v dr-
žavah, ki so že danes gospodarske velesile, 
kot so Kitajska, Indija, Južna Koreja, Brazili-
ja. Tu ni nobene dileme glede virov in jedr-
ska energija ima svoje mesto.

 � Kaj pa gradnja odlagališča NSRAO, ki 
se (pre)dolgo vleče, a ravno zdaj končno 
premika naprej. Bo zgrajeno pravi čas, 
da ne bo ogrozilo delovanja elektrarne in 
gradnje drugega bloka?
Rožman: V preteklem letu so bili doseženi 
pomembni koraki naprej z odobritvijo inve-
sticijskega programa. Mislim, da je s tem 
prižgana zelena luč za nadaljnje korake, 

odlagališče bo po moji oceni slej ko prej v 
funkciji. Dinamika gradnje odlagališča ne 
bo in tudi ne sme ogroziti obratovanja te 
elektrarne in ta odgovornost je seveda na 
nas, mi smo tisti, ki ne smemo dovoliti, da 
bi bila kontinuiteta obratovanja s čimer koli 
ogrožena.

 � V zadnjem času se spet več govori o 
izvedljivosti skupnega slovensko-hrva-
škega odlagališča NSRAO. Se vam zdi to 
realno?
Perharić: Jaz mislim obratno, zadnje čase 
se govori o rešitvah za vsako državo pose-
bej, kar pa se mi zdi odlična osnova, da se 
začne končno pogovarjati o skupni rešitvi. 

Zapolniti vrzel pri oskrbi z električno energijo ter zagotoviti zanesljiv in ekonomsko ugoden vir električne energije je bila vizija 
tistih, ki so v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja snovali oskrbo z električno energijo za naslednja desetletja. Odločitev 
o gradnji nuklearne elektrarne je bila sprejeta leta 1970. Investitorji so bile elektrogospodarske organizacije iz Slovenije in 
Hrvaške. Pogodba o dobavi opreme in graditvi jedrske elektrarne z neto močjo 632 megavatov je bila sklenjena z ameriškim 
podjetjem Westinghouse. Izbrana je bila sodobna in preverjena tehnološka zasnova. Pred štiridesetimi leti je bil postavljen te-
meljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Gradnja je bila zaključena prej kot v sedmih letih, kar je tudi danes soliden 
dosežek v mednarodnem prostoru. Desetletja varnega in zanesljivega obratovanja NEK potrjujejo pravilnost takratnih odloči-
tev. Kot veliko in uspešno podjetje visoke tehnologije je NEK vsestransko pozitivno vplivala na gospodarstvo in razvoj tako v 
regiji kot državi. Letna proizvodnja, ki v zadnjem desetletju presega pet milijard kilovatnih ur, predstavlja tretjino v Sloveniji 
proizvedene električne energije. Kompetenten kolektiv je eden od temeljev zagotavljanja varnosti in zanesljivosti obratovanja, 
zato v NEK zaposlenim omogočajo celovit poklicni razvoj. Premišljen odziv na spremembe in pravočasne odločitve omogočajo 
obratovanje nuklearke tudi v prihodnjih desetletjih. 

Strokoven kolektiv kot gibalo 
razvoja 

Ustrezna organiziranost, značilna za jedr-
sko industrijo, in strokoven kolektiv z vi-
soko stopnjo zavezanosti vrednotam var-
nostne in poslovne kulture sta ključna za 
zagotavljanje jedrske varnosti in zaneslji-
vosti obratovanja NEK. Visoko postavljene 
poslovne in strateške cilje lahko dosežejo 
le kompetentni in zavzeti zaposleni, ki ima-
jo poleg bogatega znanja in izkušenj tudi 
ustrezne vrednote. 
Ob koncu lanskega leta je bilo v NEK 636 
zaposlenih, od tega 40 odstotkov z univer-
zitetno izobrazbo. Na področjih obratova-
nja, vzdrževanja, inženiringa, kakovosti in 
strokovnega usposabljanja, kar predstavlja 

tri četrtine zaposlenih, delajo strokovnjaki 
s področja elektrotehnike, strojništva, jedr-
ske tehnike, kemije, fizike, računalništva in 
gradbeništva, različnih ravni izobrazbe.
S sistematičnimi programi usposabljanj 
nadgrajujejo znanje, ki ga pridobijo med 
šolanjem v izobraževalnih ustanovah. Orga-
nizirajo jih v elektrarni ter v sodelovanju z 
domačimi in mednarodnimi organizacijami 
ter dobavitelji opreme. Tako zaposleni pri-
dobivajo specialistična znanja s področja 
jedrske tehnologije in delovnih procesov, 
ki podpirajo obratovanje. Elektrarna ima 
tudi popolni simulator, ki je ob izkušenih 
inštruktorjih nepogrešljivo orodje za uspo-
sabljanje obratovalnega osebja. Najobse-
žnejši je program začetnega usposabljanja 
operaterjev z dovoljenjem za upravljanje 
reaktorja. Poteka v skladu z zahtevami do-

mače zakonodaje in uveljavljenimi medna-
rodnimi standardi. Ob koncu lanskega leta 
je imelo 74 delavcev NEK dovoljenje za ope-
raterja reaktorja, glavnega operaterja reak-
torja ali inženirja izmene.

Pred menjavo generacij, ko so se začeli upo-
kojevati delavci, ki so v elektrarni delali od 
izgradnje in začetka obratovanja, so vzpo-
stavili programe prenosa znanj in veščin na 
mlade sodelavce. Tako ohranjajo kontinui-
teto strokovne usposobljenosti. V zadnjem 
desetletju se je v elektrarni zaposlilo 250 
mladih inženirjev in tehnikov. Zaposlene 
spodbujajo k nadaljnjemu izobraževanju in 
usposabljanju. Spodbudno delovno okolje 
in vpetost v mednarodni prostor sta doda-
tna razloga, zaradi katerih je mladim stro-
kovnjakom delati v NEK izziv.

Naložbe v posodobitve opreme 
in procesov

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehno-
loške sisteme, delovne procese in organi-
zacijo. Odločitve o posodobitvah temeljijo 
na predpisih in industrijskih standardih ter 
lastnih in mednarodnih izkušnjah. Načrt po-
sodobitev se opredeljuje za petletno obdobje 
in dopolnjuje vsako leto glede na nova spo-
znanja in zahteve. Posodobitve prispevajo k 
povečanju varnosti in zanesljivosti obratova-
nja ter večji proizvodnji električne energije.

Kar se tiče Hrvaške, je zaenkrat sprejeta 
strategija, ki predvideva skladišče, ne pa 
odlagališče NSRAO, nekje na lokaciji na Hr-
vaškem. Na formalnem nivoju nimamo še 
nobene odločitve, ali se bosta državi pribli-
žali neki skupni rešitvi, ne glede na to, kje 
in kdaj. Pridružil bi se razmišljanju kolega 
Rožmana, da v elektrarni pričakujemo do-
volj osveščenosti in odgovornosti pri obeh 
državah oz. solastnicah, da ta problem na 
ustrezen način rešita in nam omogočita na-
daljnje obratovanje.

 � Kakšno prihodnost napovedujete NE 
Krško?
Perharić: Mislim, da tej elektrarni ni težko 
napovedati prihodnosti, saj so vse formalne 
odločitve za njeno dolgoročno obratovanje 
že sprejete. Današnji tehnološki status ji za-
gotavlja tehnološko brezhibnost, prav tako 
ji prihodnost na visoki ravni zagotavljajo 
naši zaposleni; tudi podpora v lokalnem 
in širšem okolju je takšna, da prihodnost 
elektrarne ni vprašljiva, da ne govorim o 
energetskem smislu, v katerem predstavlja 
steber obeh sistemov, tako slovenskega 
kot hrvaškega. V Sloveniji zagotavlja 38, 
na Hrvaškem pa 16-18 odstotkov električne 
energije. Vsi elementi za dobro prihodnost 
elektrarne so zagotovljeni. Celo tisto, kar 
nas pogosto skrbi, odnos politike v obeh dr-
žavah, po mojem mnenju ne more pokvariti 
tega pozitivnega odnosa do elektrarne in 
njene dolgoročnosti.

Peter Pavlovič, foto: Rok Germovšek
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Na prelomu stoletja je bila izvedena najob-
sežnejša posodobitev, ki je vključevala za-
menjavo uparjalnikov, prilagoditev opreme 
za povečanje zmogljivosti elektrarne za pri-
bližno 50 megavatov in nabavo simulatorja 
za usposabljanje obratovalnega osebja. V 
naslednjih letih so bili posodobljeni sistemi 
fizičnega varovanja in nadzora elektrarne. 
Zaradi prilagajanja okoljskim spremembam 
so bili posodobljeni in dograjeni hladilni stol-
pi, ki omogočajo obratovanje na polni moči 
tudi pri nizkih pretokih reke Save. Z zame-
njavo nizkotlačnih turbin leta 2006 je bil iz-
boljšan izkoristek elektrarne, ki je prinesel 
dodatnih 20 megavatov moči. Z zvišanjem 
visokovodnega nasipa ob levem bregu Save 

in ob Potočnici za primer ekstremne popla-
ve, določene na podlagi nove metodologije, 
so izboljšali poplavno varnost elektrarne. Za-
nesljivost obratovanja elektrarne se je pove-
čala z zamenjavo statorja in rotorja glavnega 
električnega generatorja. Zamenjava glave 
reaktorske posode, vključno z izboljšavami, 
ki so poenostavile redna remontna opravi-
la, je bila izvedena leta 2012. V tem letu je 
bil zaključen tudi projekt vgradnje tretjega 
dizelskega agregata kot pomembna poso-
dobitev za zagotavljanje jedrske varnosti. 
Lani so zaključili s prenovo 400-kilovoltnega 
stikališča in prvima projektoma Programa 
nadgradnje varnosti. Skupno je bilo doslej iz-
vedenih že preko 800 posodobitev, moč elek-
trarne pa je bila povečana s 664 megavatov 
na 727 megavatov.

Aktivno sodelovanje 
z mednarodnimi 
organizacijami 

Sodelovanje z domačimi in mednarodnimi 
organizacijami ter vključevanje zaposlenih v 
delo strokovnih združenj je dolgoletna stra-
teška usmeritev NEK, ki omogoča prenos 
znanja, primerjavo dela z najboljšimi in iz-
menjavo dobrih praks. Zavedajo se tudi po-
mena mednarodnega nadzora delovanja. Le 
tako lahko dosegajo mednarodno primerljive 
obratovalne in varnostne rezultate. 
V svetovno združenje operaterjev jedrskih 
elektrarn (World Association of Nuclear 
Operators – WANO), ki združuje vse jedrske 
elektrarne na svetu, je NEK včlanjena od leta 
1989. Namen združenja je promocija najviš-
jih delovnih standardov. Med članicami izva-
ja varnostne presoje obratovanja ter spod-
buja izmenjavo obratovalnih izkušenj, razvoj 
kadrov in tehnično pomoč. V NEK so imeli 
štiri varnostne presoje, njihovi strokovnjaki 
pa so sodelovali na 40 takšnih presojah po 
celem svetu. Zaradi dobrih rezultatov je NEK 
postala zgled za ostale upravljavce jedrskih 
elektrarn in referenca za dobre izkušnje na 
različnih področjih dela. 

Mednarodna agencija za jedrsko energijo 
(International Atomic Energy Agency – 
IAEA) je neodvisna medvladna organizaci-
ja, ki deluje v Organizaciji združenih naro-
dov. IAEA razvija varnostne standarde za 
doseganje visoke ravni varnosti pri uporabi 
jedrske energije in zaščiti prebivalstva pred 

ionizirajočim sevanjem. Organizira tudi 
misije OSART (Operational Safety Review 
Team), ki obiskujejo elektrarne, da bi po 
natančnem pregledu ocenili njihovo obrato-
valno varnost. V NEK so bile že tri tovrstne 
misije, njeni strokovnjaki pa so se udeležili 
16 takšnih misij. 

NEK je že od leta 1988 včlanjena v Inštitut 
za spremljanje obratovanja jedrskih elek-
trarn INPO v ZDA. Njegov namen je pove-
čati varnost in zanesljivost jedrskih elek-
trarn. NEK sodeluje v različnih programih 
združenja vseh uporabnikov tlačnovodnih 
reaktorjev in družbe Westinghouse PWROG 
ter inštituta EPRI. Izmenjavo izkušenj na 
področju vzdrževanja omogoča članstvo v 
organizaciji NUMEX. 

Pred nuklearko nova 
desetletja obratovanja 

NEK je lani zaključila upravne postopke, ki 
ji omogočajo obratovanje do leta 2043. Novo 
obratovalno dovoljenje ji nalaga, da mora 
izvajati vse potrjene programe nadzora sta-
ranja opreme, v skladu s predpisi vsakih 
10 let opraviti občasni varnostni pregled in 
izvesti Program nadgradnje varnosti ter iz-

polnjevati predpisane varstvene zahteve s 
področja jedrske in sevalne varnosti. 
Podaljšanje obratovalne dobe elektrarn je 
uveljavljena in pogosta praksa v jedrski in-
dustriji, ki jo omogočajo zanesljive projek-
tne rešitve, kakovostna izdelava ter stalno 
vzdrževanje in posodabljanje opreme. Pred-

pogoj podaljšanja obratovanja je bila uved-
ba Programa nadzora staranja sistemov, 
struktur in komponent, ki jih ne zajemajo 
redni procesi preventivnega vzdrževanja. V 
skladu z najboljšo industrijsko prakso je za 
več kot 10 000 komponent, skupin opreme, 
struktur in sistemov NEK razvila procese 
spremljanja staranja in predvidela preven-
tivne ukrepe v obratovanju, vzdrževanju in 
nadzoru. 

Drugi pogoj za dolgoročno obratovanje NEK 
je izpolnitev zahtev občasnih varnostnih 
pregledov, ki jih predpisuje slovenska za-
konodaja. Vsakih deset let Uprava RS za je-
drsko varnost celovito in sistematično pre-
veri jedrsko varnost NEK in izpolnjevanje 
akcijskih načrtov, ki zajemajo tudi presojo 
pripravljenosti za primer jedrske nesreče 
ter izvedbo izboljšav. Prvi varnostni pregled 
je bil opravljen med letoma 2002 in 2003, 
drugi med 2012 in 2013, tretji bo sledil med 
2022 in 2023. 

Program nadgradnje varnosti je povezan z 
odločitvijo za podaljšanje obratovanja elek-
trarne in dopolnjen z izkušnjami po jedrski 
nesreči na Japonskem. NEK je potrebne 
analize izvedla še pred evropskimi »stresni-
mi testi«. Uprava RS za jedrsko varnost je 
Program nadgradnje varnosti potrdila; izve-
den bo v prihodnjih letih. Obsega izgradnjo 
dodatnih varnostnih sistemov za zagotavlja-
nje hlajenja sredice v reaktorju in izrablje-
nega goriva, ki bodo zagotavljali odpornost 
elektrarne na izredne naravne in druge malo 
verjetne dogodke, kot so ekstremen potres, 
poplava, padec komercialnega letala ipd. 
Uprava RS za jedrsko varnost je z odločba-
ma o spremembi obratovalnega dovoljenja 
potrdila in odobrila spremembe tistih delov 
varnostnega poročila NEK, ki so obratovalno 
dobo omejevale na 40 let. 

www.nek.si

Štirideset let po postavi-
tvi temeljnega kamna za 
nuklearko lahko strnemo, 
da so desetletja obratova-
nja elektrarne uresničila 
vizijo snovalcev uporabe 

jedrske energije v na-
šem prostoru. Potrdila so 
ustreznost tehnološkega 
izbora in ustreznost od-

ločitev za varno, stabilno 
in ekonomsko učinkovito 
dolgoročno obratovanje.
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Temelji dolgoročne uporabe jedrske energije 
položeni pred 40 leti

in zgledno sodelovanje s 
hrvaškim partnerjem, polo-
vičnim lastnikom NEK. 

Poraba električne 
energije se 
povečuje

V obdobju desetih let do 
gospodarske krize v letu 
2008 se je poraba električne 
energije v Sloveniji poveča-
la za več kot 33 %. Med go-
spodarsko krizo je poraba 
električne energije upadla, 
predvsem zaradi propadlih 
podjetij v gospodarstvu, 
in dno dosegla v letu 2009, 
od takrat naprej pa poraba 
zopet narašča in je v pre-
teklem letu narasla za 11 % 
glede na leto 2009, kar pred-
stavlja skoraj 4 % rast pora-
be na leto. V sektorju gospo-
dinjskih odjemalcev pa se je 
poraba električne energije v 
2013 povečala za 27 % v pri-
merjavi z letom 2007.

Razmerje med poslovnim 
odjemom električne energi-
je in gospodinjstvi je v Slo-
veniji približno 3 proti 1. V 
letu 2012 je tako poraba ele-
ktrične energije poslovnih 

odjemalcev znašala 9482 
GWh, medtem ko je poraba 
gospodinjskih odjemalcev 
znašala 3179 GWh. Kljub 
neprestanim naporom za 
bolj učinkovito rabo elek-
trične energije, se bo pora-
ba po napovedih strokov-
njakov povečala. Razlog za 
to je predvsem načrtovana 
elektrifikacija določenih po-
dročij, ki so danes v veliki 
meri vezana na rabo fosilnih 
goriv: to sta predvsem pro-
met in ogrevanje.
Projekcije rasti porabe ele-
ktrične energije v Slove-
niji temeljijo na različnih 
scenarijih. Prvi (2,3 % rast 
porabe) je pripravil ELES 
(slovenski operater preno-
snega omrežja z električno 
energijo), drugi (0,5 % rast 
porabe) izhaja iz predloga 
Nacionalnega energetske-
ga programa iz leta 2011, 

kadre, ki bodo poskrbeli za 
učinkovito in odgovorno iz-
vedbo projekta. 
Pomembna prednost v Slo-
veniji je, da imamo z dolgo-
letnim uspešnim obratova-
njem NEK že vzpostavljeno 
vso potrebno infrastruktu-
ro, ki bo z drugo enoto je-
drske elektrarne dodatno 
izkoriščena. Pri tem se z 
izgradnjo JEK 2 zaradi si-
nergij med obema enotama 

pozitivni učinki obstoječe 
jedrske elektrarne še pove-
čujejo. S tehnološkega vidi-
ka JEK 2 prinaša možnost 
optimizacije izkoriščanja 
izrabljenega jedrskega go-
riva tako iz prve kot iz dru-
ge enote. Izrabljeno jedrsko 
gorivo predstavlja akumuli-
rano zalogo in s tem doda-
ten domač vir energenta, ki 
se v postopku reprocesira-
nja predela v sveže gorivo. 
Z izgradnjo druge enote bo 
bolje izkoriščeno tudi od-
lagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO), predvsem z vi-
dika zasedenosti odlaga-
liščnega prostora ter po-
sledično nižanja potrebnih 
finančnih sredstev na enoto 
proizvedene energije.
Argumentov, ki govorijo 
v prid jedrski strategiji, je 
več. Za Slovenijo je velikega 
pomena zagotavljanje za-
nesljive oskrbe z električno 
energijo ob hkratnem zmanj-
ševanju uvozne odvisnosti. 
Ob upoštevanju trenutnega 
načrtovanja energetskih vi-
rov v Evropi in dolgoročnih 
napovedi porabe električne 
energije je pričakovati, da 
se bodo okoli leta 2020 s pri-
manjkljajem nizkoogljične 
električne energije soočale 
predvsem Italija, Slovenija, 
Hrvaška, Madžarska in Polj-
ska. Slovenija in sosednje 

Nuklearna elektrarna Kr-
ško v skupini GEN – poleg 
matične družbe GEN ener-
gija in NEK so v skupini 
še štiri neposredno pove-
zane družbe, in sicer Sa-
vske elektrarne Ljubljana, 
Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, Termoelektrarna Bre-
stanica in GEN-I, trgovanje 
in prodaja električne ener-
gije – predstavlja hrbteni-
co proizvodnje električne 

energije tako po obsegu kot 
po ekonomski učinkovitosti 
ter stabilnosti in varnosti 
delovanja. NEK letno proi-
zvede približno 5.500 GWh 
nizkoogljične električne 
ener   gije in je pomemben 
steber oskrbe z električno 
energijo v Sloveniji. Zago-
tavlja namreč stabilno delo-
vanje slovenskega elektro-
energetskega sistema ter 
omogoča zanesljivo oskrbo 
z električno energijo, cenov-
no konkurenčnost in dolgo-
ročno stabilnost cen za raz-
lične segmente odjemalcev 
elektrike. 
V skupini GEN se primarno 
zavzemamo za ohranitev in 
krepitev rabe jedrske ener-
gije, ker je to optimalna 
tehnologija pridobivanja 
električne energije, ki brez 
izpustov CO2 omogoča za-
nesljivo in trajnostno pro-
izvodnjo zadostnih količin 
električne energije, ki jo po-
trebuje razvojno naravnana 
in okoljsko odgovorna druž-
ba. Brez jedrske energije bi 
namreč v Sloveniji vsako 
leto proizvedli bistveno več 
izpustov CO2, saj izračuni 
kažejo, da uporaba jedrske 
energije v Sloveniji vsako 
leto prihrani izpust pribli-
žno 5,5 milijona ton CO2. 
Za enak prihranek bi morali 
na primer s cest umakniti 
praktično ves osebni pro-

met. Poleg tega je prostor, 
ki ga Nuklearna elektrarna 
Krško zaseda skupaj z bo-
dočim odlagališčem radio-
aktivnih odpadkov, manjši 
od kvadratnega kilometra. 
Ker zanesljivost oskrbe 
z električno energijo in 
cenovna konkurenčnost 
močno vplivata na razvoj 
gospodarstva v Sloveniji 
in s tem posredno na dvig 
kakovosti življenja, strate-

gija skupine GEN temelji 
na okoljski odgovornosti 
in na zagotavljanju višje 
ekonomske učinkovitosti 
lastnih proizvodnih virov, 
ob upoštevanju mednaro-
dne konkurenčnosti. Prav 
ekonomska učinkovitost, ki 
jo znotraj skupine GEN iz-
kazuje NEK, zagotavlja po-
trebno finančno stabilnost 
za varno in učinkovito obra-
tovanje jedrske elektrarne v 
prihodnosti. Odraža pa se 
tudi v neposrednih finanč-
nih učinkih za Republiko 
Slovenijo kot lastnico slo-
venskega dela NEK. 
GEN energija z vso odgo-
vornostjo prevzema pravi-
ce in dolžnosti države kot 
družbenika NEK. Ker razu-
memo jedrsko tehnologijo, 
so naša prioriteta vlaganja v 
vzdrževanje ter investiranje 
v tehnološko nadgradnjo in 
posodobitve NEK, ki omo-
gočajo zanesljivo, varno in 
dolgoročno obratovanje. 
Naša povprečna vlaganja v 
NEK na letni ravni znašajo 
okoli 30 milijonov evrov in 
rezultati teh ter preteklih 
vlaganj so vsako leto boljši 
kazalci delovanja, visoka 
zanesljivost proizvodnje ter 
varno in stabilno obratova-
nje elektrarne. Pomemben 
dejavnik uspešnega delo-
vanja NEK pa seveda pred-
stavljajo tudi urejeni odnosi 

tretji, bolj verjeten, pa je 
srednji scenarij.
Slovenija že od začetka 
obratovanja Nuklearne elek-
trarne Krško (NEK) v letu 
1983 spada v skupino držav, 
ki uporabljajo jedrsko ener-
gijo za proizvodnjo električ-
ne energije. Po zamenjavi 
uparjalnikov v letu 2000 in 
z vgradnjo novega nizko-
tlačnega dela parne turbine 
v letu 2007 se je neto moč 

elektrarne povečala na da-
našnjih 696 MW. 
Ker je električna energija 
ena od osnovnih dobrin so-
dobne družbe, pomembno 
vpliva na blaginjo in način 
življenja vseh ljudi. Delež 
električne energije na primer 
na računih za gospodinjstva 
predstavlja le približno 40 
odstotkov celotnega zneska 
na položnici za elektriko. 
Ostalo so namreč davki, tro-

šarina, prispevki za obno-
vljive vire in učinkovito rabo 
energije ter omrežnina, ki so 
v zadnjem obdobju iz leta v 
leto naraščali, medtem ko je 
strošek za samo električno 
energijo padal.
Trenutne cene električne 
energije, ki jih proizvajalci 
dosegajo na trgu, so sicer 
v povprečju izredno nizke, 
nižje celo od 30-letnega pov-
prečja. V vmesnem času so 
se na primer podražili nafta, 
storitve in delovna sila, zato 
se proizvajalcem električne 
energije pogoji poslovanja 
zelo zaostrujejo. Takšne 
tržne cene so dolgoročno 
nevzdržne in nikakor ne 
omogočajo vlaganj v nove 
proizvodne enote, ki so sicer 
nujno potrebne za dolgoroč-
no zagotavljanje zanesljive 
oskrbe z električno energijo 
v Sloveniji.

Po ocenah strokovnjakov 
bo v letu 2020 v Sloveni-
ji primanjkovalo od 350 do 
800 MW moči za pasovno 
proizvodnjo električne ener-
gije. To energijo bomo mo-
rali bodisi uvažati ali pa jo 
zagotoviti z izgradnjo novih 
elektrarn. 
V letu 2030 bi brez JEK 2 
primanjkovalo od 380 do 
1300 MW moči za pasovno 
proizvodnjo električne ener-

gije. V letu 2060 bo kljub 
izgradnji nove jedrske elek-
trarne primanjkovalo od 
1300 do 2600 MW moči za 
pasovno proizvodnjo elek-
trične energije.
Prav zaradi omenjenih 
predvidenih primanjkljajev 
energije, omejenih naravnih 
danosti Slovenije za proizvo-
dnjo električne energije in 
dolgih življenjskih dob ener-
getskih objektov (JEK 2 ima 
60 let), je potrebno dolgoroč-
no in pravočasno planiranje 
energetskega sistema. 

V prihodnost 
z JEK 2

Na več desetletnih odlič-
nih izkušnjah z Nuklearno 
elektrarno Krško temelji 
tudi eden osrednjih stra-
teških razvojnih projektov 
skupine GEN, ki se nanaša 
na dolgoročno proizvodnjo 
električne energije iz jedr-
ske energije. Skupina GEN 
se namreč zavzema za stro-
kovno utemeljen, učinkovit 
in transparenten način dol-
goročne uporabe jedrske 
energije z razširitvijo pro-
izvodnih zmogljivosti – z 
izgradnjo nove enote, JEK 
2. V skupini GEN imamo 
strokovna znanja, ustrezno 
infrastrukturo, kompeten-
ce in visoko usposobljene 
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Proizvodnja električne energije v skupini GEN v letu 
2013 po virih

Razvoj komponent računa električne energije za gospo-
dinjstva v EU 27 (Vir: EURELECTRIC)

Scenarij porabe in proizvodnje električne energije do leta 2060

1. decembra so minila štiri desetletja od postavitve temeljnega kamna 
za energetski objekt, ki je pomenil ne le strateško pridobitev za pokri-
vanje potreb po električni energiji, pač pa tudi pomemben razvojni mej-
nik na mnogih drugih področjih, tako za Krško in Posavje kot za vso 
Slovenijo in tudi širše.

Osebna izkaznica JEK 2
Investitor: GEN energija, d.o.o.
Lokacija: Vrbina, Krško
Projektirana življenjska doba: 60 let
Tip elektrarne: PWR – lahkovodni tlačni reaktor 3. 
generacije
Moč elektrarne: 1.100 do 1.700 MW
Proizvodnja: 8.000-12.000 GWh
Število zaposlenih: 400
Emisije CO2: 0,00 kg/kWh
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Temelji dolgoročne uporabe jedrske energije 
položeni pred 40 leti

in zgledno sodelovanje s 
hrvaškim partnerjem, polo-
vičnim lastnikom NEK. 

Poraba električne 
energije se 
povečuje

V obdobju desetih let do 
gospodarske krize v letu 
2008 se je poraba električne 
energije v Sloveniji poveča-
la za več kot 33 %. Med go-
spodarsko krizo je poraba 
električne energije upadla, 
predvsem zaradi propadlih 
podjetij v gospodarstvu, 
in dno dosegla v letu 2009, 
od takrat naprej pa poraba 
zopet narašča in je v pre-
teklem letu narasla za 11 % 
glede na leto 2009, kar pred-
stavlja skoraj 4 % rast pora-
be na leto. V sektorju gospo-
dinjskih odjemalcev pa se je 
poraba električne energije v 
2013 povečala za 27 % v pri-
merjavi z letom 2007.

Razmerje med poslovnim 
odjemom električne energi-
je in gospodinjstvi je v Slo-
veniji približno 3 proti 1. V 
letu 2012 je tako poraba ele-
ktrične energije poslovnih 

odjemalcev znašala 9482 
GWh, medtem ko je poraba 
gospodinjskih odjemalcev 
znašala 3179 GWh. Kljub 
neprestanim naporom za 
bolj učinkovito rabo elek-
trične energije, se bo pora-
ba po napovedih strokov-
njakov povečala. Razlog za 
to je predvsem načrtovana 
elektrifikacija določenih po-
dročij, ki so danes v veliki 
meri vezana na rabo fosilnih 
goriv: to sta predvsem pro-
met in ogrevanje.
Projekcije rasti porabe ele-
ktrične energije v Slove-
niji temeljijo na različnih 
scenarijih. Prvi (2,3 % rast 
porabe) je pripravil ELES 
(slovenski operater preno-
snega omrežja z električno 
energijo), drugi (0,5 % rast 
porabe) izhaja iz predloga 
Nacionalnega energetske-
ga programa iz leta 2011, 

kadre, ki bodo poskrbeli za 
učinkovito in odgovorno iz-
vedbo projekta. 
Pomembna prednost v Slo-
veniji je, da imamo z dolgo-
letnim uspešnim obratova-
njem NEK že vzpostavljeno 
vso potrebno infrastruktu-
ro, ki bo z drugo enoto je-
drske elektrarne dodatno 
izkoriščena. Pri tem se z 
izgradnjo JEK 2 zaradi si-
nergij med obema enotama 

pozitivni učinki obstoječe 
jedrske elektrarne še pove-
čujejo. S tehnološkega vidi-
ka JEK 2 prinaša možnost 
optimizacije izkoriščanja 
izrabljenega jedrskega go-
riva tako iz prve kot iz dru-
ge enote. Izrabljeno jedrsko 
gorivo predstavlja akumuli-
rano zalogo in s tem doda-
ten domač vir energenta, ki 
se v postopku reprocesira-
nja predela v sveže gorivo. 
Z izgradnjo druge enote bo 
bolje izkoriščeno tudi od-
lagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO), predvsem z vi-
dika zasedenosti odlaga-
liščnega prostora ter po-
sledično nižanja potrebnih 
finančnih sredstev na enoto 
proizvedene energije.
Argumentov, ki govorijo 
v prid jedrski strategiji, je 
več. Za Slovenijo je velikega 
pomena zagotavljanje za-
nesljive oskrbe z električno 
energijo ob hkratnem zmanj-
ševanju uvozne odvisnosti. 
Ob upoštevanju trenutnega 
načrtovanja energetskih vi-
rov v Evropi in dolgoročnih 
napovedi porabe električne 
energije je pričakovati, da 
se bodo okoli leta 2020 s pri-
manjkljajem nizkoogljične 
električne energije soočale 
predvsem Italija, Slovenija, 
Hrvaška, Madžarska in Polj-
ska. Slovenija in sosednje 

Nuklearna elektrarna Kr-
ško v skupini GEN – poleg 
matične družbe GEN ener-
gija in NEK so v skupini 
še štiri neposredno pove-
zane družbe, in sicer Sa-
vske elektrarne Ljubljana, 
Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, Termoelektrarna Bre-
stanica in GEN-I, trgovanje 
in prodaja električne ener-
gije – predstavlja hrbteni-
co proizvodnje električne 

energije tako po obsegu kot 
po ekonomski učinkovitosti 
ter stabilnosti in varnosti 
delovanja. NEK letno proi-
zvede približno 5.500 GWh 
nizkoogljične električne 
ener   gije in je pomemben 
steber oskrbe z električno 
energijo v Sloveniji. Zago-
tavlja namreč stabilno delo-
vanje slovenskega elektro-
energetskega sistema ter 
omogoča zanesljivo oskrbo 
z električno energijo, cenov-
no konkurenčnost in dolgo-
ročno stabilnost cen za raz-
lične segmente odjemalcev 
elektrike. 
V skupini GEN se primarno 
zavzemamo za ohranitev in 
krepitev rabe jedrske ener-
gije, ker je to optimalna 
tehnologija pridobivanja 
električne energije, ki brez 
izpustov CO2 omogoča za-
nesljivo in trajnostno pro-
izvodnjo zadostnih količin 
električne energije, ki jo po-
trebuje razvojno naravnana 
in okoljsko odgovorna druž-
ba. Brez jedrske energije bi 
namreč v Sloveniji vsako 
leto proizvedli bistveno več 
izpustov CO2, saj izračuni 
kažejo, da uporaba jedrske 
energije v Sloveniji vsako 
leto prihrani izpust pribli-
žno 5,5 milijona ton CO2. 
Za enak prihranek bi morali 
na primer s cest umakniti 
praktično ves osebni pro-

met. Poleg tega je prostor, 
ki ga Nuklearna elektrarna 
Krško zaseda skupaj z bo-
dočim odlagališčem radio-
aktivnih odpadkov, manjši 
od kvadratnega kilometra. 
Ker zanesljivost oskrbe 
z električno energijo in 
cenovna konkurenčnost 
močno vplivata na razvoj 
gospodarstva v Sloveniji 
in s tem posredno na dvig 
kakovosti življenja, strate-

gija skupine GEN temelji 
na okoljski odgovornosti 
in na zagotavljanju višje 
ekonomske učinkovitosti 
lastnih proizvodnih virov, 
ob upoštevanju mednaro-
dne konkurenčnosti. Prav 
ekonomska učinkovitost, ki 
jo znotraj skupine GEN iz-
kazuje NEK, zagotavlja po-
trebno finančno stabilnost 
za varno in učinkovito obra-
tovanje jedrske elektrarne v 
prihodnosti. Odraža pa se 
tudi v neposrednih finanč-
nih učinkih za Republiko 
Slovenijo kot lastnico slo-
venskega dela NEK. 
GEN energija z vso odgo-
vornostjo prevzema pravi-
ce in dolžnosti države kot 
družbenika NEK. Ker razu-
memo jedrsko tehnologijo, 
so naša prioriteta vlaganja v 
vzdrževanje ter investiranje 
v tehnološko nadgradnjo in 
posodobitve NEK, ki omo-
gočajo zanesljivo, varno in 
dolgoročno obratovanje. 
Naša povprečna vlaganja v 
NEK na letni ravni znašajo 
okoli 30 milijonov evrov in 
rezultati teh ter preteklih 
vlaganj so vsako leto boljši 
kazalci delovanja, visoka 
zanesljivost proizvodnje ter 
varno in stabilno obratova-
nje elektrarne. Pomemben 
dejavnik uspešnega delo-
vanja NEK pa seveda pred-
stavljajo tudi urejeni odnosi 

tretji, bolj verjeten, pa je 
srednji scenarij.
Slovenija že od začetka 
obratovanja Nuklearne elek-
trarne Krško (NEK) v letu 
1983 spada v skupino držav, 
ki uporabljajo jedrsko ener-
gijo za proizvodnjo električ-
ne energije. Po zamenjavi 
uparjalnikov v letu 2000 in 
z vgradnjo novega nizko-
tlačnega dela parne turbine 
v letu 2007 se je neto moč 

elektrarne povečala na da-
našnjih 696 MW. 
Ker je električna energija 
ena od osnovnih dobrin so-
dobne družbe, pomembno 
vpliva na blaginjo in način 
življenja vseh ljudi. Delež 
električne energije na primer 
na računih za gospodinjstva 
predstavlja le približno 40 
odstotkov celotnega zneska 
na položnici za elektriko. 
Ostalo so namreč davki, tro-

šarina, prispevki za obno-
vljive vire in učinkovito rabo 
energije ter omrežnina, ki so 
v zadnjem obdobju iz leta v 
leto naraščali, medtem ko je 
strošek za samo električno 
energijo padal.
Trenutne cene električne 
energije, ki jih proizvajalci 
dosegajo na trgu, so sicer 
v povprečju izredno nizke, 
nižje celo od 30-letnega pov-
prečja. V vmesnem času so 
se na primer podražili nafta, 
storitve in delovna sila, zato 
se proizvajalcem električne 
energije pogoji poslovanja 
zelo zaostrujejo. Takšne 
tržne cene so dolgoročno 
nevzdržne in nikakor ne 
omogočajo vlaganj v nove 
proizvodne enote, ki so sicer 
nujno potrebne za dolgoroč-
no zagotavljanje zanesljive 
oskrbe z električno energijo 
v Sloveniji.

Po ocenah strokovnjakov 
bo v letu 2020 v Sloveni-
ji primanjkovalo od 350 do 
800 MW moči za pasovno 
proizvodnjo električne ener-
gije. To energijo bomo mo-
rali bodisi uvažati ali pa jo 
zagotoviti z izgradnjo novih 
elektrarn. 
V letu 2030 bi brez JEK 2 
primanjkovalo od 380 do 
1300 MW moči za pasovno 
proizvodnjo električne ener-

gije. V letu 2060 bo kljub 
izgradnji nove jedrske elek-
trarne primanjkovalo od 
1300 do 2600 MW moči za 
pasovno proizvodnjo elek-
trične energije.
Prav zaradi omenjenih 
predvidenih primanjkljajev 
energije, omejenih naravnih 
danosti Slovenije za proizvo-
dnjo električne energije in 
dolgih življenjskih dob ener-
getskih objektov (JEK 2 ima 
60 let), je potrebno dolgoroč-
no in pravočasno planiranje 
energetskega sistema. 

V prihodnost 
z JEK 2

Na več desetletnih odlič-
nih izkušnjah z Nuklearno 
elektrarno Krško temelji 
tudi eden osrednjih stra-
teških razvojnih projektov 
skupine GEN, ki se nanaša 
na dolgoročno proizvodnjo 
električne energije iz jedr-
ske energije. Skupina GEN 
se namreč zavzema za stro-
kovno utemeljen, učinkovit 
in transparenten način dol-
goročne uporabe jedrske 
energije z razširitvijo pro-
izvodnih zmogljivosti – z 
izgradnjo nove enote, JEK 
2. V skupini GEN imamo 
strokovna znanja, ustrezno 
infrastrukturo, kompeten-
ce in visoko usposobljene 
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Razvoj komponent računa električne energije za gospo-
dinjstva v EU 27 (Vir: EURELECTRIC)

Scenarij porabe in proizvodnje električne energije do leta 2060

1. decembra so minila štiri desetletja od postavitve temeljnega kamna 
za energetski objekt, ki je pomenil ne le strateško pridobitev za pokri-
vanje potreb po električni energiji, pač pa tudi pomemben razvojni mej-
nik na mnogih drugih področjih, tako za Krško in Posavje kot za vso 
Slovenijo in tudi širše.

Osebna izkaznica JEK 2
Investitor: GEN energija, d.o.o.
Lokacija: Vrbina, Krško
Projektirana življenjska doba: 60 let
Tip elektrarne: PWR – lahkovodni tlačni reaktor 3. 
generacije
Moč elektrarne: 1.100 do 1.700 MW
Proizvodnja: 8.000-12.000 GWh
Število zaposlenih: 400
Emisije CO2: 0,00 kg/kWh
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države tako predstavljajo 
glavni trg za električno ener-
gijo iz JEK 2. 
Odločitev za nadaljnje iz-
koriščanje jedrske energije 
v Sloveniji omogoča, poleg 
zanesljive oskrbe z energi-
jo, tudi izpolnjevanje obvez 
na področju emisij toplo-
grednih plinov. Poleg obvez 
iz Kjotskega protokola je v 
ospredju izpolnjevanje ciljev 
strategije 20/20/20 do leta 
2020, ki je del integriranega 
pristopa Evropske unije do 
podnebne in energetske po-
litike. Omenjena strategija 
predvideva zmanjšanje emi-
sij toplogrednih plinov za 
vsaj 20 odstotkov glede na 
leto 1990, prav tako pa tudi 
20-odstotno povečanje dele-
ža obnovljivih virov v končni 
rabi energije in 20-odstotno 
zmanjšanje rabe primarne 
energije. Članice EU pa so 
tudi že določile cilje za leto 
2030, ko naj bi se izpusti to-
plogrednih plinov zmanjšali 
za 40 odstotkov glede na 
1990, delež OVE dvignil na 
27 odstotkov in energetska 
učinkovitost povečala za 
vsaj 27 odstotkov. 
Z izgradnjo nove jedrske 
elektrarne lahko Sloveni-
ja uresniči pomemben del 
začrtane poti, ki vodi v niz-
koogljično družbo, hkrati pa 
zagotovi konkurenčno ceno 
proizvedene energije, ki bo 
pripomogla k ohranjanju in 
celo povečanju konkurenč-
nosti slovenskega gospo-
darstva. 
Analize vplivov na mikro- in 
makroekonomski ravni kaže-
jo, da je JEK 2 najzanesljivej-
ša in najcenejša alternativa 
za proizvodnjo električne 
energije. Projekt torej pome-
ni tudi nadaljevanje neod-
visnosti na področju oskrbe 
z električno energijo. JEK 
2 tako prinaša pomembne 
prednosti na vseh treh se-

Druga enota jedrske elektrarne Krško - JEK 2

Prikaz vpliva deleža jedrske energije na emisije CO2 oziro-
ma na ceno električne energije (Vir: EURELECTRIC)

Del ekipe tehničnega sektorja, razvoja in investicij GEN

gmentih trajnostnega razvo-
ja: okoljski, družbeni in eko-
nomski ravni. 

Napredna 
tehnologija

Novi jedrski reaktorji, ki se 
gradijo po svetu, spadajo v 
tako imenovano tretjo ge-
neracijo. Slednja se odlikuje 
po veliko izboljšavah v var-
nosti, obratovanju in ekono-
mičnosti. 
Tudi za razširitev proizvo-
dnih kapacitet ob obstoječi 
Nuklearni elektrarni Krško 
je predvidena jedrska elek-
trarna iz nabora tipskih 
jedrskih elektrarn novejše 
tretje generacije s tlačno-
vodnim reaktorjem (PWR 
– Pressurized Water Reac-
tor), ki izpolnjujejo najviš-
je mednarodne varnostne 
standarde. Ta je uporablje-
na pri več kot 80 odstotkih 
vseh jedrskih elektrarn, ki 
so trenutno v gradnji. Hkra-
ti je to tudi znana, obstoje-
ča tehnologija v domačem 
prostoru. Značilnost tretje 
generacije jedrskih reak-
torjev je, da so varnostni 
sistemi v znatnem delu (ali 
celoti) zasnovani pasivno, 
hkrati pa so nove elektrarne 
tudi bolj odporne na različ-
ne zunanje dogodke. Nova 
generacija ima tudi višje 
izkoristke, omogoča upora-
bo recikliranega goriva in 
proizvede manjše količine 
radioaktivnih odpadkov. 
Varnost JEK 2 bo zagoto-
vljena z večkratnimi varno-
stnimi sistemi, ki delujejo 
na različnih osnovah, hkrati 
pa so tudi fizično in prostor-
sko ločeni. Takšen koncept, 
skupaj z dvojnim zadrže-
valnim hramom, zagotavlja 
potrebno varnost v prime-
ru različnih notranjih in 
zunanjih dogodkov, kot so 

na primer požari ali padec 
največjega komercialnega 
letala. Ravnanje v primeru 
resnih nezgod, ki vodijo do 
taljenja reaktorske sredice, 
je upoštevano že v zasnovi 
projekta. Verjetnost tovr-
stnih nesreč pa je sicer izre-
dno nizka.

Pestro dogajanje po 
svetu

Slovenija pa s svojim raz-
mišljanjem o projektu nove 
jedrske elektrarne še zdaleč 
ni izjema na evropskem ali 
svetovnem trgu. Svetovna 
stroka namreč razvija napre-
dno in moderno tehnologijo 
reaktorjev tretje generacije z 
izboljšano tehnologijo, var-

nostjo ter ekonomsko kon-
kurenčnostjo. 
Trenutno je na svetu v gra-
dnji 71 reaktorjev, od tega 
štiri v EU (1 na Finskem, 1 v 
Franciji in 2 na Slovaškem). 
Načrtovanih reaktorjev je 
174 (v Evropi največ na Polj-
skem, v Veliki Britaniji, v 
Turčiji, pa v Franciji, Romu-
niji in Bolgariji), predlaganih 
pa še dodatnih 301 (v Evro-

Leto 2011
Danska Nemčija Avstrija Švedska Švica  Francija  Slovenija

Bruto
Belgija

HIDRO 17 0,048335 23514 3,863209 37719 57,41183 66556 44,25972 34133 52,80476 49893 8,87839 3703 23,06159
JEDRSKA 0 0,01 107971 17,73899 0 0,01 60475 40,21586 26710 41,32116 442383 78,72144 6215 38,70586
TERMO 25365 72,11908 406108 66,7211 25860 39,36133 17256 11,47524 3578 5,535272 54865 9,76315 6074 37,82774 1423 1,576993
OVE 9789 27,83259 71072 11,6767 2120 3,226838 6089 4,049183 219 0,3388 14819 2,63702 65 0,404808 48234 53,45376

36963 40,96304
SKUPAJ 35171 100 608665 100 65699 100 150376 100 64640 100 561960 100 16057 100 3615 4,006206

CO2 (milijon ton) 17,9 324,5 16,8 8,3 2,8 45 6,2 90235 100

508,942 533,134 255,7117 55,19498 43,31683 80,07687 386,1244 19,6
0,508942 0,533134 0,055195 0,043317 0,080077 0,386124

CO2 relativna 95,46231 100 50,24377 10,35293 8,124943 15,02003 72,4254 217,2106
0,217211

Cena €/MWh 297,5 253,1 196,5 204,5 161,8 137,1 149,1 40,74222
€/MWh relativna 100 85,07563 66,05042 68,7395 54,38655 46,08403 50,11765

211,9
71,22689

ELEKTRIKA GWh DANSKA GWh/% NEMČIJA GWh/% AVSTRIJA  GWh/% ŠVEDSKA GWh/% ŠVICA  GWh/% FRANCIJA GWh/% SLOVENIJA GWh/% 

BELGIJA GWh/%

CO2 (g/kWh) 

glej link
All Estat Components
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Odgovornost sprejemanja
odločitev

V življenju vsak dan sprejemamo številne odločitve, 
ki vplivajo na potek našega dneva, tedna, meseca ali 
leta. Vsak posameznik pa sprejema tudi pomemb-
nejše odločitve, ki določajo njegov način življenja. V 

mladosti se odločamo o 
izbiri poklica, ki ga mno-
gi potem opravljajo celo 
življenje. Pomembne od-
ločitve so povezane tudi 
z ustvarjanjem lastne 
družine, kar prav tako po-
membno vpliva na naše 
delo in ustvarjanje. 

Odločanje je pomemben  
del življenja, prav tako pa 
tudi vodenja podjetij, lo-
kalne skupnosti, države. 
Odgovorni smo za lastno 
življenje in torej za odloči-

tve, ki jih sprejemamo zase. Še toliko večjo odgovor-
nost in premislek pa zahteva sprejemanje odločitev, ki 
vplivajo ne le na nas same, temveč tudi na ljudi okoli 
nas in na širšo družbo. Odgovornost se izraža v tem, 
da se ob sprejemanju posameznih odločitev zaveda-
mo njihovih učinkov. 
Odločitev o izgradnji jedrske elektrarne v Krškem je 
bila sprejeta pred več kot štirimi desetletji, v teh dneh 
pa mineva štirideset let od formalnega začetka iz-
gradnje. Koristi takratnih odločitev imamo v energet-
skem, lokalnem in državnem prostoru še danes. Pra-
vilnost odločitev v energetiki se namreč izkaže šele na 
dolgi rok, po desetih ali več letih. Zato so te odločitve 
toliko bolj zahtevne in odgovorne. Danes se mogoče 
soočamo s krizo sprejemanja strateških odločitev. In 
to ne le v energetiki. Živimo v času, v katerem so odlo-
čitve večkrat izsiljene in žal premalokrat premišljene.

Po več kot dvaintridesetih letih uspešnega obratova-
nja jedrske elektrarne imamo z jedrsko energijo v Slo-
veniji izredno dobre izkušnje, ki se pozitivno odražajo 
tako v gospodarskem, družbenem kot okoljskem smi-
slu. NEK s stabilnostjo obratovanja zagotavlja zane-
sljivo oskrbo z električno energijo po sprejemljivi ceni, 
kar pomembno vpliva na konkurenčnost gospodar-
stva. Vplivi na okolje pa so minimalni, brez izpustov 
CO2 in z relativno majhno rabo prostora.

Pozitivne izkušnje obratovanja NEK so rezultat neneh-
nih izboljšav in nadgrajevanja ter posodabljanja elek-
trarne. Dobri in urejeni lastniški odnosi, transparentni 
odnosi z državo in lokalnim prostorom, sodelovanje 
s strokovnimi institucijami ter strokovnost in priza-
devnost celotnega kolektiva elektrarne so bili temelj 
za številne pomembne odločitve v času obratovanja. 
Rezultati teh odločitev se kažejo v stabilnosti in var-
nosti obratovanja jedrske elektrarne, ki redno prejema 
pozitivne ocene  na  vseh mednarodnih pregledih in 
ocenjevanjih po najstrožjih standardih in kriterijih.

V vseh teh letih je država s preudarnimi odločitvami 
in skozi delovanje strokovnih institucij v okviru vzpo-
stavljene jedrske infrastrukture omogočala razvoj in 
stabilnost jedrske elektrarne, k temu pa je pomembno 
prispevala tudi lokalna skupnost.

V skupini GEN prihodnost načrtujemo na podlagi do-
brih izkušenj iz preteklosti. Minevajo štiri desetletja 
od tega, kar so bile sprejete in udejanjene prave odlo-
čitve v slovenski energetiki, v mnogih pogledih boljše, 
kot so nekatere danes. Pred nami je izziv, kako se od-
ločati v prihajajočem desetletju.
 
Iz teh pozitivnih izkušenj izhajajo strateške usmeritve 
skupine GEN za prihodnost. Jedrska energija bo tudi 
v prihodnjih desetletjih temelj stabilne in varne oskr-
be z električno energijo po sprejemljivi ceni.

Z investicijami v obstoječo jedrsko elektrarno želimo 
omogočati njeno dolgoročno in varno obratovanje, tudi 
s podaljšanjem njene življenjske dobe. Naš pogled pa 
je usmerjen tudi v razširitev jedrskih zmogljivosti s pro-
jektom JEK 2. Zavedamo pa se, da ni potrebno vlagati 
samo v posodobitve tehnične opreme, ampak tudi v 
znanje, strokovnost in dobre medsebojne odnose, ki so 
temelj partnerskega sodelovanja. Navsezadnje, pame-
tne odločitve še vedno sprejemamo ljudje. 

 Martin Novšak, direktor GEN energije

pi v Sloveniji, Češki, Finski, 
Franciji, Madžarski, Italiji, 
Litvi, Poljski, Romuniji, Slo-
vaški in Veliki Britaniji).
Po podatkih mednarodne 
agencije za atomsko ener-
gijo (International Atomic 
Energy Agency – IAEA), 
je julija letos v 31 državah 
sveta obratovalo skupaj 388 
komercialnih jedrskih reak-
torjev. Skupna inštalirana 
električna moč delujočih 
jedrskih reaktorjev znaša 
približno 333 GW.
ZDA so s 104 jedrskimi elek-
trarnami država z največjim 
številom delujočih jedrskih 
reaktorjev, med evropskimi 
državami pa močno izstopa 
Francija z 58 delujočimi je-
drskimi reaktorji.
Največ novih jedrskih elek-
trarn sicer trenutno gradijo 
v svetovnih velesilah Kitaj-
ski, Rusiji in ZDA, pa v Juž-
ni Koreji in Indiji. Za inve-
sticije v jedrsko energijo so 
se odločili tudi v Združenih 
arabskih emiratih, državi, 
ki je sicer bogata z nafto 
in zemeljskim plinom. Med 
evropskimi državami je v 
ospredju gradnja dveh je-
drskih elektrarn, Olkiluoto 
3 na Finskem in Flamanville 
3 v Franciji, Velika Britanija 
pa načrtuje novo enoto Hin-
kley Point C. Britanci so v 
svojo energetsko strategijo 
vključili mehanizem za pod-
poro nizkoogljični proizvo-
dnji elektrike. Britanska vla-
da namreč ocenjuje, da je 

vlaganje v jedrsko energijo 
dolgoročno najbolj zaneslji-
va in varna pot, predvsem 
pa cenovno najbolj ugodna 
rešitev za končne uporabni-
ke električne energije v nji-
hovi državi.

Cilj je brezogljična 
družba

Trenutna proizvodnja ele-
ktrične energije v Sloveniji 
temelji na jedrski, fosilni 
(zlasti premogu) in vodni 
energiji. Kljub visokemu 
deležu obnovljivih virov 
– predvsem po zaslugi hi-
droelektrarn – pa iz ostalih 
obnovljivih virov pridobimo 
zgolj 1 % proizvedene elek-
trične energije. 
Zadnje poročilo Medvla-
dnega panela za podnebne 
spremembe (IPCC) potrjuje, 
da se posledice podnebnih 
sprememb (dvig gladine 
morja, zakisovanje oceanov 
in topljenje ledu) dogajajo 
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hitreje, kot je bilo predvi-
deno, ter že vplivajo na vse 
kontinente in oceane.
Kljub uvedbi številnih obno-
vljivih virov se je delež CO2 
v ozračju močno povečal. 
Svet nujno potrebuje nizkoo-
gljične tehnologije vseh vrst, 
vključno z novimi jedrskimi 
elektrarnami, če želi doseči, 
da temperatura ozračja ne bi 
narasla za več kot dve stopi-
nji. Vse vetrnice, strešne 
sončne celice, hidroelektrar-
ne in bioplinske elektrarne v 
zadnjih treh letih v Nemčiji 
niso zmanjšale evropskih 
emisij CO2 niti za 1 gram, saj 
je Nemčija v veliki meri pro-
izvodnjo iz jedrskih in plin-
skih elektrarn nadomestila s 
premogovnimi elektrarnami.  
Poročilo IPPC obravnava 
jedrsko energijo kot nizkoo-
gljično tehnologijo in ji s 
tem daje pomembno vlogo 
za doseganje ciljev podneb-
nega energetskega paketa. 
Cilj za leto 2100 je namreč 
brezogljična družba. 

Večja
konkurenčnost

Podatki kažejo, da države, 
ki imajo v svoji energetski 
mešanici visok delež jedrske 
energije, dosegajo bistveno 
manjše izpuste CO2 na pro-
izvedeno kilovatno uro ele-
ktrične energije ter občutno 
manjše emisije ostalih ško-
dljivih snovi, ki pomembno 
vplivajo na zdravje in okolje. 
Poleg tega industrija in go-
spodinjstva v teh državah 
plačujejo občutno nižje ra-
čune za električno energijo. 
Proizvodna cena električne 
energije iz jedrskih elektrarn 
je namreč zelo konkurenčna. 
Jedrske elektrarne tako 
služijo kot temelj nemote-
ne oskr be električne ener-
gije, saj njihovo obratovanje 
ni podvrženo spremenljivim 
vre     men    skim razmeram, za    -
radi česar je njihov prispevek 
k energetski oskrbi skozi čas 
konstanten in predvidljiv. 

Če je bila Slovenija v prete-
klosti večinoma samozado-
stna na področju proizvo-
dnje električne energije, pa 
obeti za prihodnost še zda-
leč niso dobri. Vidimo lahko, 
da bo razkorak med proizvo-
dnjo in porabo v prihodnosti 
prevelik in da bo Slovenija 
zelo odvisna od uvoza ener-
gije, kar bo posledično po-
menilo rast cen električne 
energije in navsezadnje tudi 
padec konkurenčnosti go-
spodarstva. 
Prav zato je pomembno, da 
ima država jasno energet-
sko strategijo, saj nas v pri-
hodnosti čaka pomanjkanje 
inštaliranih zmogljivosti za 
proizvodnjo električne ener-
gije.
Politične odločitve je treba 
sprejeti že danes, saj po-
stopki od sprejetja odloči-
tve za gradnjo do zagona 
elektrarn (ali drugih infra-
strukturnih projektov) v so-
dobni Evropi traja približno 
10 let.

20 let uspešnega delovanja Sklada za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
Odgovorna družba ni tista, ki ne proizvaja odpadkov ali ki ne uporablja jedrske tehnologije, temveč tista, ki prepozna svoje dolžnosti in obveznosti ter 
jih odgovorno izpolnjuje. V duhu te odgovornosti je bil pred dvajsetimi leti ustanovljen Sklad NEK. Njegovo poslanstvo je bilo in ostaja tudi v bodoče 
zagotoviti učinkovito in trajno rešitev tako razgradnje NEK kot tudi v njej proizvedenih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Pri svojem poslovanju Sklad 
NEK sledi osnovnim ci-
ljem: uspešno upravljati s 
sredstvi, pravočasno zbrati 
ustrezna sredstva, zagoto-
viti izvedbo vseh faz raz-
gradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov ter 
izrabljenega goriva iz NEK.

Sklad NEK tudi leto 2014 
zaključuje z dobrimi poslov-
nimi rezultati, ki so odraz 
uspešnega upravljanja s 
sredstvi, primerne naložbe-
ne politike, aktivnega upra-
vljanja s tveganji in preda-
nosti vseh ključnih akterjev 
pri poslovanju Sklada NEK, 
članov Upravnega in Nad-
zornega odbora ter zaposle-
nih. 

Konec meseca oktobra je 
bilo v Skladu zbranih 184,6 
mio evrov finančnih naložb. 
O uspešnem poslovanju pri-
ča tudi donos, ki je v prvih 
desetih mesecih t. l. znašal 
7,7 odstotkov. 

Sklad NEK velik del sred-
stev namenja za izvajanje 
programa dela ARAO ter 
za plačilo nadomestil lokal-
nim skupnostim za omejeno 
rabo prostora na območju 
jedrskega objekta. Odlivi 
Sklada NEK so konec okto-
bra 2014 znašali že dobrih 
58,9 mio EUR.

Sklad bo tudi v prihodnje 
pri upravljanju sredstev 
spoštoval načela varnosti, 
razpršenosti, likvidnosti 
in donosnosti ter upravljal 
sredstva v skladu z veljav-
no konzervativno naložbe-
no politiko, pri poslovanju 
pa bo zaposlene vodila po-
zitivna misel »ustvarjamo z 
energijo«.

Poslovanje Sklada 
NEK od ustanovitve 
do danes

Jedrska energija je del slo-
venske stvarnosti vsaj od 
sredine sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja, ko se 
je začela gradnja jedrske 
elektrarne v Krškem. Ob za-
četku obratovanja jedrske 
elektrarne je bilo vprašanje 
njene razgradnje ter konč-
nega odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov - RAO nere-
šeno, zato so štirje poslanci 
leta 1993 predlagali zakon, 
s katerim naj bi sistemsko 
rešili vprašanje načina fi-
nanciranja razgradnje jedr-
ske elektrarne ter trajnega 
odlaganja radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega jedr-
skega goriva. 

Da bi zagotovili ustrezno 
razgradnjo ter odložitev 
vseh RAO, ki nastajajo ob 
proizvodnji jedrske energije 
v NEK, je Državni zbor RS 
leta 1994 s posebnim zako-
nom ustanovil Sklad NEK, 

ki deluje kot »sui generis«, 
poseben sklad.  

Razlogi za oblikovanje Skla-
da NEK temeljijo na prepri-
čanju, da morata Republika 
Slovenija in Republika Hr-
vaška zbrati dovolj sredstev 
za izvedbo Programa razgra-
dnje NEK in odlaganja nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega jedr-
skega goriva. Na osnovi tre-
nutno veljavnega Programa 
razgradnje je določena viši-
na prispevka, ki se vplačuje 
v slovenski Sklad NEK, v vi-
šini 3 evre za MWh oziroma 
0,3 evrocenta za kWh elek-
trične energije, proizvedene 
v NEK in prodane v Sloveniji. 
Na podlagi veljavne uredi-
tve danes vplačuje predpi-
sani prispevek v Sklad NEK 
podjetje GEN energija d.o.o. 

(do marca leta 2003 je sred-
stva v Sklad NEK vplačevala 
NEK). Od ustanovitve, pa do 
konca meseca oktobra t. l., 
je Sklad NEK prejel skupno 
159,6 mio EUR iz naslova 
prispevka za razgradnjo in 
odlaganje radioaktivnih od-
padkov. 

Sklad NEK s sredstvi upra-
vlja samostojno oziroma 
sredstev ne daje v zunanje 
upravljanje. 

Sklad NEK in ARAO

Na podlagi določil Zakona 
o Skladu NEK Sklad NEK od 
leta 1998 sofinancira Pro-
gram dela ARAO. Na osnovi 
Uredbe o merilih za določi-
tev višine nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta 
(Uredba) pa Sklad poleg fi-
nanciranja del ARAO posre-
dno nameni sredstva tudi za 
plačilo nadomestila, katere-
ga je ARAO dolžna nakaza-
ti Občini Krško za omejeno 
rabo prostora, in sicer za lo-
kacijo, na kateri bo zgrajeno 
odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov.

V obdobju od leta 1998 do 
konca oktobra 2014 je Sklad 
nakazal ARAO sredstva 
v višini 32,8 mio EUR (del 
sredstev v višini 18,7 mio 
EUR je namenjen za po-
kritje stroškov dela ARAO, 
preostali del, 14,1 mio EUR, 
pa predstavlja plačilo nado-
mestila Občini Krško). 

Sklad NEK in 
lokalne skupnosti

Na podlagi Uredbe je bil 
Sklad NEK od leta 2003 za-
vezanec za plačilo nadome-
stila občinam Krško, Brežice 
in Sevnica. S spremembami 
Uredbe leta 2008 je novi 
upravičenec nadomestila 
tudi Občina Kozje, medtem 
ko Občina Sevnica nadome-
stila ne prejema, saj se ne 
nahaja znotraj predpisane-
ga 10-kilometrskega kroga 
s centrom v središču odla-
gališča NSRAO. 

Občine sredstva prejemajo 
mesečno. Od leta 2004 do 
konca oktobra 2014 je Sklad 
NEK poravnal predpisana 
nadomestila v skupni višini 
26 mio EUR.

Mag. Darija Štraus Trunk, 
direktorica Sklada NEK

Občina
Plačila v eur

2004 – 31.10. 2014

Krško 11.283.793,23

Kostanjevica na Krki 615.042,73

Brežice 10.168.819,84

Kozje 787.563,73

Sevnica 3.215.559,06

Skupaj 26.070.778,59
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Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do oktobra 2014

Plačila občinam v letih 2004 do 31. 10. 2014

eSvet krepi energetsko pismenost

Ključna za sprejemanje utemeljenih od-
ločitev o naši energetski prihodnosti je 
energetska pismenost. Zato GEN po-
memben del svoje pozornosti že sedaj 
usmerja v ozaveščanje javnosti o trajno-
stnih virih električne energije, energetski 
prihodnosti in pomenu učinkovite rabe 
energije. 
Julija leta 2011 smo za obiskovalce odprli 
Svet energije - interaktivno multimedij-
sko središče o energiji in energetiki, ki ga 
letno obišče med osem in deset tisoč obi-
skovalcev. Med aktivnosti Sveta energije 
sodi tudi priprava posebnih programov 
ter delavnic za delo z učenci in dijaki, ki 
jih GEN razvija v sodelovanju z učitelji in 
profesorji šol v Posavju, pa tudi na nacio-
nalni ravni. 
S slovenskimi šolami aktivno sodelujemo 
v okviru vseslovenskega projekta »Mladi 
v Svetu energije«, s katerim dopolnjuje-
mo in nadgrajujemo osnovno poslanstvo 
centra. S tovrstnimi dejavnostmi bo GEN 
nadaljeval tudi v prihodnjih letih  ter jih 
nadgrajeval, ob tem pa krepil neposre-
dno promocijo centra po vsej Sloveniji.  

Novembra letos pa je družba GEN ener-
gija v sodelovanju s strokovnimi partnerji 
(družbe v skupini GEN, Univerza v Mari-
boru, Inštitut Jožef Stefan, ELES, ARAO) 
predstavila nov projekt eSvet, spletno sti-
čišče o energiji in energetiki.

Spletno stičišče eSvet ponuja strokovno 
utemeljena dejstva in številke o energiji, 
pomenu in rabi energije v vsakdanjem ži-
vljenju, virih energije, s katerimi se oskr-
bujemo, s poudarkom na virih in tehno-
logijah za proizvodnjo električne energije 
ter pomenu zanesljive oskrbe z električno 
energijo – danes in jutri. 
Projekt je zastavljen tako, da bo živel v 
sodelovanju s širšo energetsko strokovno 
javnostjo, ki bo lahko prispevala k obve-
ščanju in ozaveščanju državljanov o ak-
tualnih in relevantnih energetskih temah. 
Vrzel, ki pogosto nastaja v razumevanju 
energetskih tem, projektov in prioritet 
med laično ter strokovno javnostjo, pa se 
bo s pomočjo eSveta tako zmanjševala. 
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hitreje, kot je bilo predvi-
deno, ter že vplivajo na vse 
kontinente in oceane.
Kljub uvedbi številnih obno-
vljivih virov se je delež CO2 
v ozračju močno povečal. 
Svet nujno potrebuje nizkoo-
gljične tehnologije vseh vrst, 
vključno z novimi jedrskimi 
elektrarnami, če želi doseči, 
da temperatura ozračja ne bi 
narasla za več kot dve stopi-
nji. Vse vetrnice, strešne 
sončne celice, hidroelektrar-
ne in bioplinske elektrarne v 
zadnjih treh letih v Nemčiji 
niso zmanjšale evropskih 
emisij CO2 niti za 1 gram, saj 
je Nemčija v veliki meri pro-
izvodnjo iz jedrskih in plin-
skih elektrarn nadomestila s 
premogovnimi elektrarnami.  
Poročilo IPPC obravnava 
jedrsko energijo kot nizkoo-
gljično tehnologijo in ji s 
tem daje pomembno vlogo 
za doseganje ciljev podneb-
nega energetskega paketa. 
Cilj za leto 2100 je namreč 
brezogljična družba. 

Večja
konkurenčnost

Podatki kažejo, da države, 
ki imajo v svoji energetski 
mešanici visok delež jedrske 
energije, dosegajo bistveno 
manjše izpuste CO2 na pro-
izvedeno kilovatno uro ele-
ktrične energije ter občutno 
manjše emisije ostalih ško-
dljivih snovi, ki pomembno 
vplivajo na zdravje in okolje. 
Poleg tega industrija in go-
spodinjstva v teh državah 
plačujejo občutno nižje ra-
čune za električno energijo. 
Proizvodna cena električne 
energije iz jedrskih elektrarn 
je namreč zelo konkurenčna. 
Jedrske elektrarne tako 
služijo kot temelj nemote-
ne oskr be električne ener-
gije, saj njihovo obratovanje 
ni podvrženo spremenljivim 
vre     men    skim razmeram, za    -
radi česar je njihov prispevek 
k energetski oskrbi skozi čas 
konstanten in predvidljiv. 

Če je bila Slovenija v prete-
klosti večinoma samozado-
stna na področju proizvo-
dnje električne energije, pa 
obeti za prihodnost še zda-
leč niso dobri. Vidimo lahko, 
da bo razkorak med proizvo-
dnjo in porabo v prihodnosti 
prevelik in da bo Slovenija 
zelo odvisna od uvoza ener-
gije, kar bo posledično po-
menilo rast cen električne 
energije in navsezadnje tudi 
padec konkurenčnosti go-
spodarstva. 
Prav zato je pomembno, da 
ima država jasno energet-
sko strategijo, saj nas v pri-
hodnosti čaka pomanjkanje 
inštaliranih zmogljivosti za 
proizvodnjo električne ener-
gije.
Politične odločitve je treba 
sprejeti že danes, saj po-
stopki od sprejetja odloči-
tve za gradnjo do zagona 
elektrarn (ali drugih infra-
strukturnih projektov) v so-
dobni Evropi traja približno 
10 let.

20 let uspešnega delovanja Sklada za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
Odgovorna družba ni tista, ki ne proizvaja odpadkov ali ki ne uporablja jedrske tehnologije, temveč tista, ki prepozna svoje dolžnosti in obveznosti ter 
jih odgovorno izpolnjuje. V duhu te odgovornosti je bil pred dvajsetimi leti ustanovljen Sklad NEK. Njegovo poslanstvo je bilo in ostaja tudi v bodoče 
zagotoviti učinkovito in trajno rešitev tako razgradnje NEK kot tudi v njej proizvedenih radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Pri svojem poslovanju Sklad 
NEK sledi osnovnim ci-
ljem: uspešno upravljati s 
sredstvi, pravočasno zbrati 
ustrezna sredstva, zagoto-
viti izvedbo vseh faz raz-
gradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov ter 
izrabljenega goriva iz NEK.

Sklad NEK tudi leto 2014 
zaključuje z dobrimi poslov-
nimi rezultati, ki so odraz 
uspešnega upravljanja s 
sredstvi, primerne naložbe-
ne politike, aktivnega upra-
vljanja s tveganji in preda-
nosti vseh ključnih akterjev 
pri poslovanju Sklada NEK, 
članov Upravnega in Nad-
zornega odbora ter zaposle-
nih. 

Konec meseca oktobra je 
bilo v Skladu zbranih 184,6 
mio evrov finančnih naložb. 
O uspešnem poslovanju pri-
ča tudi donos, ki je v prvih 
desetih mesecih t. l. znašal 
7,7 odstotkov. 

Sklad NEK velik del sred-
stev namenja za izvajanje 
programa dela ARAO ter 
za plačilo nadomestil lokal-
nim skupnostim za omejeno 
rabo prostora na območju 
jedrskega objekta. Odlivi 
Sklada NEK so konec okto-
bra 2014 znašali že dobrih 
58,9 mio EUR.

Sklad bo tudi v prihodnje 
pri upravljanju sredstev 
spoštoval načela varnosti, 
razpršenosti, likvidnosti 
in donosnosti ter upravljal 
sredstva v skladu z veljav-
no konzervativno naložbe-
no politiko, pri poslovanju 
pa bo zaposlene vodila po-
zitivna misel »ustvarjamo z 
energijo«.

Poslovanje Sklada 
NEK od ustanovitve 
do danes

Jedrska energija je del slo-
venske stvarnosti vsaj od 
sredine sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja, ko se 
je začela gradnja jedrske 
elektrarne v Krškem. Ob za-
četku obratovanja jedrske 
elektrarne je bilo vprašanje 
njene razgradnje ter konč-
nega odlaganja radioaktiv-
nih odpadkov - RAO nere-
šeno, zato so štirje poslanci 
leta 1993 predlagali zakon, 
s katerim naj bi sistemsko 
rešili vprašanje načina fi-
nanciranja razgradnje jedr-
ske elektrarne ter trajnega 
odlaganja radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega jedr-
skega goriva. 

Da bi zagotovili ustrezno 
razgradnjo ter odložitev 
vseh RAO, ki nastajajo ob 
proizvodnji jedrske energije 
v NEK, je Državni zbor RS 
leta 1994 s posebnim zako-
nom ustanovil Sklad NEK, 

ki deluje kot »sui generis«, 
poseben sklad.  

Razlogi za oblikovanje Skla-
da NEK temeljijo na prepri-
čanju, da morata Republika 
Slovenija in Republika Hr-
vaška zbrati dovolj sredstev 
za izvedbo Programa razgra-
dnje NEK in odlaganja nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega jedr-
skega goriva. Na osnovi tre-
nutno veljavnega Programa 
razgradnje je določena viši-
na prispevka, ki se vplačuje 
v slovenski Sklad NEK, v vi-
šini 3 evre za MWh oziroma 
0,3 evrocenta za kWh elek-
trične energije, proizvedene 
v NEK in prodane v Sloveniji. 
Na podlagi veljavne uredi-
tve danes vplačuje predpi-
sani prispevek v Sklad NEK 
podjetje GEN energija d.o.o. 

(do marca leta 2003 je sred-
stva v Sklad NEK vplačevala 
NEK). Od ustanovitve, pa do 
konca meseca oktobra t. l., 
je Sklad NEK prejel skupno 
159,6 mio EUR iz naslova 
prispevka za razgradnjo in 
odlaganje radioaktivnih od-
padkov. 

Sklad NEK s sredstvi upra-
vlja samostojno oziroma 
sredstev ne daje v zunanje 
upravljanje. 

Sklad NEK in ARAO

Na podlagi določil Zakona 
o Skladu NEK Sklad NEK od 
leta 1998 sofinancira Pro-
gram dela ARAO. Na osnovi 
Uredbe o merilih za določi-
tev višine nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta 
(Uredba) pa Sklad poleg fi-
nanciranja del ARAO posre-
dno nameni sredstva tudi za 
plačilo nadomestila, katere-
ga je ARAO dolžna nakaza-
ti Občini Krško za omejeno 
rabo prostora, in sicer za lo-
kacijo, na kateri bo zgrajeno 
odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov.

V obdobju od leta 1998 do 
konca oktobra 2014 je Sklad 
nakazal ARAO sredstva 
v višini 32,8 mio EUR (del 
sredstev v višini 18,7 mio 
EUR je namenjen za po-
kritje stroškov dela ARAO, 
preostali del, 14,1 mio EUR, 
pa predstavlja plačilo nado-
mestila Občini Krško). 

Sklad NEK in 
lokalne skupnosti

Na podlagi Uredbe je bil 
Sklad NEK od leta 2003 za-
vezanec za plačilo nadome-
stila občinam Krško, Brežice 
in Sevnica. S spremembami 
Uredbe leta 2008 je novi 
upravičenec nadomestila 
tudi Občina Kozje, medtem 
ko Občina Sevnica nadome-
stila ne prejema, saj se ne 
nahaja znotraj predpisane-
ga 10-kilometrskega kroga 
s centrom v središču odla-
gališča NSRAO. 

Občine sredstva prejemajo 
mesečno. Od leta 2004 do 
konca oktobra 2014 je Sklad 
NEK poravnal predpisana 
nadomestila v skupni višini 
26 mio EUR.

Mag. Darija Štraus Trunk, 
direktorica Sklada NEK

Občina
Plačila v eur

2004 – 31.10. 2014

Krško 11.283.793,23

Kostanjevica na Krki 615.042,73

Brežice 10.168.819,84

Kozje 787.563,73

Sevnica 3.215.559,06

Skupaj 26.070.778,59
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eSvet krepi energetsko pismenost

Ključna za sprejemanje utemeljenih od-
ločitev o naši energetski prihodnosti je 
energetska pismenost. Zato GEN po-
memben del svoje pozornosti že sedaj 
usmerja v ozaveščanje javnosti o trajno-
stnih virih električne energije, energetski 
prihodnosti in pomenu učinkovite rabe 
energije. 
Julija leta 2011 smo za obiskovalce odprli 
Svet energije - interaktivno multimedij-
sko središče o energiji in energetiki, ki ga 
letno obišče med osem in deset tisoč obi-
skovalcev. Med aktivnosti Sveta energije 
sodi tudi priprava posebnih programov 
ter delavnic za delo z učenci in dijaki, ki 
jih GEN razvija v sodelovanju z učitelji in 
profesorji šol v Posavju, pa tudi na nacio-
nalni ravni. 
S slovenskimi šolami aktivno sodelujemo 
v okviru vseslovenskega projekta »Mladi 
v Svetu energije«, s katerim dopolnjuje-
mo in nadgrajujemo osnovno poslanstvo 
centra. S tovrstnimi dejavnostmi bo GEN 
nadaljeval tudi v prihodnjih letih  ter jih 
nadgrajeval, ob tem pa krepil neposre-
dno promocijo centra po vsej Sloveniji.  

Novembra letos pa je družba GEN ener-
gija v sodelovanju s strokovnimi partnerji 
(družbe v skupini GEN, Univerza v Mari-
boru, Inštitut Jožef Stefan, ELES, ARAO) 
predstavila nov projekt eSvet, spletno sti-
čišče o energiji in energetiki.

Spletno stičišče eSvet ponuja strokovno 
utemeljena dejstva in številke o energiji, 
pomenu in rabi energije v vsakdanjem ži-
vljenju, virih energije, s katerimi se oskr-
bujemo, s poudarkom na virih in tehno-
logijah za proizvodnjo električne energije 
ter pomenu zanesljive oskrbe z električno 
energijo – danes in jutri. 
Projekt je zastavljen tako, da bo živel v 
sodelovanju s širšo energetsko strokovno 
javnostjo, ki bo lahko prispevala k obve-
ščanju in ozaveščanju državljanov o ak-
tualnih in relevantnih energetskih temah. 
Vrzel, ki pogosto nastaja v razumevanju 
energetskih tem, projektov in prioritet 
med laično ter strokovno javnostjo, pa se 
bo s pomočjo eSveta tako zmanjševala. 
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»V ARAO imamo 
bogato strokovno 
znanje, s katerim 

nenehno raste 
in se izboljšuje 

kakovost storitev 
infrastrukturne 
podpore na po-
dročju ravnanja 

z RAO, ki jo v Po-
savju in na sploh 
v Sloveniji zago-

tavlja ARAO.«

Odgovorno ravnanje z RAO je pomembna 
infrastrukturna podpora delovanju NEK
Dejavnost ravnanja z radioaktivnimi odpadki se vključuje v krog koristne uporabe jedrskih tehnologij na različnih področjih, ki omogočajo in iz-
boljšujejo kakovost in udobje sodobnega načina življenja. Proizvodnja električne energije v NEK in uporaba jedrskih snovi v ostalih dejavnostih 
potrebujeta infrastrukturno podporo, ki jo že 23 let strokovno in odgovorno izvaja ARAO. 

Odlagališče NSRAO bo varno, okoljsko sprejemljivo in učinkovito 
Letošnje poletje je s potrditvijo investicijskega programa za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) prineslo po-
memben preobrat v dinamiki projekta, ki se vse odtlej odvija po predvidenem časovnem načrtu. Potrditev investicijskega programa je bila 
pomemben korak k ureditvi nacionalno pomembnega področja – izgradnji odlagališča NSRAO. Omenjeni program skupaj s potrjenim držav-
nim prostorskim načrtom določa vse ključne okvire projekta: lokacijo, koncept odlaganja RAO in finančno shemo.

»Odlagališče NSRAO je pomemben infra-
strukturni objekt na področju energetike. 
Podpira proizvodnjo električne energije iz 
NEK ter tako prispeva k zagotavljanju po-
gojev za trajno in zanesljivo obratovanje 
NEK,« razlaga direktor ARAO dr. Tomaž 
Žagar in dodaja, da projekt s tem tudi v 
širšem pogledu izboljšuje zadostnost in 
zanesljivost obratovanja elektroenerget-
skega sistema RS ter omogoča sinergijske 
učinke v primeru odločitve za gradnjo dru-
gega bloka jedrske elektrarne.

Odlagališče bo umeščeno  
globoko pod plast podtalnice

Cilj projekta odlagališča NSRAO je zagoto-
viti zakonsko zahtevano odlagališče, ki bo 
varno, okoljsko in družbeno sprejemljivo, 
tehnološko ustrezno ter ekonomsko učin-
kovito. Kot je razložila Janja Špiler, vodja 
sektorja za odlaganje in vodja projekta 

odlagališča na ARAO, je lokacija Vrbina 
za tovrstni objekt primerna zaradi ustre-
znih geoloških struktur: »Ključna geološka 
struktura je melj. To je kompakten, za vodo 
nepropusten material, v katerem voda pro-
nica s hitrostjo le nekaj centimetrov na leto. 
Za odlagališče smo potrebovali lokacijo, 
kjer se voda skoraj ne premika, hkrati pa je 
ta neprepustna plast blizu površja. In zato 
je lokacija Vrbina zelo primerna za odlaga-
lišče NSRAO. Uporabni del armirano-be-
tonskega silosa, v katerega bomo odlagali 
odpadke, bo v celoti umeščen v tem nepro-
pustnem melju. Ko bo silos poln, bo na vrhu 
zaprt z betonsko ploščo in prekrit z glino,« 
razlaga Špilerjeva in dodaja, da bo tako to-
rej vsepovsod okoli silosa material, ki vode 
praktično ne prepušča. 
Nad plastjo melja, ki je stara več milijonov 
let in globoka več kot 600 metrov, pa je na 
lokaciji Vrbina tanjša, pet do deset metrov 
debela plast proda. »V tej plasti teče voda s 
hitrostjo približno kilometer na leto. Vendar 

bo odlagališče umeščeno globoko pod to 
plastjo, tako da bo plast s podtalnico ostala 
nedotaknjena in se bo voda v njej še naprej 
neovirano pretakala,« poudarja Špilerjeva. 
»Odlagališče ne bo ogrožalo podtalnice in 
ne bo vplivalo na varnost pitne vode niti na 
lokaciji niti dolvodno v Sloveniji ali na Hr-
vaškem, saj ne bo umeščeno v vodonosnik, 
ampak deset metrov nižje pod njim, v za 
vodo nepropustni geološki plasti melja.« 

Varnost odlagališča temelji  
na zaporednih pregradah

Varnost odlagališča temelji na sistemu več 
zaporednih pregrad, od katerih so nekate-
re umetne - inženirske, druge pa naravne. 
Glavne inženirske pregrade so ustrezna 
tehnološka priprava in obdelava odpad-
kov, njihovo odlaganje v ustrezne vsebni-
ke in zgradbe. Ključni naravni pregradi pa 
sta primerna geološka plast, t.j. melj, in 
ustrezne hidrogeološke razmere. Lokacija 
Vrbina ponuja oboje. »Vpliv odlagališča na 
okolje je zaradi koncepta premišljenih za-
porednih pregrad neznaten, doza sevanja 
pa se zaradi odlagališča zato ne razlikuje 
od naravnega ozadja,« zatrjuje Špilerjeva. 

V ARAO so prepričani, da je glede na maj-
hen obseg jedrskega programa skupna re-
šitev odlaganja RAO za obe državi cenejša 
in varnejša možnost. »Dobro bi bilo, da bi 
se o možnostih skupne rešitve odlaganja 
RAO začeli odgovorno dogovarjati tako na 
strokovni kot na odločevalski meddržavni 
ravni. V ARAO razpolagamo z znanjem, 
vpeti smo v mednarodno strokovno oko-
lje, kjer nenehno izmenjujemo evropske in 
svetovne izkušnje na področju odlaganja 
RAO. Zato smo vsekakor dobro pripravlje-
ni slovenski državni upravi nuditi vso stro-
kovno podporo za vodenje dialoga z Repu-

bliko Hrvaško o možnostih skupne rešitve 
odlaganja RAO iz NEK,« je prepričan direk-
tor ARAO dr. Žagar.

Zagotavljanje dolgoročnih, 
varnih in gospodarnih re-
šitev ravnanja z radioaktiv-
nimi odpadki (RAO) prispe-
va k temu, da koristi, ki jih 
imamo od uporabe jedrskih 
tehnologij, pretehtajo z nji-
mi povezane izzive. »Tako 
izpolnjujemo eno temeljnih 
predpostavk uresničevanja 
trajnostnega razvoja, saj 
bremen, za katera znamo in 
moramo poskrbeti danes, 
ne prelagamo na prihodnje 
rodove,« poudarja direktor 
ARAO dr. Tomaž Žagar in 
dodaja, da ima osrednjo 
vlogo pri učinkovitosti in 
trajnostni usmerjenosti de-
lovanja ARAO prav znanje, 
ki ga potrebujejo za zago-
tavljanje strokovnih in od-
govornih rešitev ravnanja 
z RAO. 

Aktivnosti od potrditve 
investicijskega programa

Izvedene aktivnosti (2014)
• Zaključen mednarodni razpis za 

izdelavo projektne dokumentacije 
in sklenjena pogodba z izvajalcem 
IBE, d.d.

• Razpis za izvedbo presoje vplivov 
na okolje v zaključni fazi

• Postopki cenitve in parcelacije
• Izvajanje glavnih terenskih raziskav 

na lokaciji odlagališča

Aktivnosti v teku (2014 – 2015)
• Analize rezultatov terenskih razi-

skav v laboratorijih (do konca 2014)
• Odkupi parcel
• Izdelava PGD projekta
• Izdelava poročila o vplivih na okolje
• Nadgradnja varnostnih analiz
• Izdelava osnutka varnostnega po-

ročila

Načrtovane aktivnosti 
(2015 – 2016, do pridobitve gradbene-
ga dovoljenja)
• Presoja vplivov na okolje
• Predhodno soglasje o sevalni in je-

drski varnosti
• Okoljevarstveno soglasje
• Izdelava varnostnega poročila
• Pridobitev gradbenega dovoljenja
• Izdelava projektov za izvedbo

Aktivnosti po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja (2017 in naprej)
• Gradnja (2017 – 2019)
• Začetek poskusnega obratovanja 

(2020)

Dr. Tomaž Žagar, direktor 
ARAO

Grafični prikaz načrtovanega odlagališča NSRAO

Namen ustanovitve 
ARAO
»Zaposleni v ARAO imamo 
bogato specialistično zna-
nje na področju ravnanja z 
RAO, ki ga v strokovnih so-
delovanjih z domačimi in tu-
jimi organizacijami nenehno 
osvežujemo, nadgrajujemo 
in izmenjujemo,« razlaga 
Žagar. Med osrednjimi ak-
tualnimi projekti ARAO je 
izgradnja odlagališča za niz-
ko- in srednje radioaktivne 
odpadke (NSRAO), katerega 
cilj je zagotoviti zakonsko 
zahtevano odlagališče, ki bo 
varno, okoljsko in družbe-
no sprejemljivo, tehnološko 
ustrezno in ekonomsko učin-
kovito. To je bil tudi prvotni 
namen ustanovitve ARAO 
kot javnega podjetja v letu 

1991. Država je podjetju ta-
krat naložila dejavnost za-
gotavljanja pogojev za traj-
no odlaganje radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega 
goriva  ter za gradnjo odla-
gališča NSRAO v Sloveniji. 

Širitev pristojnosti

Leta 1996 se je ARAO iz 
javnega podjetja preobli-
koval v javni gospodarski 
zavod. Poleg nalog, pove-
zanih s trajnim odlaganjem 
RAO, je postal pristojen in 
odgovoren tudi za sanacijo 
objektov z RAO ter za pre-
voz, prevzem, obdelavo in 
skladiščenje RAO, ki nasta-
jajo v medicini, industriji in 
raziskavah.  Leta 1999 je 
od Instituta »Jožef Stefan« 
prevzel v upravljanje skla-
dišče za RAO, ki je locirano 
na Brinju pri Ljubljani. Poleg 
tega ARAO zagotavlja vso 
potrebno strokovno podporo 
organom državne uprave za 
strateške odločitve in načr-
tovanje dolgoročnega ravna-
nja z RAO, pripravljajo pa se 

tudi na prevzem odlagališč 
rudarske in hidrometalurške 
jalovine Rudnika Žirovski 
vrh, nad katerimi bodo po 
zaključeni sanaciji prevzeli 
upravljanje in nadzor. 

»ARAO tako že 23 let odgo-
vorno skrbi za ravnanje z 
RAO iz družbeno koristnih 
dejavnosti: energetike, me-
dicine, raziskav in industri-
je. Naše znanje in obseg 
infrastrukturne podpore, 
ki jo nudimo uporabnikom 
jedrskih tehnologij oziroma 
ionizirajočega sevanja, pre-
mišljeno raste in se razvija. 
Na območju Posavja zago-
tavljamo pomembno infra-
strukturno podporo Nukle-
arni elektrarni Krško in naša 
osrednja pozornost je zato 
posvečena projektu izgra-
dnje odlagališča NSRAO. 
Tako se vključujemo v krog 
koristne uporabe jedrske 
energije v Posavju in širše v 
Sloveniji,« zaključuje direk-
tor ARAO dr. Žagar.
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IBE, d.d., svetovanje, 
projektiranje in inženiring

IBE d.d. • Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana • Cesta krških žrtev 129, 8270 Krško • www.ibe.si

Ponosni smo, da smo sodelovali pri številnih pomembnih inženirskih aktivnosti 
pri izgradnji, spremljanju obratovanja, vzdrževanju in modifikacijah NE Krško:  

-  nostrifikacija projektne dokumentacije za izgradnjo NE Krško, ki jo je izdelal Bechtel,

-  projektna podpora pri gradnji in v času poskusnega obratovanja,

-  aktivnosti vezane na Rudnik urana Žirovski vrh, ki je v prvih letih obratovanja NE Krško zagotavljal 

   surovino za pomemben delež jedrskega goriva,

-  vključitev v projektiranje pomembnih modifikacij (zamenjava parogeneratorjev, 

   hladilni stolpi, diesel agregat 3, prenova stikališča, nadgradnja varnosti DG3, itd.),

-  izdelava strokovnih mnenj v vlogi strokovnega pooblaščenca sevalne in jedrske varnosti,

-  izvajanje rednega opazovanja gradbenih objektov in vključenost v obdobna varnostna preverjanja,

-  delno projektiranje in postavitev sistema za sušenje tekočih radioaktivnih odpadkov,

-  študija izvedljivosti razgradnje in študija izvedljivosti odlaganja izrabljenega jedrskega goriva,

-  zasnova, umeščanje v prostor ter projektiranje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, 

-  projektiranje prenosnih daljnovodov, ki NE Krško povezujejo z elektro-energetskim sistemom, 

-  projektiranje prenove TE Brestanica, kot rezervnega vira za lastno napajanje NE Krško, 

-  zasnova tehničnih rešitev za uskladitev obratovanja HE Brežice in NE Krško.

Rekonstrukcija 400 kV stikališča v NE Krško, 2010-2013

40 let zaupanja in sodelovanja
Podjetje Kostak je z Nuklearno elektrar-
no Krško povezano že od njenih začet-
kov, saj so bili ravno delavci Kostaka 
tisti, ki so poskrbeli za celotno ureditev 
Krškega in prireditvenega prostora v 
Vrbini za svečanost ob postavitvi te-
meljnega kamna. Kostak je sodeloval pri 
izgradnji komunalne infrastrukture, ki 
se je začela pospešeno graditi v okolici 
objekta in zgradil cesto ob Savi do NEK. 

Tesnejše sodelovanje se je pričelo v po-
znih sedemdesetih letih, v času za-
ključnih gradbenih del in priprav 
na obratovanje elektrarne, ko 
se je Kostak kot prvo lokalno 
podjetje, povezalo z NEK. 
Domača podizvajalska 
podjetja, ki so sodelovala 
pri izgradnji in montaži 
opreme, niso potrebovala 
več vseh delavcev, zato so 
predlagala, da se ti delavci 
prezaposlijo v Kostak. Tedanji 
direktor podjetja Branimir Vodo-
pivc je prepoznal sodelovanje z NEK 
kot dobro poslovno priložnost in približno 
60 delavcev zaposlil v podjetju. Kostak je 
sčasoma v Sektorju vzdrževalnih in čistil-
nih del v NEK zaposloval vse več ljudi, da-
nes je v tej enoti zaposleno 100 delavcev, 
v času remonta pa dodatnih 45. Družba iz-
vaja storitve tehnične podpore poslovnim 
procesom, čiščenje proizvodnih in poslov-
nih prostorov, čiščenje in dekontaminacijo 
v radiološko nadzorovanih območjih, po-
možna dela v prehrambnem obratu, vzdr-
ževalna dela na internem vodovodnem in 
kanalizacijskem omrežju ter 
vzdrževanje objektov in oko-
lice. 

V zadnjih letih podjetje Kostak širi svojo 
dejavnost v NEK tudi na gradbenem po-
dročju. S tem namenom je kot prvo grad-
beno podjetje izvedlo certifikacijo dejav-
nosti v skladu z zahtevami ameriškega 
predpisa Quality Assurance Criteria for 
Nuclear Power Plants and Fuel Repro-
cessing Plants 10 CFR 50, Appendix B 
(zahteve s področja zagotavljanja varno-
sti v nuklearnih objektih). V januarju 2012 
se je družba Kostak uvrstila na ASL listo 
(posebno listo odobrenih dobaviteljev v 

NEK) za področje gradbenih storitev 
na tehnoloških in netehnoloških 

stavbah ter storitev dekonta-
minacije. 

Kot pri vseh drugih dejav-
nostih, ki jih podjetje Ko-
stak opravlja, je tudi pri 
izvajanju vzdrževalnih in 
čistilnih del v NEK kako-

vost ključen element. Rav-
no na podlagi dolgoletnega 

uspešnega sodelovanja z NEK 
na področju zagotavljanja kako-

vosti so številne dobre prakse uvelja-
vljene tudi na drugih področjih delovanja. 
Zaveza za sodelovanje je bila vzpodbuda 
za usposabljanje na specifičnih področjih 
in izvajanje strokovnega izobraževanja, 
od vseh pa terja še večjo zavzetost in 
večjo družbeno odgovornost. Skupna pri-
zadevanja so tudi danes usmerjena v na-
daljnji razvoj in krepitev sodelovanja na 
vseh področjih.
NEK ohranja prepoznavnost regije in dr-
žave, saj je Slovenija najmanjša država na 
svetu z jedrsko elektrarno. Še pomembne-

je pa je, da ohranja visoka pri-
čakovanja krajanov, občanov 
in državljanov. 

Čiščenje turbine 
Vir: Arhiv NEK

Jedrska 
elektrarna je 
prinesla nova 
znanja in razvoj
Jedrska elektrarna je prinesla v svoje 
okolje tudi nova znanja in razvoj drugih 
dejavnosti. Pri gradnji Nuklearne elek-
trarne Krško (NEK) so sodelovala števil-
na slovenska in hrvaška podjetja, vzpo-
redno so se razvijali novi stiki in znanja, 
ki jih danes lahko vrednotimo z visokimi 
standardi. Najbolj izkušeni inženirji iz 
podjetja Sipro inženiring so že med gra-
dnjo NEK pridobivali znanja in izkušnje 
s tega področja. Skupaj so se povezali v 
združenem podjetju in jih nadgrajujejo 
ter prenašajo na mlajše inženirje. Boga-
to inženirsko znanje in izkušnje, inova-
tivnost in prilagodljivost dokazujejo s 
certifikati in zaupanjem partnerjev ter 
konstantno krepitvijo inženirske ekipe. 
Njihov izziv so posodobitve v NEK in 
drugih elektrarnah po svetu, kakor tudi 
gradnje na jedrskih in drugih energet-
skih objektih, kar potrjujejo z večletnim 
sodelovanjem na projektih rekonstrukcij 
in novogradenj transformatorskih postaj 
v Belorusiji in sodelovanjem na energet-
skih in procesnih projektih v Sloveniji in 
drugod. Gradnja novega bloka bi bila go-
tovo velik izziv tudi za Sipro inženiring. 
Sipro se v okviru razvojno-raziskoval-
nega dela na področju obnovljivih virov 
energije, trajnostnih energetskih virov,  
lesne biomase, bioplina, geotermalne 
energije, vodikove tehnologije, trajno-
stne gradnje, fotovoltaike in jedrske 

energetike povezuje s podjetji sloven-
skega gospodarstva v združenju ZE-
-LEN in Tehnološkem centru Techpo. 
Sodeluje s ŠC Krško – Sevnica ter Fakul-
teto za energetiko z nudenjem praktič-
nih vsebin dijakom ter podporo ob raz-
ličnih strokovnih dogodkih. 
 
Spremljanje in upoštevanje 
najnovejših tehnologij

Veliko inženirjev iz podjetja živi z jedrsko 
tehnologijo. Po končani univerzitetni izo-
brazbi so opravili dodatna šolanja doma 
in v tujini, nekateri tudi leto in pol traja-
joče šolanje in preverjanje za operaterja 
nuklearne elektrarne. Stalno spremljanje 
in upoštevanje najnovejših tehnologij, 
postopkov in standardov s tega podro-
čja, je naloga vsakega zaposlenega. Je-
drske elektrarne dobro poznajo, se jih ne 
bojijo in stalno opravljajo dela v njih. Na 
zaupanje in odgovornost pa kaže tudi to, 
da so podjetje in domovi velikega dela 
zaposlenih v bližini NEK.
Znanje in kompetenten inženirski kader 
je v Sipru rasel z jedrskim objektom. V 
letih delovanja so družba in posamezniki 
dali svoj strokoven prispevek in pozitivni 
doprinos v bližnjem in širšem okolju ter 
prinašali delo 
tudi iz tujine.         
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Na podlagi Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip1), 
Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter 
Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja Regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 
2014/2015 (Ur. l. RS št. 69/2014; v nadaljevanju Javni razpis) ter Sklepa o izboru operacije z dne 06. 
11. 2014 št. 11021-5/2014-6, Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) 
objavlja 2. 12. 2014  

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 
DELODAJALCEM V OKVIRU POSAVSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME 

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo 
kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom (v nadaljevanju: štipendist) za šolsko/študijsko 
leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije Posavje oziroma na  
območju občin Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ali Sevnica. 

VREDNOST RAZPISA IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

Vrednost razpisa je 50.109,29 EUR. Sofinanciranje se dodeli za šolsko/študijsko leto 2014/2015. 
Sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, 
vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z 71. členom ZŠtip-1, preostalo polovico 
zagotavljajo delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, 
sklenjene med delodajalcem in RRA Posavje.

POGOJI

Delodajalec, ki se želi prijaviti na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje, določene z zahtevami 
Javnega razpisa in v skladu z ZŠtip-1 ter Pravilnikom. Prav tako morajo izpolnjevati pogoje in zahteve 
Javnega razpisa, ZŠtip-1 in Pravilnika vsi štipendisti, za katere delodajalci uveljavljajo sofinanciranje 
kadrovske štipendije.

PRIJAVA

Delodajalec, ki se želi vključiti v Posavsko štipendijsko shemo, mora RRA Posavje predložiti v celoti 
izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano vlogo na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. 

Celoten razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani: www.rra-posavje.si

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa (2.12.2014) in 
traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 03. 2015.

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, Krško;
Nataša Šterban Bezjak, E-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si, tel.: 07/488 10 51 ali
Janja Černelič, E-mail: janja.cernelic@rra-posavje.si, tel.: 07/488 10 44

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s posavskimi občinami hkrati objavlja tudi:

Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, 
ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s posavskimi občinami poziva kandidate za 
štipendije za šolsko/študijsko leto 2014/2015 k prijavi za pridobitev štipendije za nadarjene s 
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 
financirajo posavske občine (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ter 
Sevnica), in sicer vezano na stalno prebivališče izbranega kandidata.

Višino štipendije določijo posamezne občine, ki štipendije 100 % financirajo.

Prijava na Informativni javni poziv mora biti podana na OBR – 2 – Vloga za štipendijo v Posavski 
štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga kandidati dobijo na spletni strani RRA 
Posavje www.rra-posavje.si. Obvezna priloga k vlogi je tudi življenjepis.

Rok za oddajo je 18. 12. 2014.

Vsa dodatna pojasnila glede informativnega poziva lahko dobite na elektronskem naslovu 
janja.cernelic@rra-posavje.si ali na telefonski številki 07/488 10 44.

POSAVSKA 
ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA 

Operacijo	delno	financira	Evropska	unija,	in	sicer	iz	Evropskega	socialnega	sklada.	Operacija	se	izvaja	v	okviru	
Operativnega	programa	razvoja	človeških	virov	za	obdobje	2007-2013,	razvojne	prioritete«Spodbujanje	

podjetništva«;	prednostne	usmeritve	»Štipendijske	sheme«.

Pričarajte si čarobno praznično vzdušje z 
naravnimi smrečicami

V okrasni drevesnici 
HPG Brežice d.o.o. vam 

nudimo pestro izbiro 

naravnih smrek in 
smrek v loncih. 

Med posajenimi smrekami v 
loncih lahko izbirate:
- stožčasto smreko,

- pol srebrno smreko,
- navadno smreko,

- omoriko.

Naravne smreke so na voljo 
v različnih višinah, od enega 

do osmih metrov.

Vabljeni v našo drevesnico!
Od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure  in ob sobotah, od 8. do 12. ure

Drevesnica HPG Brežice d.o.o.
Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice

Tel.: 051 729 293

Cerjak Brod Polona s.p.  
Bukošek 69, 8250 Brežice, T: 07 49 93 900 
E: info@kmetijskatrgovina.si, www.agronet.si   

Orodje Makita 

Promo cena  

539,00 €
Redna cena 572,18 €

Set LXT
DLX2007JX

Zmogljivo, varno, zanesljivo...

Posebna zimska promocija!

VELIKI TRN - Člani Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn so 
se 22. novembra odpravili že na 8. tradicionalni Martinov po-
hod po poteh krajevne skupnosti Veliki Trn. Pohoda se je udele-
žilo kar precejšnje število ljudi, okoli 90. Za še boljše vzdušje je 
poskrbelo sonce, ki je na trenutke posijalo na pohodnike, in pa 
seveda postojanke, na katerih so jih krajani pogostili z domači-
mi dobrotami. Pohod so v dobrem vzdušju končali v kulturnem 
domu na Velikem Trnu, kjer jih je čakal topel obrok. 
 Vir: DOP Veliki Trn

8. tradicionalni Martinov pohod

REZERVIRANO

ISO 9001:2008

IBE, d.d., svetovanje, 
projektiranje in inženiring

IBE d.d. • Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana • Cesta krških žrtev 129, 8270 Krško • www.ibe.si

Ponosni smo, da smo sodelovali pri številnih pomembnih inženirskih aktivnosti 
pri izgradnji, spremljanju obratovanja, vzdrževanju in modifikacijah NE Krško:  

-  nostrifikacija projektne dokumentacije za izgradnjo NE Krško, ki jo je izdelal Bechtel,

-  projektna podpora pri gradnji in v času poskusnega obratovanja,

-  aktivnosti vezane na Rudnik urana Žirovski vrh, ki je v prvih letih obratovanja NE Krško zagotavljal 

   surovino za pomemben delež jedrskega goriva,

-  vključitev v projektiranje pomembnih modifikacij (zamenjava parogeneratorjev, 

   hladilni stolpi, diesel agregat 3, prenova stikališča, nadgradnja varnosti DG3, itd.),

-  izdelava strokovnih mnenj v vlogi strokovnega pooblaščenca sevalne in jedrske varnosti,

-  izvajanje rednega opazovanja gradbenih objektov in vključenost v obdobna varnostna preverjanja,

-  delno projektiranje in postavitev sistema za sušenje tekočih radioaktivnih odpadkov,

-  študija izvedljivosti razgradnje in študija izvedljivosti odlaganja izrabljenega jedrskega goriva,

-  zasnova, umeščanje v prostor ter projektiranje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, 

-  projektiranje prenosnih daljnovodov, ki NE Krško povezujejo z elektro-energetskim sistemom, 

-  projektiranje prenove TE Brestanica, kot rezervnega vira za lastno napajanje NE Krško, 

-  zasnova tehničnih rešitev za uskladitev obratovanja HE Brežice in NE Krško.

Rekonstrukcija 400 kV stikališča v NE Krško, 2010-2013

40 let zaupanja in sodelovanja
Podjetje Kostak je z Nuklearno elektrar-
no Krško povezano že od njenih začet-
kov, saj so bili ravno delavci Kostaka 
tisti, ki so poskrbeli za celotno ureditev 
Krškega in prireditvenega prostora v 
Vrbini za svečanost ob postavitvi te-
meljnega kamna. Kostak je sodeloval pri 
izgradnji komunalne infrastrukture, ki 
se je začela pospešeno graditi v okolici 
objekta in zgradil cesto ob Savi do NEK. 

Tesnejše sodelovanje se je pričelo v po-
znih sedemdesetih letih, v času za-
ključnih gradbenih del in priprav 
na obratovanje elektrarne, ko 
se je Kostak kot prvo lokalno 
podjetje, povezalo z NEK. 
Domača podizvajalska 
podjetja, ki so sodelovala 
pri izgradnji in montaži 
opreme, niso potrebovala 
več vseh delavcev, zato so 
predlagala, da se ti delavci 
prezaposlijo v Kostak. Tedanji 
direktor podjetja Branimir Vodo-
pivc je prepoznal sodelovanje z NEK 
kot dobro poslovno priložnost in približno 
60 delavcev zaposlil v podjetju. Kostak je 
sčasoma v Sektorju vzdrževalnih in čistil-
nih del v NEK zaposloval vse več ljudi, da-
nes je v tej enoti zaposleno 100 delavcev, 
v času remonta pa dodatnih 45. Družba iz-
vaja storitve tehnične podpore poslovnim 
procesom, čiščenje proizvodnih in poslov-
nih prostorov, čiščenje in dekontaminacijo 
v radiološko nadzorovanih območjih, po-
možna dela v prehrambnem obratu, vzdr-
ževalna dela na internem vodovodnem in 
kanalizacijskem omrežju ter 
vzdrževanje objektov in oko-
lice. 

V zadnjih letih podjetje Kostak širi svojo 
dejavnost v NEK tudi na gradbenem po-
dročju. S tem namenom je kot prvo grad-
beno podjetje izvedlo certifikacijo dejav-
nosti v skladu z zahtevami ameriškega 
predpisa Quality Assurance Criteria for 
Nuclear Power Plants and Fuel Repro-
cessing Plants 10 CFR 50, Appendix B 
(zahteve s področja zagotavljanja varno-
sti v nuklearnih objektih). V januarju 2012 
se je družba Kostak uvrstila na ASL listo 
(posebno listo odobrenih dobaviteljev v 

NEK) za področje gradbenih storitev 
na tehnoloških in netehnoloških 

stavbah ter storitev dekonta-
minacije. 

Kot pri vseh drugih dejav-
nostih, ki jih podjetje Ko-
stak opravlja, je tudi pri 
izvajanju vzdrževalnih in 
čistilnih del v NEK kako-

vost ključen element. Rav-
no na podlagi dolgoletnega 

uspešnega sodelovanja z NEK 
na področju zagotavljanja kako-

vosti so številne dobre prakse uvelja-
vljene tudi na drugih področjih delovanja. 
Zaveza za sodelovanje je bila vzpodbuda 
za usposabljanje na specifičnih področjih 
in izvajanje strokovnega izobraževanja, 
od vseh pa terja še večjo zavzetost in 
večjo družbeno odgovornost. Skupna pri-
zadevanja so tudi danes usmerjena v na-
daljnji razvoj in krepitev sodelovanja na 
vseh področjih.
NEK ohranja prepoznavnost regije in dr-
žave, saj je Slovenija najmanjša država na 
svetu z jedrsko elektrarno. Še pomembne-

je pa je, da ohranja visoka pri-
čakovanja krajanov, občanov 
in državljanov. 

Čiščenje turbine 
Vir: Arhiv NEK

Jedrska 
elektrarna je 
prinesla nova 
znanja in razvoj
Jedrska elektrarna je prinesla v svoje 
okolje tudi nova znanja in razvoj drugih 
dejavnosti. Pri gradnji Nuklearne elek-
trarne Krško (NEK) so sodelovala števil-
na slovenska in hrvaška podjetja, vzpo-
redno so se razvijali novi stiki in znanja, 
ki jih danes lahko vrednotimo z visokimi 
standardi. Najbolj izkušeni inženirji iz 
podjetja Sipro inženiring so že med gra-
dnjo NEK pridobivali znanja in izkušnje 
s tega področja. Skupaj so se povezali v 
združenem podjetju in jih nadgrajujejo 
ter prenašajo na mlajše inženirje. Boga-
to inženirsko znanje in izkušnje, inova-
tivnost in prilagodljivost dokazujejo s 
certifikati in zaupanjem partnerjev ter 
konstantno krepitvijo inženirske ekipe. 
Njihov izziv so posodobitve v NEK in 
drugih elektrarnah po svetu, kakor tudi 
gradnje na jedrskih in drugih energet-
skih objektih, kar potrjujejo z večletnim 
sodelovanjem na projektih rekonstrukcij 
in novogradenj transformatorskih postaj 
v Belorusiji in sodelovanjem na energet-
skih in procesnih projektih v Sloveniji in 
drugod. Gradnja novega bloka bi bila go-
tovo velik izziv tudi za Sipro inženiring. 
Sipro se v okviru razvojno-raziskoval-
nega dela na področju obnovljivih virov 
energije, trajnostnih energetskih virov,  
lesne biomase, bioplina, geotermalne 
energije, vodikove tehnologije, trajno-
stne gradnje, fotovoltaike in jedrske 

energetike povezuje s podjetji sloven-
skega gospodarstva v združenju ZE-
-LEN in Tehnološkem centru Techpo. 
Sodeluje s ŠC Krško – Sevnica ter Fakul-
teto za energetiko z nudenjem praktič-
nih vsebin dijakom ter podporo ob raz-
ličnih strokovnih dogodkih. 
 
Spremljanje in upoštevanje 
najnovejših tehnologij

Veliko inženirjev iz podjetja živi z jedrsko 
tehnologijo. Po končani univerzitetni izo-
brazbi so opravili dodatna šolanja doma 
in v tujini, nekateri tudi leto in pol traja-
joče šolanje in preverjanje za operaterja 
nuklearne elektrarne. Stalno spremljanje 
in upoštevanje najnovejših tehnologij, 
postopkov in standardov s tega podro-
čja, je naloga vsakega zaposlenega. Je-
drske elektrarne dobro poznajo, se jih ne 
bojijo in stalno opravljajo dela v njih. Na 
zaupanje in odgovornost pa kaže tudi to, 
da so podjetje in domovi velikega dela 
zaposlenih v bližini NEK.
Znanje in kompetenten inženirski kader 
je v Sipru rasel z jedrskim objektom. V 
letih delovanja so družba in posamezniki 
dali svoj strokoven prispevek in pozitivni 
doprinos v bližnjem in širšem okolju ter 
prinašali delo 
tudi iz tujine.         

priloga NEK posavski obzornik.indd   12 3.12.2014   12:22:45
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BREŽICE – Območna izpo-
stava JSKD Brežice je 13. no-
vembra v avli Doma kulture 
pripravila odprtje 13. ob-
močne razstave fotografij, 
poimenovane »Fotografska 
razmišljanja«. Na razpis se je 
prijavilo 12 avtorjev: Lea Ba-
bič, Branko Benčin, Bran-
ko Brečko, Vlado Bucalo, 
Tomaž Bukovinski, Mitja 
Mladkovič, Anita Radkovič, Venceslav Stajić, Aleš Tomše, 
Ivan Tomše, Amir Tokič in Anton Vučajnk, ki so fotografira-
li na teme Street Photography, Splošna in Digi–migi. Izbor foto-
grafij sta opravila Arne Hodalič, svetovno priznani fotograf, fo-
toreporter, humanitarec in pisec, ki je ob odprtju povzel, da smo 
Slovenci narod fotografov, saj imamo zelo dobre mlade avtorje, 
ki dosegajo izredne uspehe na fotoreporterskem področju; ter 
Tanja Plevnik, prof. lik. umetnosti in likovna ustvarjalka, s ka-
tero sta ločeno, vsak na svojem kraju bivanja, naredila identičen 
izbor med 132 prispelimi fotografijami ter bila ob tem presene-
čena nad splošno kvaliteto. Avtorji so prejeli priznanja za sode-
lovanje, posamezniki pa pohvale in nagrade. Fotografije so na 
ogled do 10. decembra.  N. J. S. 

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice so se 
6. novembra z recitalom svojih skrbno izbranih pesmi in z enim 
proznim besedilom predstavile članice skupine Večerna zarja 
Društva upokojencev Sevnica.  Literarni večer, ki je nosil naslov 
Jesen življenja, so s prebiranjem svojih literarni del obogatile Jel-
ka Kolar, Zdravka Brečko, Vida Križnik in Anica Perme. Za 
prijetne glasbene premore je skrbela z igranjem skladb na sin-
tisajzer Slavka Grilc, povezovalne misli je spletla Elizabeta Er-
mestl, zbrane pa je nagovorila tudi direktorica sevniške knjižni-
ce Anita Šiško.  S. R.

BRESTANICA - Krška Območ-
na izpostava JSKD je 15. no-
vembra na gradu Rajhenburg 
pripravila 6. regijski temat-
ski koncert odraslih pevskih 
zasedb z naslovom »Sozvoče-
nja«. Na njem so nastopili Vo-
kalna skupina Lan iz Metlike, 
Mešani pevski zbor Zvon iz 
Boštanja (na fotografiji), Vo-
kalna skupina Mezzo iz Nove-
ga mesta, Oktet Jurij Dalmatin 
iz Boštanja in Mešani pevski 
zbor Viva iz Brežic. Nastope 

Smo narod fotografov

Arne Hodalič in Tanja Plevnik

Literarni večer Jesen življenja 

Na literarnem večeru so se predstavile (od leve): Vida Križnik, 
Jelka Kolar, Anica Perme in Zdravka Brečko.

Viva zmagala na »Sozvočenjih«

Po besedah direktorice mu-
zeja Alenke Černelič Krošelj 
razstava povezuje 65 let Posa-
vskega muzeja ter 105 let roj-
stva in 40 let smrti Zorana Did-
ka (1910–1975). Kustosinja in 
umetnostna zgodovinarka Oži 
Lorber je z razstavo in katalo-
gom prizadevno predstavila 
izbor donacije Didkove žene 
Smiljane Posavskemu muze-
ju ter tudi predstavila življe-
nje in umetnikov opus. Didek 
je prvi slikarski poduk dobil v 
Krškem 1924/25 na meščan-
ski šoli pri prof. Franju Sti-
plovšku, študij slikarstva pa je 
končal leta 1933 na Akademi-
ji za likovno umetnost v Zagre-
bu. Poučeval je na otoku Krku, 
v Zagrebu in Sarajevu, od leta 
1967 do 1974 pa je bil redni 
profesor na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani. 
Vedno znova se je rad vračal 
v Podbočje, rojstni kraj svo-
je mame, kjer sta si z ženo, ki 
je bila tudi ak. slikarka, uredi-
la dom in kjer je nenehno sli-
kal. Poleg rednega dela z dijaki 
in študenti je veliko pozorno-
sti posvetil tudi razvoju otro-

Svetovi risbe Zorana Didka
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 25. novembra v svoji galeriji pripravil odprtje občasne umetnost-
ne razstave z naslovom Svetovi risbe Zorana Didka, ki bo na ogled do 28. februarja 2015. Razstavo je odprl 
krški župan mag. Miran Stanko, slavnostni govornik pa je bil dr. Jože Muhovič.

ške risbe, za kar mu je leta 
1970 Zveza prijateljev mladine 
Slovenije podelila zlato znač-
ko za mentorsko delo z mladi-
mi. Njegovo knjigo z naslovom 
Raziskovanje oblikotvornosti 
mnogi pedagogi v izobraževal-
nih ustanovah še danes upo-
rabljajo kot temeljno literatu-
ro pri svojem delu. Didek se 
uvršča med najbolj vsestran-
ske ustvarjalce minulega sto-
letja na Slovenskem. Ob slika-
nju, risanju, študijski ilustraciji 
in grafiki se je posvečal še obli-

kovanju in je bil hkrati izvrsten 
likovni pedagog in teoretik. Za 
svoje plodovito življenjsko 
delo ter razstavo v Krškem je 
leta 1975 prejel Prešernovo 
nagrado. Z razstavo je predsta-
vljena njegova izrazita umetni-
ška pripoved v risbi in grafiki 
z njemu lastnimi upodobitva-
mi figur, obrazov, parov, aktov, 
žanrskih prizorov, med kate-
rimi izstopajo njegove kroki-
rane risbe in predvsem avto-
portreti. Lorberjeva je izčrpno 
predstavitev sklenila z beseda-

mi Zorana Didka: »S pogledi v 
bodočnost so se porajala upa-
nja, da se dotaknem daljav in 
stvari v zametku. Približujejo 
se zadovoljstva, ko stvari pre-
nehajo biti oddaljene in ko ne-
znano postane intimno.«

Slavnostni govornik je bil re-
dni profesor na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani dr. Jože Muho-
vič, ki je navajal besede Did-
kove žene Smiljane: »Že kot 
študent je bil neke vrste filo-
zof. Vse, kar je bilo zanj novo, 
nepreizkušeno, ga je neusta-
vljivo privlačilo. Ni maral po-
navljanja in rutine. Vedno je bil 
pred časom in vsak problem, ki 
se ga je lotil, je rešil perfektno. 
Potem ga ni več zanimal. Tudi 
za ustvarjena dela se ni brigal. 
Risal je nenehno. Zdelo se je, 
kot da skozi risanje živi in mi-
sli.« Didkove misli je prebiral 
Uroš Kerin, kulturni program 
pa so podarili Berislav Cerin-
ski, Eva Krošl in Maša Mlad-
kovič.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: I. Počkar

Kustosinja Oži Lorber v pogovoru z Didkovimi sokrajani iz 
Podbočja

BOŠTJAN COLARIČ: 
KOŠNJA NA RAVNEM LOGU - 

otvoritev razstave fotografij
• sobota, 6. december, ob 18. uri –  

Knjižnica Senovo 

Boštjan Colarič med svojimi pohajkovanji po Bohorju in 
okolici večkrat posname kak zanimiv motiv ob poti. To-
krat razstavlja kosce in grabljice z Ravnega Loga.
 

ANDREJA MLINARIČ IN KATJA JANKOVIČ, 
psihologinji

• ponedeljek, 8. december, ob 19. uri –  
Knjižnica Senovo

O knjigah, branju, psihologiji in življenju nasploh se bo 
z gostjama na drugem večeru iz niza »Beremo« pogovar-
jal bibliotekar Vilko Planinc.  

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V DECEMBRU

»Na svoja slikarska platna so 
prenesli čudovite detajle, naj-
dene na sevniškem gradu in 
v njegovi okolici,« je dejal na 
otvoritvi razstave v mesecu 
novembru predsednik ZKD 
Sevnica Jože Novak ter k be-
sedi povabil tudi mentorja le-
tošnjega likovnega shoda Ru-
dija Stoparja. Ta je dejal: »S 
strokovno sodelavko Mašo 
Mohorko, umetnostno zgo-
dovinarko, ki je roža z naše-
ga vrta, soglašava, da so dela, 
ustvarjena  na 14. sevniškem 
likovnem shodu, dobra in raz-
stava dober začetek nove eta-
pe likovnega dogajanja na na-
šem gradu.« 

Sledila je podelitev plaket in li-
stin. Bronasto plaketo XIV. Sev-
niškega likovnega shoda Grad 
2014 so prejeli Irena Amer-

Razstavili slikarske detajle
SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so do 14. decembra na ogled slikarska dela 17 ljubitelj-
skih slikarjev, ki so letošnjega 20. in 21. junija ustvarjali na t. i. Sevniškem likovnem shodu Grad Sevnica.

šek, Gordana Dobriha, Ana 
Hočevar, Ludvik Kos, Mari-
ja Oven, Marjan Perič, Ulrih 
Rupret, Ines Zgonc in Seba-
stijan Popelar, ki je sodelo-

val tudi v ocenjevalni komisi-
ji. Srebrno plaketo so prejeli 
Pavla Černigoj, Mojca Mu-
sar, Marko Okorn, Bernard 
Pungerčič, Milena Roštohar 
in Stane Udvanc. Zlato plake-
to sta prejeli Vesna Karlov-
šek, ki je postala tudi »mlada 
prvakinja« sevniškega likovne-
ga shoda, ter Nevenka Flajs, ki 
je postala prvakinja. Zlato pla-
keto in listino sta prejela tudi 
ljubiteljski slikar Bogdan Ba-
rovič, ki je s svojim prihodom 
popestril junijsko druženje lju-
biteljskih slikark in slikarjev, 
ter umetnostna zgodovinarka 
Maša Mohorko za izbrane mi-
sli, zapisane v spominski knji-
žici. Za večletno sodelovanje 
na različnih dogodkih je pre-
jela plaketo tudi ravnateljica 
Glasbene šole Sevnica Katja 
Krnc in župan Srečko Ocvirk 

za podporo kulturnim dejav-
nostim, ki se odvijajo v občini.
Ob tej posebni priložnosti sta 
se organizatorja, Zveza kultur-
nih društev Sevnica in sevniški 
Javni sklad za kulturne dejav-
nosti, s spominskimi plaketa-
mi zahvalila tudi akademske-
mu slikarju Alojzu Koncu, 
ki je bil pobudnik in dolgole-
tni mentor likovnih srečanj na 
sevniškem gradu pod imenom 
Arspekta. Spominsko plaketo 
sta prejela še Jerca Šantej, ki 
je likovno srečanje vodila za-
dnja tri leta, ter Rudi Stopar 
za soustvarjanje novih idej in 
smernic letošnjega in bodo-
čih likovnih srečanj na sev-
niškem gradu, za oblikovanje 
plaket in celostne podobe ter 
za mentorstvo na letošnjem li-
kovnem shodu. 
 Smilja Radi

Vesna Karlovšek obiskuje 
umetniško gimnazijo v Celju, 
študij pa namerava nadalje-
vati na likovni akademiji.

sta strokovno spremljala Sto-
jan Kuret in Marko Vatovec. 
Glavno nagrado, uvrstitev na 
sklepni koncert, ki bo posve-

čen obeležitvi svetovnega dne-
va zborovskega petja, je prejel 
MePZ Viva Brežice z zboro-
vodkinjo Simono Rožman 

Strnad. Drugo nagrado so kot 
perspektivni zasedbi podelili 
Oktetu Jurij Dalmatin z vodjo 
Tinetom Becem, tretjo nagra-
do pa je prejela Vokalna sku-
pina Lan z zborovodkinjo Ma-
tejo Jakša Jurković. Kakor je 
povedala vodja krške izposta-
ve Sonja Levičar, bodo vse 
tri nagrade podeljene na skle-
pnem koncertu, ki bo 13. de-
cembra v Ljubljani. Prireditev 
je povezovala Petra Rep Bu-
netič.  M. Hrvatin
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Četrtek, 4. 12.

• od 15.00 do 18.00 v MT Seno-
vo: kuharska delavnica za mlade

• od 16.00 do 20.00 na dvori-
šču gradu Brežice: tržnica z na-
menom – okrasitev novoletnih 
jelk OŠ in praznični sejem; od 
18.00 do 20.00 izpred cerkve 
sv. Roka: decembrsko koledova-
nje – pohod s postanki v starem 
mestnem jedru

• ob 17.00 z Glavnega trga v Sev-
nici: tradicionalni pohod »Z luč-
ko na grad«

• ob 17.00 v avli Mladinskega 
centra Brežice: odprtje tradici-
onalne novoletne razstave čla-
nic in članov Društva likovni-
kov Brežice

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
srečanje z Alenko Rebula z na-
slovom »Verjeti vase – čudež na-
šega življenja«

• ob 18.00 v avli Doma kulture 
Brežice: literarni večer »Če be-
seda bi doma ostala ...« s pred-
stavitvijo izbranih del sodelujo-
čih avtorjev

• ob 18.15 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: cikel zimskih branj 
Čar zgodbe, ob 18.30: predsta-
vitev knjige Ultrablues in pogo-
vor z avtorji Boštjanom Videm-
škom, Samom Rugljem in Žigo X 
Gombačem

Petek, 5. 12.

• od 16.00 do 20.00 v MT Veliki 
Kamen: WII party

• ob 17.00 v veliki dvorani gradu 
Rajhenburg v Brestanici: dobro-
delna prireditev za otroke soci-
alno šibkih družin v Posavju, na-
stopajo: Nuša Derenda, MoPZ 
Svoboda Brestanica, Ansambel 
Florjan ...

• ob 17.00 v MT Raka: praznično 
okrasimo prostor

• od 17.00 do 20.00 v MT Seno-

vo: filmski večer za mladostnike 
od 11 do 15 let

• ob 17.00 v župnijski cerkvi v 
Koprivnici: miklavževanje

• od 18.00 dalje v MC Krško: 12. 
luksuz festival poceni filma

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: miklavževanje

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje likovne razstave »Oži-
veli miti« likovne sekcije ART 
Lipa KUD Budna vas

• ob 18.30 v Zatonu v Krškem: 
prižig prazničnih lučk na novo-
letni jelki-velikanki in razglasi-
tev naj prostovoljca

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
potopis »Kitajska – v objemu 
gore Wudang«

• ob 20.00 v večnamenski dvo-
rani v Termah Čatež: Miklavže-
va predstava »Najstarejša obrt«

Sobota, 6. 12.

• od 8.00 do 12.00 na sejem-
skem prostoru za HTC-jem in 
Kmečki tržnici v Sevnici: sevni-
ški decembrski mesečni sejem

• ob 9.00 v igralnici MC Brežice: 
živ žav – izdelovanje voščilnic

• od 9.00 do 13.00 v MT Senovo: 
Miklavževa peka piškotov in ob-
darovanje otrok

• ob 9.30 izpred Cvičkovega hra-
ma na Raki: tradicionalni Mi-
klavžev vinogradniški pohod

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: izdelova-
nje odlitkov iz gipsa

• ob 11.30 v Svetu energije v Vr-
bini: delavnica »Božičkologija« 
v izvedbi Garsie Kosinca (Svet 
energije bo odprt od 10.00 do 
17.00)

• od 13.00 dalje v MC Krško: 12. 
luksuz festival poceni filma

• od 16.00 do 20.00 v MT Veli-
ki Kamen: zgradimo mesto iz 
lego kock

• ob 18.00 v športni dvorani OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: letni 
koncert Pihalnega orkestra Kr-
ško, gosti: Toni Sotošek z druži-
no in mladinski pevski zbor OŠ 
Jurija Dalmatina Krško

• ob 18.00 v knjižnici Senovo: 
otvoritev razstave fotografij Bo-
štjana Colariča »Košnja na Rav-
nem Logu«

• ob 19.00 v cerkvi Marije Vne-
bovzete v Kapelah: božični kon-
cert Moškega pevskega zbora 
Kapele z gostjami, Vokalno sku-
pino Fortuna z Vinske gore pri 
Velenju

• ob 19.00 v klubu MC Brežice: 
klubski večer – kratki film »Ga-
starbeiter«

Nedelja, 7. 12.

• od 18.00 do 20.00 izpred cer-
kve sv. Roka: decembrsko kole-
dovanje – pohod s postanki v 
starem mestnem jedru

• ob 18.00 v dvorani MC Breži-
ce: gledališka predstava »Ga-
starbeiter«

Ponedeljek, 8. 12.

• ob 18.00 v veroučnih prostorih 
župnije Cerklje ob Krki: otvori-
tev fotografske razstave z naslo-
vom »Sestra Hermina (Justina) 
Pacek - prva fotografinja med 
sestrami usmiljenkami«

• ob 18.30 v Knjižnici Sevnica: 
srečanje Bralnega krožka

• ob 19.00 v knjižnici Senovo: po-
govor s psihologinjama Andrejo 
Mlinarič in Katjo Jankovič

Torek, 9. 12.

• ob 16.00 v MC Sevnica: izdelo-
vanje novoletnih voščilnic

• ob 18.00 v Mencingerjevi hiši 
v Krškem: predavanje Barbare 
Žabota, prof. zgodovine in soci-
ologije, arhivistke v Zgodovin-
skem arhivu Ljubljana, »Ko mr-
tvi spregovorijo: protestantska 
mrliška knjiga v luči novih raz-
iskav«

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje fotografske razsta-
ve »Kostanjeviška Šelmarija« 

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 
zaključek literarne ustvarjalni-
ce »V meni prebiva ...«

Sreda, 10. 12.

• ob 17.00 s parkirišča nad ben-
cinsko črpalko na Čatežu ob 
Savi: voden pohod z baklami na 
Šentvid

• ob 17.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: etnološki večer z dr. Ivanko 
Počkar, Murkovo nagrajenko za 
leto 2014

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige »Njami: ku-
harica za naše male sončke«

Četrtek, 11. 12.

• od 15.30 dalje v MC Brežice: 
Pravljična dežela z vašo Komu-
nalo – vožnja z vprego, anima-
cija za otroke in poslikava obra-
za, brezplačna otroška lutkovna 
predstava Paket.net, slikanje z 
dedkom Mrazom in obdaritev

• ob 16.30 na gradu Sevnica: ča-
robni obisk gradu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Mihaele-

-Janje Kolar o Iranu

Petek, 12. 12.

• ob 15.30 v knjižnici v Bistrici 
ob Sotli: pravljična urica z na-
slovom »Prav posebno božično 
darilo« in ustvarjalna delavnica

• ob 19.00 v MC Brežice: stand up 
- Tadej Toš v živo

Sobota, 13. 12.

• ob 9.00 v igralnici MC Brežice: 
živ žav – ustvarjanje iz vate

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Krškem: 
koncert »Venček prazničnih me-
lodij«

• ob 21.00 v MC Brežice: En X MC 
party - koncert TBF

Nedelja, 14. 12.

• od 16.00 do 20.00 na dvori-
šču gradu Brežice: praznična 
tržnica lokalnih rokodelcev, od 
17.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju: praznična delavnica iz-
delovanja novoletnih okraskov; 
ob 18.00 v Viteški dvorani gra-
du Brežice: koncert z likovnim 
doživetjem »Veu la musica, sent 
el colo« (Somtresons +A in Si-
mon Roguljić)

Ponedeljek, 15. 12.

• od 17.00 dalje na Hočevarje-
vem trgu v Krškem: drsališče, 
stojnice rokodelcev, ob 17.00 
na mladinskem oddelku Valva-
sorjeve knjižnice Krško: ura pra-
vljic, ob 17.30 v Mestnem mu-
zeju Krško: izdelava lampijonov

Torek, 16. 12.

• ob 16.00 v hotelu City v Kr-
škem: predstavitev knjige Du-
šana Vodlana »Pot srca«

• ob 16.00 v MC Sevnica: izdelo-
vanje novoletnih voščilnic

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična urica z ustvarjalnico

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: otroška predstava »Lev 
in miška«, za abonma in izven

• ob 17.00 v Domu kulture Bre-
žice: predstava za otroke »Naj-
lepše darilo«

• od 17.00 dalje na Hočevarje-
vem trgu v Krškem: drsališče, 
stojnice rokodelcev, ob 17.00 
na mladinskem oddelku Valva-
sorjeve knjižnice Krško: ura pra-
vljic, ob 17.00 pred Fakulteto za 
energetiko: poljudno predavanje 
»Obnovljivi viri in učinkovita 
raba energije za domačo rabo«, 
ob 17.30 v Mestnem muzeju Kr-
ško: izdelava darilnih škatlic

Sreda, 17. 12.

• ob 16.30 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice, od 17.00 
dalje na Hočevarjevem trgu v 
Krškem: drsališče, stojnice ro-
kodelcev, ob 17.00 na Občini 
Krško: predavanje Ivana Esen-
ka »Vrt – učilnica življenja«, ob 
17.30 v Mestnem muzeju Kr-
ško: izdelava voščilnic

• ob 17.00 s parkirišča nad ben-
cinsko črpalko na Čatežu ob 
Savi: voden pohod z baklami na 
Šentvid

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalnico

kam v posavju

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

OTVORITEV 
OBNOVLJENE 

VELIKE DVORANE
slavnostna prireditev

V otvoritvenem programu bo nastopil 

Big band RTV Slovenija
s programom 

A Tribute to George Gershwin - 
Rhapsody in Blue

Dirigent: Žare Prinčič, solistki: Nina Strnad (vokal) 
in Tatjana Ognjanović (klavir)

četrtek, 18.12., ob 18. uri
VELIKA DVORANA

Rezervacija in prevzem 
brezplačnih vstopnic od 8.12.

Prodajna mesta:

petek, 5. december ob 20.00 uri, 
Večnamenska dvorana Term Čatež

www.integral-brebus.si

NAJSTAREJŠA 
OBRT

MIKLAVŽEVA PREDSTAVA

Igrajo:
Zvezdana Mlakar 
Anica Kumer 
Marijana Brecelj 
Alenka Cilenšek 
Marinka Štern
Helena Blagne

18+

začenja se 
Veseli 

december

Veseli december 2014
Prireditve za osnovnošolce ter obdaritve dedka Mraza za vse predšolske 

otroke v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki 

petek, 12. december
ob 18. uri nastop Mladih gledališčnikov OŠ Koprivnica v OŠ Koprivnica

torek 16. december
ob 17. uri v OŠ Jurija Dalmatina Krško predstava POD MEDVEDOVO 

MARELO s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok 
KS Dolenja vas, KS Krško - desni breg in KS Gora

ob 18. uri v OŠ Jurija Dalmatina Krško predstava POD MEDVEDOVO 
MARELO s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok 

KS Krško - levi breg in KS Zdole

ob 17. uri v Osnovni šoli Leskovec predstava DEDEK MRAZ PRIHAJA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok 

KS Leskovec, KS Veliki Trn, KS Senuše

ob 18. uri v Osnovni šoli Leskovec predstava DEDEK MRAZ PRIHAJA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok 

KS Leskovec, KS Veliki Podlog, KS Krško Polje

sreda, 17. december
ob 17. uri v OŠ Koprivnica predstava O ZAJČKU, ZVEZDICAH IN 

NOVOLETNI SMREČICI s prihodom dedka Mraza in 
obdaritev predšolskih otrok KS Koprivnica

ob 17.30 Babica Zima in predstava POD MEDVEDOVO MARELO 
v avli in kulturni dvorani Senovo 

četrtek, 18. december
ob 17. uri v Kulturnem domu Podbočje predstava 

KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Podbočje

ob 17. uri v OŠ Brestanica predstava POD MEDVEDOVO MARELO
s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Brestanica

ob 17. uri v telovadnici OŠ Raka predstava ČAROVNIK IZ OZA 
 s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Raka

ob 16.30 uri v Kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo
predstava DEDEK MRAZ PRI MOJCI POKRAJCULJI s prihodom 

dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (1. del)

ob 18. uri v Kulturni dvorani doma XIV. divizije Senovo
predstava DEDEK MRAZ PRI MOJCI POKRAJCULJI s prihodom 

dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (2. del)

torek, 23. december
ob 17. uri v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

predstava DIDLDIDL DAJA, BOŽIČEK PRIHAJA in obdaritev 
predšolskih otrok občine Kostanjevica na Krki

petek, 26. december
ob 18. uri pohod z lučkami na Libno 
v organizaciji DPM Krško – levi breg

V programu prireditev in obdaritev dedka Mraza 
sodelujejo društva prijateljev mladine ter osnovne šole. 

Program sofinancirata Občini Krško in Kostanjevica na Krki.

1953 – 2014
61 let za srečnejše 

otroštvo
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na muhi ...

Obe imata radi umetnost, v kateri iščeta skrivne globine sr-
ca. Mlada umetnostna zgodovinarka Maša Mohorko prou-
čuje likovne umetnine in jih z raziskovanjem okoliščin na-
stanka pojasnjuje, ljubiteljska slikarka Pavla Černigoj pa jih 
ustvarja, zato se bosta zagotovo še srečali na kateri izmed 
razstav. (S. R.)

www.lon.si    info@lon.si

Paket dobrodošlice

Poslovna enota BREŽICE (nasproti Upravne enote), Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 571

- BREZPLAČNO vodenje računa (prvo leto)
- BREZPLAČNI dvigi gotovine na vseh bančnih avtomatih po Sloveniji in v

državah Evropske monetarne unije
- BREZPLAČNA pristopnina na elektronsko banko eLON
- DOVOLJENO NEGATIVNO STANJE (prekoračitev stanja) na 

osebnem računu v višini 150 EUR
- UGODNO poravnavanje obveznosti preko trajnih nalogov 

in SEPA direktnih bremenitev
- BREZPLAČNA kartica Activa Maestro
- 10 položnic BREZ PLAČILA PROVIZIJE
- DODATEK 0,10 % k OBRESTNI MERI pri sklenitvi 

novega depozita

Ekipa Poslovne enote
Brežice vam želi vesele
praznike, v prihajajočem
letu pa veliko pozitivnih
misli, pogumnih odločitev
in osebnih uspehov.

Možnost poplačila starih kreditov, prilagodljiva
ročnost odplačevanja, ugodna obrestna mera, 
nizki stroški odobritve.

Kreditna ponudba
Prenavljate stanovanje? Kupujete 
nov avto? Odhajate na dopust?

Plačilo položnic
- provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR
- položnice Komunale Brežice brez plačila provizije
- za upokojence, imetnike Srebrnega paketa plačilo 

vseh položnic brez provizije

posavski_nov_1_14_Layout 1  2.12.2014  15:12  Page 1

Za Dom upokojencev Brežice je znano, da v njem živijo števil-
ne aktivnosti, tudi pevske. Nad vse bolj priljubljeno vokalno 
skupino Iskrice bdi Bojana Šekoranja (desno), ki je v zborček 
zbrala svoje sodelavke. Nad iskrivimi in glasbeno uigranimi 
pevkami so navdušeni tako zaposleni kot obiskovalci, saj po-
pestrijo marsikatero prireditev v domskih prostorih, pa tudi 
izven, kjer jim prisluhnejo. (M. H.)

Gost letošnjega prednovoletnega koncerta v kostanjeviški šo-
li je bil znani raper iz ljubljanskih Fužin Zlatan Čordić – Zlat-
ko. Kot je bilo videti, se je med Kostanjevičani zelo dobro po-
čutil, v zahvalo in spomin na gostovanje pa mu je učenka Eva 
Krajnc podarila praznični okrasek v obliki snežaka. Z njim je 
gotovo razveselil svoji dve hčerkici. (P. P.)

Ne zgodi se ravno vsak dan (niti teden in mesec), da bi v po-
savske kraje prišel aktualni predsednik vlade. In takrat ko 
pride, je seveda ena izmed redkih priložnosti predvsem za 
posavske novinarje, da ga povprašajo o stvareh, ki jih nam, 
Posavcem krojijo tisti z državnega vrha. Dr. Miro Cerar je ta-
ko med obiskom prireditve ob jubileju podjetja Infra na gra-
du Rajhenburg nekaj minut prijazno odgovarjal na novinar-
ska vprašanja, čeprav je bil odmerjen čas za njegove izjave, 
tako kot vedno, prekratek. (R. R.)

V krškem gasilskem domu so 
se ob nekdanjem dnevu repu-
blike (29. november) zbra-
li nekdanji prvošolčki, ki so 
pred pol stoletja prvič presto-
pili šolski prag. In to takrat 
kar štirih osnovnih šol – OŠ 
v Krškem, na Vidmu ter po-
družničnih šol v Dolenji vasi 
in na Zdolah. V šolskem letu 
1964/65 je bilo vpisanih kar 
131 učencev, ki so bili ob Dne-
vu SFRJ tudi sprejeti v pionir-
sko organizacijo. Zato so ob 
tokratnem srečanju ponovili 
pionirsko zaobljubo, si nadeli 
kapice in rutke ter zapeli pio-
nirsko himno. Srečanja so se 
udeležile tudi tri njihove ra-
zredničarke – Marija Unetič, 
Nada Župevc in Mija Toma-
žin. Sicer pa se je zbralo 53 
nekdanjih učencev, ki so po-
večini letnik 1957 in so tako 
skupaj proslavili tudi 57. roj-
stni dan. (Foto: R. S.)
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Anja Borovinšek iz Koprivnice
Devetnajstletna rakica je končala Ekonomsko šolo v Brežicah, se-
daj pa obiskuje Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem 
mestu, saj želi postati dipl. ekonomistka – poslovna informatičar-
ka. V prostem času igra diatonično harmoniko, s katero je med 
drugim osvojila srebrno medaljo na državnem prvenstvu harmo-
nikark leta 2013 na Velikem Trnu, kjer so ji hkrati podelili naziv 
najprikupnejše harmonikarke. Zelo rada pleše in posluša glas-
bo, predvsem narodnozabavne melodije in dalmatinske ritme. 

 Foto: Boštjan Colarič

Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Nataša Ban in Franci Budna, oba s Senovega, 6. septem-
ber 2014, na gradu Rajhenburg v Brestanici (Foto: Fo-
to Langus)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Janja Skinder, Gmajna pri 
Raki – dečka,

• Irena Kodrič, Premagovce 
– dečka,

• Mojca Kerin, Pristava ob 
Krki – dečka,

• Anela Redžić Majetić, 
Krško – dečka,

• Martina Omerzel, Rožno – 
deklico,

• Katja Bogovič, Črešnjevec 
ob Bistrici – deklico,

• Kristina Šimunić, 
Studenec – deklico,

• Petra Plak, Trška Gora – 
deklico,

• Klavdija Jalovec, Malo 
Mraševo – dečka,

• Melita Resnik, Mali Kamen 
– dečka,

• Anita Božinova, Krško – 
dečka,

• Nika Jevnik, Krško – dečka,

razvedrilo

rojstva

poroke

moja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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• Franc Dobnik iz Starš in 
Dragica Špiler iz Krškega,

• Nino Najvirt Ivetić in Maja 
Voglar, oba iz Nove Gore.

ČESTITAMO!

• Tanja Zupan, Brežice – 
deklico,

• Nastja Germovšek Pešič, 
Krško – dečka,

• Gordana Volf, Srebrnik – 
dečka,

• Ana Marija Resnik, Raka – 
deklico,

• Alenka Avšič, Volčje – 
dečka,

• Blanka Mladkovič, Krška 
vas  - deklico,

• Petra Jurečič, Brežice – 
dečka,

• Silvija Cirnski, Cirnik – 
dečka.

ČESTITAMO!

RIBIŠKA
Ribič Francelj je v popolni ribi-
ški opremi sredi travnika pri-
dno metal trnek levo, desno 
in menjaval črvičke. Vse to je 
opazoval firbec, ki je bil pre-
pričan, da je ribič precej čez 
les. Pristopil je in vprašal: "Ste 
že kaj ujeli?" 
Ribič se je nasmehnil in dejal: 
"Vi ste danes že sedmi!"

MILO ZA DRAGO
Grobar Jelovšek je srečal na ce-
sti Strleta in ga vprašal: "Ivan, 
zakaj se pa ti tako rediš?" 
"Zato, da boš imel ti več dela, 
ko bom umrl," mu je odgovo-
ril Strle.

PREDMETNI POUK
V Podgorju nad Sevnico je bil 
sestanek, na katerem so raz-
pravljali o ukinitvi šole. Vodja 
je navajal vzroke za ukinitev 
in med drugim dejal, da pri-
manjkuje učiteljev. "Kaj?" se je 
oglasil eden izmed prisotnih, 
"v Sevnici jih je toliko, da uči 

v višjih razredih vsak samo po 
eno uro in gre ven iz razreda!"

KAZEN
Miličnika so hoteli odpusti-
ti, ker ni nikogar kaznoval in 
ni zaslužil svoje plače. Nekega 
dne je šel na ulico in prijel mi-
moidočega državljana, ga peljal 
na milico in ga popisal. "Saj ni-
sem nič napravil," se je branil 
državljan. "Nič ne de, jaz mo-
ram zaslužiti svojo plačo, vi bo-
ste pa imeli kazen v dobrem."

UTRUJENOST
Janez in Micka se sprehajata 
po gozdu. Končno najdeta pri-
meren prostor in sedeta. Ja-
nez vpraša Micko: "Si utruje-
na?" "Sem," odgovori Micka. 
"Si zelo utrujena?" vpraša Ja-
nez še enkrat. Micka pritrdi: 
"Oh, da." Janez pa še enkrat: "Si 
tako utrujena?" Micka odvrne: 
"Ne, toliko pa nisem."

Šale, ki jih objavljamo, imajo res 
že dolgo brado, a verjamemo, 
da lahko razvedrijo tudi dana-
šnje bralce. Sposodili smo si jih 
iz krških Pustnih novic.

V soboto, 29. 11., je v eksploziji peči v družinski hiši izgubila ži-
vljenje 49-letna mama Marica, mama sedmih otrok in žena očeta 
Petra Kočevarja. Trije mladoletni šoloobvezni otroci, trije študen-
tje in hči z družino izgubo svoje drage mame občutijo z globo-
ko bolečino in neizmerno preizkušnjo svojega življenja. Ne mo-
remo nadomestiti mame in žene, lahko pa pomagamo po svojih 
močeh družini Kočevar pri obnovi njihovega doma. Svoj prispe-
vek za družino Kočevar lahko oddate na račun TRR 0600 0097 
7538 266; sklic: 29331 - Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 
3000 Celje. 

Pomagajmo družini Kočevar 



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 25, četrtek, 4. 12. 201432 POSAVSKA PANORAMA

Vračajo se Demolition Group, Nuša se je poklonila le-
gendarnemu Slavku Avseniku, spoznajte posavsko 
skupino Kolaž. Tokrat preberite: 

Legendarni – tega pridevnika menda nočejo slišati, ker se 
potem počutijo stare – posavski rokerji Demolition Gro-
up (na fotografiji), pravijo, da v obdobju, ko jih ni bilo, niso 

sedeli križem rok, pač 
pa so ustvarjali. In tako 
napovedujejo predno-
voletne klubske kon-
certe, na katerih bodo 
svojim oboževalcem 
predstavili del novega 
materiala, s katerim se 
takoj v začetku nasle-

dnjega leta ponovno odpravljajo v studio. »Nove pesmi so 
nastajale zadnjo polovico leta v z dežjem prepojeni pole-
tni praznini, odsotnosti lastnega jaza in razkroju družbe-
nega bitja v kloaki pohlepa in praznega niča. Postavljene 
na pokušino bodo dve protikapitalistični, dve ljubezenski 
in dve ne eno ne drugo,« je v sporočilu za javnost na svoj 
način zapisal član omenjene skupine Matjaž Pegam. Bre-
žiška skupina bo namreč letos imela še vsaj pet koncertov 
po državi, najbližje pa nam bo 13. decembra, ko bo nasto-
pila na odru črnomaljskega mladinskega kluba.

Sekstakord, šestčlanska glasbena zasedba, in Nuša De-
renda (na fotografiji), priljubljena posavska pevka, v teh 
dneh predstavljajo priredbo Avsenikove viže, posvečene 
85. rojstnemu dnevu Slavka Avsenika. Slovenski naro-
dno-zabavni portali poročajo, da so bili po oddaji Sloven-
ski pozdrav, ki 
je bila posve-
čena prav ju-
bileju legende 
slovenske na-
rodnozabavne 
glasbe Slav-
ku Avseniku, 
fantje zelo po-
nosni, da so lahko nastopali v tako posebni oddaji s pev-
ko, ki jo tako zelo cenijo. Za nameček še priznavajo, da jih 
je med snemanjem navdušila s svojo interpretacijo. Pred-
stavili so se namreč s posebnim aranžmajem Avsenikove-
ga valčka Na svidenje, ki ga je za Nušo aranžiral pevec ome-
njene skupine Matic Plemenitaš. Pesem je aranžirana v 
stilu žanra, znanega pod imenom bossa nova.

Že poznate glasbeno skupino Kolaž (na fotografiji), ki 
jo sestavljajo štirje glasbeniki, ki jih je združila želja po 
ustvarjanju priredb in avtorskih komadov v akustični iz-
vedbi? Glasbeni-
ki Benjamin Kova-
čič (kitara in vokal), 
Primož Pibernik 
(tolkala, kahon), Pe-
ter Čepin (klaviatu-
re) in Andrej Špan 
(bas kitara) sodelu-
jejo v skupini Kolaž 
relativno kratek čas, 
eno leto, a so kot glasbeniki na sceni prisotni že več kot 
20 let. »V zasedbi Kolaž poustvarjamo tuje in domače pop, 
rock in funky uspešnice. Počasi in vztrajno pa uresničuje-
mo prvotni cilj v smeri avtorskih pesmi v slovenskem jezi-
ku. Opravljenega je bilo že tudi nekaj studijskega dela,« so 
nam še zaupali. Slišati jih bo mogoče tudi 19. decembra v 
starem mestnem jedru Krškega na predpraznični decem-
brski prireditvi. Več njihove glasbe pa poiščite na spletnem 
portalu youtube.

Vseslovenski resničnostni šov Slovenija ima talent se bli-
ža  zaključni fazi, saj ga do velikega finala loči le še ena pol-
finalna oddaja. Kot smo v prejšnjih rubrikah že omenjali, 
tokrat nismo zasledili skorajda nič posavskih talentov. No, 
eden redkih je bil Krčan Elvis Nukič, ki pa se je po petju 
moral posloviti že po avdicijskem nastopu. A kot kaže, so 
ustvarjalci omenjenega šova prepoznali še njegove dru-
ge talente. Elvis se je namreč vrnil na veliki oder skupaj z 
voditeljema Petrom Polesom in Vidom Valičem ter nav-
duševal publiko med čakanjem na izide glasovanja. Pred-
stavil se je kot voditelj, igralec in celo kot pojoči vremenar. 
»Počutim se srečen, izpolnjen. Počutim se fantastično,« je 
po nastopu dejal Elvis, potem ko je dobil bučen aplavz pu-
blike in odobravanje žirije. »Pri nas je važno, da napoveš 
dobro vremensko napoved. Odličen je,« je še dejal strogi 
Branko Čakarmiš.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

BREŽICE – Članice delavnice 
ročnih del pri Društvu upoko-
jencev Brežice so se 24. okto-
bra v avli Fakultete za turizem 
predstavile z raznovrstni-
mi ročnimi deli, ki polepša-
jo naše domove in razveselijo 
marsikoga z novimi pletenimi 
ali kvačkanimi oblačili. Delav-
nico vodi Nada Kranjc, na njej 
pa sodelujejo Slavka Hanzir, 
Marija Vogrinc, Anica Petrič, 
Jelka Hvale, Zinka Gramc, 
Rezika Ferenčak, Jožica Bo-
stič, Fanika Sodja, Ljudmila 
Golobič, Štefka Žerjav, Min-
ka Malarič, Neli Krošl in Vera 
Boh (vse na fotografiji), ki je 
prevzela letošnjo postavitev 
in organizacijo. »Smo v mese-

Ohranjajo dediščino naših babic

cu, ko praznuje naša občina in 
občani. Pri društvu upokojen-
cev smo se odločili, da pokaže-
mo vse, kar zmorejo naše čla-

nice, njihovi možgani in njihove 
roke. Delavnica deluje deset let, 
v njej valovi druženje, kjer na-
stajajo lepa dela, članice pa s 

svojo spretnostjo ohranjajo 
dediščino naših babic in pra-
babic,« je v pozdravu poveda-
la predsednica DU Brežice Jo-
žica Sušin. V imenu občine je 
ustvarjalke in mnoge prisotne 
pozdravila Patricia Čular, re-
koč da ob prazniku poteka zelo 
bogata bera prireditev, kar je 
dokaz, koliko bogastva je v na-
ših ljudeh, ki prizadevno obli-
kujejo in bogatijo naš kulturni 
prostor. Dogodek so polepšali 
še citrarke Glasbene šole Bre-
žice Živa Strgar, Karin Šuler 
in Nika Čižmek z mentorico 
prof. Anito Veršec ter Stanka 
Pernišek in Drago Pirman.

 N. Jenko S.

Društvo Gabriel Giraud
vabi v sodelovanju z galerijo ARTŠPL in ZPM Krško na

DOBRODELNO
PRIREDITEV

za otroke socialno šibkih družin v Posavju

v petek, 5. decembra 2014, ob 17. uri 
v veliki dvorani na gradu Rajhenburg.

Vstopnice po 10 € bodo v prodaji od 2. decembra dalje v Kulturnem domu Krško 
in na gradu Rajhenburg ter uro pred koncertom.

 Izkupiček vstopnine bo namenjen Zvezi prijateljev mladine Krško 
za otroke socialno šibkih družin v Posavju.

NASTOPAJO:

Nuša Derenda
Moški pevski zbor Svoboda Brestanica 
Ansambel  Florjan,
Ženska vokalna skupina Brinke,
Ansambel Tonija Sotoška,
Oktet Deseti brat.

Po prireditvi nas bo obiskal Miklavž

Medijski pokrovitelji

Vida Pfeifer: Srce se vraèa, galerija ARTŠPL

Donatorji:
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12.12.2014, ob 21.00 

Pri novem Passatu je na voljo bogata ponudba inteligentnih 
asistenčnih sistemov za pomoč vozniku. S sistemom za zaznavanje 
pešcev, asistenco za zastoje, asistenco za manevriranje s prikolico ter 
številnimi drugimi naprednimi rešitvami bo vaša vožnja varna in 
sproščena. Hvaležni boste za njihovo pomoč.

Novi Passat. Že v našem salonu.

www.passat.si

Emisije CO2: 140−105 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,4–4,0 l/100 
km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki veljajo za modela 
Passat in Passat Variant. Slika je simbolna. Navedena oprema je na 
voljo opcijsko. Volkswagen Passat limuzina je dobitnik nagrade Zlati 
volan 2014 (Golden Steering Wheel Award), ki jo podeljuje BILD am 
SONNTAG/AUTO BILD, 46/2014.

Vi prepoznate priložnosti, 
vaš avto pa tveganja.

Novi Passat. S številnimi inteligentnimi 
asistenčnimi sistemi. Tako suveren kot vi. 

VWoglasPassat_2014_98x204_dealer.indd   1 21/11/14   10:13

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...

VWoglasUP_137x198_dealer.indd   1 2/17/12   2:10 PM
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Psu udobnost, lastniku varnost
BREŽICE - Pravijo, da si človek izbere takšnega pasjega prijatelja, ki ustreza naravi določenega človeka. 
Oziroma: kakršen človek - takšen kuža. Kar sem večkrat pomislila ob dinamičnih in razigranih sprehodih 
Nike z njenim Kanom, ko je navihani Kan hotel uveljaviti svojo voljo. In kdo sta Nika in Kan PasjiSin?

Nika Filipič Počkar je Breži-
čanka, študentka na Fakulteti 
za elektrotehniko, smer Multi-
medijske komunikacije. »Zani-
ma me veliko stvari, še najbolj 
pa to, kako povezati tehniko in 
življenje v praksi, v vsakdanji-
ku. Kako s tem olajšati dolo-
čene opravke, ki ne bi preveč 
posegali v človeka. S tehniko 
olajšati vsakdanja dela, da bi 
človek imel več časa za vse tis-
te stvari, ki jih res rad počne. 
Rada bi delala v razvoju, ker 
rada raziskujem in se učim no-
vih veščin, z raziskovanjem si 
želim napredka, saj je napre-
dek smisel življenja,« pripo-
veduje.

Kan je blizu dveh let star me-
šanček med labradorko in naj-
verjetneje šarplanincem, ki sta 
ga Nika in Asim »posvojila« 
po internetu. Je vesele in ra-
zigrane narave, kot mladiček 
je Niki in domačim ušpičil vrs-
to vragolij, danes pa je že do-
ber čuvaj. V hiši ob robu Vrbi-
ne, pa vendarle sredi mesta, je 
dobil topel in skrben dom. Na-
vihani Kan je za sprehode ra-
bil ovratnice, ki jih je, kadar 
domači niso bili dovolj pozor-
ni, pogrizel. Ustvarjalna Nika 
je zato dobila idejo, da bi za-
čela ovratnice izdelovati sama. 
»Za Kana sem hotela izdela-

ti posebno, drugačno ovrat-
nico, najprej pa sem zanjo za-
čela brskati po spletu. Ko sem 
jo po nekajdnevnem trudu le 
našla in sem jo hotela naročiti, 
mi je gospa, ki jih izdeluje, od-
govorila, da te trenutno ni več 
na voljo, jo pa lahko dobim čez 
14 dni. Ker sem jo hotela imeti 
prej, sem se odločila, da jo bom 
izdelala sama.«

Nika pravi, da pasjemu prija-
telju pač ni pomembna bar-
va, vzorec ali kroj ovratnice. 
»Pomembno je, da se z ovrat-
nicami okoli vratu psi udobno 
počutijo, mi, ki jih vodimo na 
povodcu, pripetim na ovratni-
co, pa zanesljivo in varno. Iz-
delavo ovratnice pričnem s 

pripravo materiala. To je iz-
redno močno in trpežno po-
tiskano platno. Kupujem ga v 
trgovinah z metrskim blagom, 
je pa v Sloveniji, posebno plat-
no, zelo drago. Po šivanju bla-
ga na najlonski trak namestim 
vse potrebne dele. Brez ška-
rij, ravnila, likalnika, šivalne-
ga stroja in zelo pomembnih 
spretnih prstov ne bi šlo. Upo-
rabljam še umetno blago, ki 
da ovratnici drugačen in bolj 
eleganten videz. Blago je tre-
ba točno izrezati in predvide-
ti končno dolžino. Ko je bla-
go pripravljeno, sledi šivanje 
in najlonski trak. Ovratnice so 
izjemno močne, ker pri šivanju 
uporabljam kakovosten, mo-
čan najlonski sukanec,« pravi. 

Vsaka njena ovratnica je uni-
kat oz. butični primerek. Izde-
luje jih tudi v serijah in v treh 
različnih širinah, pa tudi dol-
žine so različne, saj ovratnice 
izdeluje tudi po naročilu. Gle-
de imena pa pojasnjuje: »Ime 
PasjiSin je ideja brata Nejca, 
s čimer me je navdušil. Veli-
kokrat sva s Kanom prišla do-
mov na obisk. Nejc ga je božal 
in mu ljubkovalno prigovarjal, 
da je pasji sin. To ljubkovalno 
Kanovo ime je tako pogojeva-
lo ime novi znamki. Morda bo 
besedna zveza komu nenavad-
na, ker se je v starih časih upo-
rabljala kot psovka, a v mojem 
primeru ni niti po pomoti mi-
šljena tako.« 

Za Niko so ročne spretnosti 
najbolj primarna izpoved: »Že 
takrat, ko je človek začel upo-
rabljati orodja, je začel izpol-
njevati in nadgrajevati svoje 
veščine ročnih spretnosti. Kl-
jub temu, da nimam ravno ro-
kodelskih prednikov, pa že od 
nekdaj rada ustvarjam različ-
ne stvari iz različnih materia-
lov. Tako bom tudi nadaljevala, 
saj mi raziskovanja, spretnos-
ti in veščine pomenijo odmik 
od povprečnosti in pot k raz-
ličnosti. Sicer pa vaja dela moj-
stra, mar ne?«
 Natja Jenko Sunčič

Nika Filipič Počkar s Kanom in unikatnimi ovratnicami
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ROKOMET
ČLANI 1. SRL
Rezultati – Celje : Sevnica 37:23, 
Velenje : Krško 50:25, Sevnica : 
Krka 21:28, Ribnica : Krško 36:24
Lestvica – 1. Celje 24, 13. Sevnica 
2, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Črnomelj : Brežice 
31:29, Grosuplje : Radeče 25:30, 
Dobova : Drava 32:26, Brežice : 
Grosuplje 33:24, Velika Nedelja : 
Dobova 23:38, Radeče : Dol 19:28
Lestvica – 1. Koper 20, 2. Dobova 
18, 7. Brežice 9, 12. Radeče 5

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Koper 33:39, 
Trebnje : Krško 31:30, Drava : 
Brežice 33:26 , Krško : Krka 41:36, 
Brežice : Loka 28:28
Lestvica – 1. Slovan 16, 9. Krško 6, 
12. Brežice 4

2. SRL
Rezultati – Dobova : SVIŠ 32:33, 
Grosuplje : Sevnica 26:36, Škoflji-
ca : Dobova 33:41, Metlika : Sev-
nica 36:33
Lestvica – 1. Sevnica 16, 4. Dobo-
va 9

KADETI
Rezultati – Krško : Rudar 48:22, 
Šmartno : Radeče 40:26, Dol : Kr-
ško 30:29 
Lestvica - 1. Dol 11, 2. Krško 9, 5. 
Radeče 2

ČLANICE
Rezultat – Brežice : Jadran 20:29
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 15, 3. Brežice 8

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultat – Šenčur : Krško 0:1 (Sliv-
šek)
Lestvica – 1. Krško 33

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Izola : Krško 1:2 (Kerin 11m, 
ag.), Krško : Celje 2:2 (Guček, Ke-
rin); Lestvica SKL - 1. Domžale 43, 
7. Krško 29
SML – Izola : Krško 2:3 (Kuhar 2, 
Habinc), Krško : Celje 2:3 (Nasufaj, 
Držić); Lestvica SML - 1. Domžale 
46, 11. Krško 18
Skupna lestvica : 1. Domžale 89, 
11. Krško 47

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - VZHOD
Rezultat – Krško : Dravograd 0:0
Lestvica - 1. Maribor 46, 4. Kr-
ško 31

MALI NOGOMET
ČLANI
Rezultat – Sodražica : Sevnica 5:1 
(Kranjčevič)
Lestvica - 1. Dobovec 18, 7. Sev-
nica 9

MLADINA U21 – skupina vzhod
Rezultat – Maribor : Sevnica 1:5 
(Tomažič 3, Malus, Ržen)
Lestvica – 1. Sevnica 12

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultati – Pingvini : Krško 70:63, 
Krško : Maribor 59:86
Lestvica – 1. Konjice 10, 4. Posav-
je Krško 8

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultat - Brežice : Dravograd 
81:93
Lestvica – 1. Vojnik 6, 3. Brežice 6

MLADINCI 2. SKL – skupina DC
Rezultati – Krško : Črnomelj 75:67, 
Krško : Stražišče 93:59
Lestvica – 1. Krško 4

KADETI 2. SKL
Rezultati – Branik Maribor : Bre-
žice 79:65, Ilirija : Krško 36:100, 
Brežice : Globus Ljubljana 102:61, 
Krško : Ježica 61:46;
Lestvica C3 – 1. Posavje Krško 6
Lestvica C7 - 1. Helios Domžale B 
7, 4. HPG Brežice 6

KADETINJE 1. SKL – skupina 3
Rezultati - Grosuplje : Podbočje 
63:23, Podbočje : Vipava 25:62
Lestvica – 1. Grosuplje 20, 6. Po-
savje Podbočje 11

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultati – Ljubljana Volley : Ko-
stanjevica 1:3, Kostanjevica : Ži-
rovnica 3:0
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 16, 4. 
Kostanjevica na Krki 15

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Ljubno : Krško 3:0, Bre-
stanica : Krško 3:0
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 18, 
2. Brestanica 14, 8. POK Krško 4

ligaški semafor

KRŠKO - V Športnem društvu Plavalček iz Leskovca pri Krškem 
so 22. novembra v športni dvorani krške srednje šole organizi-
rali drugi paraolimpijski športni dan, preko katerega si v dru-
štvu želijo, kot je dejala predsednica Tatjana Lapuh, približati 
športno udejstvovanje invalidov in s tem povezano problema-
tiko širši javnosti, hkrati pa motivirati tudi invalidne osebe, da 
se te v čim večjem številu začnejo ukvarjati z rekreacijo. Para-
olimpijski športni dan si je ogledalo prek sto obiskovalcev, člani 
društev invalidov iz različnih krajev Slovenije pa so predstavili 
njim prilagojene športne panoge: odbojko sede, namizni tenis, 
streljanje z zračno puško, dvoransko balinanje in hokej na inva-
lidskih vozičkih. Sicer so v Plavalčku, ki deluje tretje leto in šteje 
20 članov, v letošnjem letu poleg plavanja uvedli za člane tudi t. 
i. športno abecedo za invalide. Gre za športno vadbo na suhem, 
prilagojeno vsem oblikam invalidnosti in starosti, ki jo izvajajo 
enkrat na teden v telovadnici OŠ dr. Mihajla Rostoharja.  B. M. 

Plavalčkov športni dan

Med prikazom igranja odbojke sede

Zbrane je na prireditvi nago-
voril predsednik RK Brežice 
Stane Tomše, ki je med dru-
gim povedal, da je skozi celo-
tno obdobje RK Brežice doži-
vel veliko vzponov in padcev, 
»toda na nas je, da negujemo 
tradicijo in ga postavljamo v 
sam vrh primerljivih klubov«. 
V nadaljevanju je izpostavil, da 
je brežiški klub v ligaški sistem 
tekmovanja ponovno vstopil 
pred 12 leti, pri čemer je bilo 
v preteklosti veliko zavidanja 
vrednih uspehov, vmes seve-
da tudi nekaj porazov in spo-
drsljajev, vendar lahko vsi v 
prihodnost upravičeno gleda-
jo z velikim optimizmom. Ob 
koncu se je zahvalil vsem, ki 
to zgodbo razvijajo danes, in 
verjame, da jo bodo pomaga-
li graditi tudi v prihodnje. Kot 
je omenila povezovalka prire-
ditve Nataša Mihajlović, prvi 
zametki moškega rokometa v 
Brežicah segajo v drugo polo-
vico leta 1953 in leto kasneje, 

PTUJ, SEVNICA – Med povabljenimi na podelitev nagrad najbolj-
šim športnikom in najprizadevnejšim atletskim delavcem, ki je 
15. novembra potekala na Ptuju, je bila tudi sevniška atletinja 
Karin Gošek (na fotografiji s trenerjem Sinetom Karlovškom), 
ki je v kategoriji pionirk osvojila 3. mesto. Karin je nagrado pre-
jela zaradi osvojitve osmih državnih naslovov v kategorijah mla-
dink ali pionirk, dveh nastopov za reprezentanco in odličnega re-
zultata na 3000 m v dvorani.

Goškova 3. med pionirkami

Rokomet igrajo že 60 let
BREŽICE – 22. novembra je Rokometni klub Brežice v brežiški športni dvorani obeležil 60-letnico delova-
nja. Za uvod sta se odvili tekmi starejših dečkov s sevniškimi in dobovskimi vrstniki, sledila je slavnostna 
prireditev ob klubskem jubileju, za zaključek pa je potekala še tekma članske ekipe.

ko je dijake brežiške gimnazije 
za rokomet navdušil njihov ta-
kratni profesor športne vzgoje 
Brane Elsner. Kmalu je bilo ob 
gimnaziji začrtano prvo roko-
metno igrišče, na katerem so 
se pričela prva tekmovanja in 
že v prvem letu je v Brežicah 
zrasla ekipa, ki se je vključila 
v TVD Partizan Brežice in pod 
tem imenom pričela s tekmo-
vanji izven meja občine. Prilju-

bljenost rokometa v Brežicah 
je terjala izgradnjo igrišča pri 
nekdanji Agrarii, leta 1981 je 
bilo zgrajeno novo asfaltirano 
in osvetljeno rokometno igri-
šče pri OŠ Brežice, leta 1994 pa 
še »Balon«, kjer se je brežiška 
rokometna tradicija nadaljeva-
la. Od leta 2011 brežiški roko-
metaši domujejo v novi špor-
tni dvorani.

Poleg Tomšeta so zbrane na-
govorili še podžupanja obči-
ne Brežice Katja Čanžar, ki je 
ob tej priložnosti klubu ob nje-
govem jubileju podelila tudi 
plaketo Občine Brežice, pod-
predsednik Rokometne zve-
ze Slovenije Boštjan Kozole 
in poslanec v DZ Igor Zorčič. 
Predstavile so se tudi vse se-
lekcije RK Brežice (ml. dečki, 
st. dečki, mladinci in člani). V 
kulturno-zabavnem programu 
sta nastopili Nuša Derenda in 
plesna skupina Gimnazije Bre-
žice »Čebel'ce«, ob jubileju ni 
manjkala niti torta, v avli prve-
ga nadstropja športne dvora-
ne pa je bila na ogled tudi raz-
stava o zgodovini brežiškega 
rokometa. Po slavnostni pri-
reditvi je sledila še tekma 1.B 
državne rokometne lige med 
RK Brežice in RK Grosuplje, ki 
so jo na veselje precejšnjega 
števila gledalcev dobili doma-
či rokometaši (33:24).
 Rok Retelj

Mladinska ekipa RK Brežice, nekateri igrajo tudi že za član-
sko ekipo, igra v 1. mladinski rokometni ligi.

Ob peti obletnici delovanja Aerokluba Posavje imata 
prva dva udeleženca 50 % popust. Cena jadralnega 

tečaja znaša 2.000 €, za prva dva udeleženca 
pa samo 1.000 €. Pohitite s prijavo, se splača!

POSTANI PILOT
JADRALNEGA ALI MOTORNEGA LETALA

Aeroklub Posavje
Sodarska pot 10

8250 Brežice

Vpis novih tečajnikov: 
e-pošta: letalskasola.posavje@gmail.com 

Facebook: Aeroklub POSAVJE, mobitel: 041 945 531 Stjepan Količ

BRESTANICA, KRŠKO – Že 
skoraj desetletje je minilo 
od zadnje posavske ženske 
ligaške tekme, ki so jo odi-
grale Brežičanke in Sevni-
čanke v brežiškem rokome-
tnem »Balonu«. Tedaj se ni 
nihče nadejal, da bo prete-
klo toliko Save do trenutka, 
ko se bosta ponovno iz oči 
v oči pomerili dve posavski 
ženski ligaški ekipi.

Brežice in Sevnico je nadome-
stila občina Krško, rokomet pa 
je zamenjala v Posavju prebu-
jajoča se odbojka. Tako smo 
bili prejšnji vikend priča zgo-
dovinski tekmi med odbojkar-
skima ekipama iz Brestanice 
in POK iz Krškega. Ne le posa-
vski, temveč tudi občinski der-
biji so redkost tudi v Sloveniji. 
Že ob svoji prvi izvedbi je der-
bi prinesel dodaten motivacij-
ski naboj tako na igrišču kot na 

Praznik ženskega športa
tribunah. Gromoglasnemu na-
vijanju, ki smo ga vajeni s te-
kem v Brestanici, so tokrat svoj 
delež pridodali še krški navi-
jači.

Ob prazniku ženskega špor-
ta so v Posavskem odbojkar-
skem klubu iz Krškega zado-
voljni, saj nenehno prejemajo 
potrditev za svoje dobro delo. 
Da so na pravi poti, jim ob čla-
nicah, s katerimi so letos prvič 
vstopili v člansko ligo, dokazu-
jejo mlajše kategorije. Starejše 
deklice so se letos premierno 
uvrstile v A skupino sloven-
ske odbojke, kjer ciljajo viso-
ko. V dolgoročnem delu z mla-
dimi v šoli odbojke vidijo svojo 
priložnost. Z mladimi se želijo 
redno uvrščati med najboljše 
slovenske ekipe, uspehi med 
članicami bodo ob rednem 
delu in dobri organizaciji dela 
v klubu prišli sami od sebe. 

V Brestanici vidijo svetlo bo-
dočnost odbojke v občini, do 
katere vodi tudi vztrajnost. 
Po lanski zmagi v skupini 3. 
DOL so člansko ekipo zapusti-
la nekatera dekleta. Z nekateri-
mi mlajšimi niso želeli tvegati 
višje stopnje tekmovanja, kar 
pa si zadajajo za cilj v priho-
dnji sezoni. Ponovno bolj ak-
tivno delajo z mladimi, s kate-
rimi želijo zagotoviti stalnost 
članske ekipe.

Ženski moštveni šport je v Po-
savju sicer dokaj nerazvit, od-
bojka pa se lepo prebuja. Dvo-
boji, kot smo mu bili priča, 
bodo tudi v bodoče izjemna 
promocija za ženski šport na-
sploh, od katerega bodo imela 
vsa aktivna društva precej. Se-
veda so vsi vabljeni na povra-
tno tekmo v Krško sredi febru-
arja. Lahko pričakujemo, da se 
bodo članski konkurenci kma-
lu pridružile še Kostanjevičan-
ke. Luka Šebek 

BRESTANICA - Posavski alpi-
nistični klub je 18. novem-
bra na umetni plezalni ste-
ni v Brestanici znova priredil 
področno oziroma medobčin-
sko prvenstvo osnovnošolcev 
v športnem plezanju. Udele-
žilo se ga je 34 učencev iz 11 
posavskih osnovnih šol. Mla-
di so se borili in uživali v dol-
gih smereh in dobrem vzduš-
ju – ob bučni podpori staršev, 
spremljevalcev, trenerjev in 
velike ekipe organizatorjev. 
Med cicibankami (učenkami 
1. triade) je največ znanja in 
spretnosti pokazala Eva Sto-
janovič (OŠ Brežice), med ci-
cibani pa Sven Klenovšek (OŠ 
Krško). Med mlajšimi deklica-
mi je slavila Eva Košenina (OŠ 
Krško), pri mlajših dečkih pa 
Jure Rupar (OŠ Artiče). V naj-
starejši in najmočnejši kate-
goriji sta zmago odnesla Lina 
Buršič in Kajetan Voglar (oba 
OŠ Krško).  PAK

Področno prvenstvo 
osnovnošolcev v 
športnem plezanju
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lepa leta

Ljubica Lipar
BREŽICE – 86-letna Ljubi-
ca Lipar se je leta 1947 udo-
mačila na Sromljah, saj sta si 
tam z možem ustvarila dom in 
družino. Ponosna je na svoje 
hčerke, ki so se pridno učile in 
imajo dobre zaposlitve, kar jo 
še posebej veseli. Ima že tudi 
tri vnuke, pa tudi tri pravnu-
ke. Sedmo leto je v Domu upo-
kojencev Brežice, kjer je prav 
tako zelo aktivna.

Ljubica je bila po poklicu ši-
vilja. Šivala je tako za sevni-
ško Jutranjko, za trgovino, pa 
tudi za stranke. Rada je bila 
med ljudmi in z ljudmi, kakor 
je povedala, saj je bila vesela, 
če je dobila kakšen nasvet, pa 
tudi, če je kdo prisluhnil nje-
nemu. Po njenih besedah je ži-
vela lepo življenje. Mož je bil 
gozdar, pa so dobro živeli. Leta 
1981 je mož umrl v prometni 
nesreči. Ostala je sama s hčer-
kami in se je sama lotila dela 
na domačiji. Obdelovala je tudi 
vinograd, kjer je bilo 2.000 trt. 

Z veseljem je povedala, da je 
bila v krajevnih društvih aktiv-
na več kot 60 let. Tako je s svo-
jim delom zaznamovala Rdeči 
križ Sromlje, pa tudi gasilke 
domačega društva, svoje delo 
je podelila še pri turističnemu 
društvu, pa tudi v aktivu kmeč-
kih žena. „Rada sem bila aktiv-
na v domačem kraju. Še sedaj 
zelo rada vidim, ko me pride-
jo iz Sromelj obiskat, pa mi re-
čejo, da je sedaj vse drugače, 

odkar me ni več tam. Rada vi-
dim, da pridejo k meni, da me 
pogrešajo,“ je povedala sogo-
vornica in pokazala na ste-
ne in police, kjer so razvršče-
ne razne plakete, priznanja in 
druga odličja. „Res imam veli-
ko priznanj in plaket, ki sem 
jih dobila na raznih področjih 
svojih aktivnosti. To mi res ve-
liko pomeni. Ko jih gledam, se 
spominjam, kaj vse sem počela 
in koliko zanimivega sem de-
lala,“ je še povedala Liparjeva 
in dodala, da so domačijo na 
Sromljah prodali. Potem je ne-
kaj časa bivala v stanovanju v 
Brežicah, nato se je preselila v 
dom, kjer je stanovala skupaj s 
še eno stanovalko, sedaj pa je 
v sobi sama. 

„Če bi šla po isti poti, bi izbra-
la prav tako vse aktivnosti. Ne 
vem, kaj je v meni. Rada po-
jem, rada drugim pomagam,“ je 
z razmislekom še dejala, nato 
pa dodala, da je bila v starem 
domu bolj zadovoljna, ker so 
bili ljudje bolj povezani, ven-
dar je za vse potreben čas, zato 

meni, da se bodo navadili tudi 
na novo zgradbo. Tudi glede 
odnosov med stanovalci je de-
jala, da se ji zdi, da je včasih pri-
sotna tudi neke vrste hinavšči-
na in nevoščljivost. „Nekateri 
samo kritizirajo druge, se ne 
vključujejo nikamor, pa se iz-
mikajo. Jaz se ne počutim osa-
mljeno, saj se vključujem ka-
mor lahko. Sem pa tudi tukaj 
zelo aktivna. Nikoli ne manj-
kam pri ročnih aktivnostih. 
Tudi pri razstavah pomagam, 
da so lepe in zanimive. Tudi po-
jem,“ je z veseljem naštela svoje 
zaposlitve v domu. Le pri telo-
vadbi ne more biti tako aktiv-
na, kakor bi si želela, saj hodi 
s hojico. Po njenih besedah se 
giblje toliko, kolikor zmore. Se 
pa odpravi tudi v trgovino, da 
si nakupi, kar ji manjka. 

Rada opazuje tudi mlade ljudi, 
ki so polni vedrine in življenj-
ske moči. Kakor je povedala, 
je bilo včasih drugače, seda-
nja mladina pa je bolj spro-
ščena. Zato je prav uživala, ko 
je bila za 1. maj spet na Sro-
mljah, kjer so postavljali mlaj, 
pa je k njej pristopil mladenič 
in ji povedal, kako srečen je 
bil, ko mu je dala jesti. Njego-
va mama je morala delati v „ta-
brhu“, pa ni imel jesti, vedno pa 
mu je hrano ponudila teta Lju-
bica, za kar ji je zelo hvaležen. 
„Tudi takšni dogodki mi dajejo 
moč in energijo v vsakdanjem 
življenju. Spomini znajo biti 
tako lepi in imam jih res veli-
ko,“ je ob koncu povedala Lju-
bica Lipar.
 Marija Hrvatin

Ljubica Lipar

BREZJE PRI SENUŠAH - Vedno 
dobrovoljna in živahna Ro-
zalija Žibert iz Brezja pri Se-
nušah pri svojih 90 letih na-
daljuje tako, kot je bila vedno 
vajena: z delom v vinogradu, s 
koso v roki in s hišnimi opra-
vili, da njena hiša ostaja prije-
ten dom za vse, ki jo obiskuje-
jo. Častitljiv jubilej je slavljenka 
praznovala v nedeljo, 10. no-
vembra, ko sta se je z dobrimi 
željami spomnila tudi podž-
upanja občine Krško Ana So-
mrak in predsednik Društva 
izgnancev Leskovec Franci 
Žičkar skupaj s svojimi člani-
cami. Zalka se je kot ena izmed 
petih otrok leta 1924 rodila 
v Vrhuljah. Mladost je preži-
vljala pri starem očetu v Koč-
nem. Pred 62 leti se je poročila 
s svojim Stanetom in zaživela v 
Brezju. Ni ji bilo vedno postla-
no z rožicami, saj so ji umrli 
trije otroci, a je s svojo močno 
voljo in občudovanja vrednim 
optimizmom zmogla prema-

90 let Brezjanke Rozalije Žibert

govati težave. »V mami imamo 
zgled potrpežljivosti, nikoli ne 
obupava in vedno za vse najde 
lepo besedo,« pravijo njeni do-
mači. Poslanstvo gospodinje ji 
je bilo položeno v zibel, skupaj 
s trdim kmečkim delom, pri ka-
terem je bila vedno tako urna 
in spretna, da so jo po tem po-
znali daleč naokoli. Tudi med 2. 
sv. vojno je izseljenstvo preži-
vljala na veliki kmetiji nemške-
ga kmeta, kjer se je še bolj pre-
kalila v vzdržljivosti. Velikokrat 

lačna, prezebla in opešana je v 
tistih težkih časih delila usodo 
z mnogimi, ki jih je vojna vi-
hra prikrajšala za najlepša leta 
mladosti, a hkrati se je ob tem 
tudi naučila, kako pomembno 
je, da se v življenju znaš spo-
prijeti z usodo in z veliko zau-
panja v boljši jutri premagova-
ti vse preizkušnje. V njej je tako 
danes ujetih že za devet dese-
tletij spominov. Njihov velik se-
stavni del sta hčerki Verica in 
Stanka z družinama.  P. R. B.

Slavljenko so obiskovalci razveselili s šopkom.

prejeli smo

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

GORNJE IMPOLJE - Na marti-
novo je svoj stoti rojstni dan 
praznovala Kristina Gorenc 
z Gornjih Impolj. Rodila se je 
leta 1914 v Indianapolisu v 
Združenih državah Amerike. 
Pri sedmih letih jih je mama 
skupaj s sestrama pripelja-
la na »Prevle« in jih prepusti-
la v varstvo starih staršev. Čas 
otroštva v družbi petih sestra 
in brata je z obiskovanjem šole 
na Studencu in kmečkih opra-
vil hitro minil. Leta 1937 se je 
poročila in z možem Janezom 
zaživela na Gornjih Impoljah. 
Trdo kmečko življenje so pre-
kinile vojne strahote. Družina 
je bila izgnana v Nemčijo. Po 
osvoboditvi so se vrnili na opu-
stošen in izropan dom. Skrbne 
in pridne roke moža Janeza in 
mame Kristine so kmalu nu-
dile toplo ognjišče hčerkama 
Olgi in Slavici. Mama Kristina, 
ki ji upravičeno rečemo mama, 
je v svoje zavetje doma spreje-
la nečakinjo Martino in ji sku-
šala kar najbolje nadomestiti 
ljubeče mamine roke, ki so žal 
prehitro morale zapustiti svo-
je dete. Janez je delal kot goz-
dni delavec, Kristina pa je skr-
bela za gospodinjstvo, rada pa 
je priskočila na pomoč sose-
dom in vaščanom. Delo na po-
lju, vrtu in travnikih jo je osre-
čevalo do dobrega leta nazaj. 
Mama Kristina pa ne bi bila 
mama, če ne bi v svoje naro-

100 let Gorenčeve mame

čje sprejela tudi vnuka Bojana 
in zanj skrbela kot za lastnega 
sina. Tudi oče Janez je bil po-
nosen nanj, saj je v njem videl 
bodočega gospodarja Goren-
čeve kmetije. Žal pa je načrte 
pretrgala mnogo prerana Bo-
janova smrt, ki se je leta 2006 
pridružil staremu očetu v ono-
stranstvu.  Kljub globoki srčni 
rani je Kristina v topel objem 
sprejela Bojanovo ženo Mojco 
in pravnuke Mitjo, Gregorja in 
Roka, ki ji v zadnjih letih topli-
no njenega objema tudi skrbno 
in ljubeče vračajo.

Vendar se mama Kristina ne 
da! Kljub nekaj bolezenskim 
težavam v zadnjem letu je sto-
ti rojstni dan praznovala v kro-
gu svojih hčera, vnukov, prav-
nukov, pravnukinje, nečakinj, 

nečaka, sorodnikov in znan-
cev. Čestitkam in dobrim že-
ljam so se pridružili tudi žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, predstavniki KS Pri-
mož, aktivisti Rdečega križa, 
predstavniki Društva izgnan-
cev, doktor Groboljšek in se-
stra Vlasta, pevci Fantje s Pre-
ske, s katerimi je tudi ubrano 
zapela, ob zvokih harmonike 
pa celo zaplesala. Posebno vo-
ščilo ob prazniku pa ji je name-
nil tudi župnik Anton Bobič in 
Društvo vinogradnikov Stude-
nec ob Martinovem pohodu in 
blagoslovu vina na Primožu. 

Trdo delo, strpnost, vztrajnost 
in ljubezen so recept mame 
Kristine za dolgo življenje!

 Brigita Udovč

100-letnica med svojimi bližnjimi

Pri IDS Posavje opažamo, da pre-
bivalci krajevne skupnosti Zdole že 
desetletja opozarjajo na nevzdr-
žno stanje cestnega odseka Krško 
– Zdole – Zgornja Pohanca, a kljub 
temu ni prišlo do premika naprej. 
Prej omenjeni odsek je leta 1997 
prešel iz občinskih rok v državne. 
Cesta je v zelo slabem stanju, v za-
dnjem času pa se je še dodatno po-
slabšalo, saj se je na dveh mestih 
udrlo cestišče in je sedaj skoraj ne-
prevozna. Menimo, da je nujno po-
trebno temeljito prenoviti celotno 
cestišče, saj je bilo omenjeno stanje 
z dosedanjimi posegi le začasno ter 
neučinkovito sanirano, in se po vsa-
kem »krpanju« tako sanirana cesta 
in teren okoli nje žal kmalu vrneta v 
prejšnje oz. še slabše stanje. Cesta je 
bistvenega pomena za vse prebival-
ce Zdol in okoliških vasi, predvsem 
za delavce in šolarje ter predstavlja 
glavni prometni stik krajevne sku-
pnosti s širšim okoljem. Prav tako 
je cesta intervencijska pot gasilcev 
in reševalcev ter evakuacijska pot v 
primeru jedrske nesreče v NEK. Ob-
čina je sicer pripravila načrt za ce-
lostno rekonstrukcijo, a ker cesta ne 
spada pod njeno pristojnost, mora 
problem rešiti država, kar je njena 
dolžnost tudi po zakonu. 

Tovrstne situacije, kjer gre za ogro-
žanje življenjskih funkcij prizadete-
ga okolja, so tudi posledica nenad-
zorovanega in nasilnega izvajanja 
varčevalnih ukrepov in jasno naka-
zujejo, da politika trenutnih oblasti 
postavlja interese in dobičke finanč-
nega kapitala pred zagotavljanjem 
osnovnih življenjskih potreb drža-
vljanov. Zato pozivamo Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste ter Mi-
nistrstvo za infrastrukturo in pro-

stor, naj takoj zagotovita sredstva 
za ureditev ceste, saj gre za dolgo-
trajen in pereč problem, ki je znatno 
poslabšal kakovost življenja prebi-
valcev krajevne skupnosti Zdole.

Ob kroničnem pomanjkanju denar-
ja za vzdrževanje cest se postavlja-
jo še naslednja vprašanja o politi-
ki upravljanja in načrtovanja cest, 
tako s strani DRSC kot tudi občin. 
Občina Krško je po številu kilome-
trov cest druga v državi. Kratkoroč-
na ekonomska napoved kaže na po-
manjkanje sredstev za vzdrževanje 
tega razvejanega omrežja. Kljub 
težavam z vzdrževanjem obstoje-
čih cest se planirajo nove ceste in 
obvoznice, za katere občina Krško 
ali DRSC trenutno nimata denarja, 
nujnih prometnih potreb za gra-
dnjo teh cest ponavadi ni in pred-
stavljajo nepotreben luksuz ali že-
ljo po zaslužkih, njihova morebitna 
gradnja v prihodnosti pa bi tudi ne-
gativno vplivala na ekološki vidik. 

Razlog prevelikega omrežja cest 
je tudi v tem, ker se je v preteklosti 
nepremišljeno dovolila razpršena 
gradnja na podeželju, ki posledično 
zahteva velike javne vložke v prila-
goditev cest in druge komunalne in-
frastrukture. S tega vidika je večja 
gostota naselitve v urbanih okoljih 
edino primerna in tudi cenejša. Ce-
ste poleg naravnih dejavnikov naj-
bolj uničujejo težki tovornjaki, na-
domestilo za uporabo - vplačila v 
cestni sklad, ki ga plačujejo ti upo-
rabniki, pa ni sorazmerno škodi, ki 
jo v povprečju povzročajo.

Iz teh razlogov je potrebno v priho-
dnosti gradnjo in vzdrževanje cest, 
kot tudi celotno prostorsko, pro-

metno in davčno politiko bolj raci-
onalno planirati, da nas ne bi znova 
pripeljala v situacijo, v kateri je dr-
žava danes, ko ne zmore vzdrževa-
ti osnovne prometne infrastrukture, 
javni prevoz pa je neučinkovit, za-
radi česar se dostikrat zgodi, da so 
družine primorane imeti  v lasti dva 
osebna avtomobila, kar predstavlja 
preveliko obremenitev za družinske 
finance. Prav tako je žal tudi preveč 
takšnih družin, ki nimajo denarja 
za poln rezervoar goriva.

Probleme lahko pričakujemo tudi 
na področju slovenskega avtoce-
stnega omrežja. Gradnja avtocest 
je bila preplačana zaradi tega, ker 
so se iz javnih sredstev napajali 
ogrom ni dobički zasebnikov in nji-
hovih gradbenih podjetij, ki so da-
nes v stečaju, nekateri lastniki pa 
pravnomočno obsojeni. Gradnja av-
tocest je državo stala dobrih 6 mili-
jard €, brez stroškov kreditov, danes 
pa se v Slovenskem državnem hol-
dingu že pogovarjajo o prodaji ce-
lotnega Darsa in vseh avtocest za 
dobre 4 milijarde €. Za posel se že 
zanima ameriška finančna korpo-
racija JP Morgan. Če se bo privati-
zacija avtocest realizirala, je najver-
jetneje prva stvar, ki jo uporabniki 
lahko pričakujejo, podražitev vinjet.

V četrt stoletju tranzicije tako glede 
na izkušnje in v luči velike ekonom-
ske krize, ki še traja, ugotavljamo 
nesporno dejstvo, da kapitalizem 
v Sloveniji in drugih manjših drža-
vah ne more zagotoviti dostojnega 
življenja za večino ljudi. Višji stan-
dard lahko dosegajo le prebivalci 
nekaterih privilegiranih držav EU, 
seveda na račun izkoriščanja vseh 
ostalih.

Logičen zaključek je, da so razlogi 
za stanje zdolske ceste večplastni. 
Prav tako so povezani s širšo situa-
cijo v državi ter EU. Verjamemo, da 
bodo spremembe na bolje možne le 
ob zavedanju vseh medsebojno po-
vezanih dejavnikov, ter z zagonom 
družbenih pobud na lokalni, držav-
ni ter evropski ravni, kot so to stori-
li prebivalci Zdol.

 Lokalni odbor 
 Iniciative za demokratični 
 socializem Posavja

Cestni odsek Krško – Zdole
(Odprto pismo Direkciji Republike Slovenije za ceste in Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor ter občanom občine Krško)
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine (Me-
stni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak pone-
deljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in naro-
čite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.  Uredništvo

NENAD BAIĆ

SPOMIN

30. novembra je minilo žalostno leto, odkar te ni med nami, naš dragi

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu ter z lepo 
mislijo postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah, le da

korak se tvoj nič več ne sliši.
(J. Medvešek)

z Obrežja.

JOŽE DVORŠAK

SPOMIN

16. decembra bo minilo žalostnih 30 let, 
odkar nas je zapustil

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

Vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu drugega in večnega spomina.

iz Blatnega.

Septembrska poplava med Cerkljami in Črešnjicami je malomar-
nost (prejšnje) brežiške komunale in nekaterih lastnikov parcel. 
Le-te sežejo do struge potoka Brnik, ki ob večjem deževju hitro 
naraste in povzroči poplavo. Tako je bilo ob septembrskih popla-
vah poplavljenih skoraj pet hektarjev kmetijskih zemljišč, ob cesti 
je bilo 90 centimetrov vode, ki je skoraj 14 dni nepremično stala 
in povzročila škodo na pridelkih. Bil sem najbolj prizadet in utr-
pel največ škode.

Občinska komunala je pred 30 leti gradila cesto Cerklje-Črešnjice, 
jo na najnižjem delu dvignila za 50 centimetrov in utrdila z nasi-
pom, da voda ne more steči na drugo stran ceste. Na tej strani so 
namreč tla peščena, zato voda takoj ponikne v zemljo in ne pov-
zroči nobene škode, ob suši celo koristi. Ob gradnji ceste sem izva-
jalce del opozoril, naj pod cesto vstavijo cevi za pretok vode, ven-
dar niso poslušali mojega opozorila. 

Takoj po septembrskih poplavah se je inšpektor malce sprehodil 
ob toku potoka in menil, da se naj s tem sprijaznimo, češ da je za 
to kriva podtalnica. Pri tem me čudi samo to, da ni bilo na drugi 
strani ceste, ki je nižja za en meter, nobenega sledu o vodi ali ka-
kšni talnici ...
 Ernest Marinček, Cerklje ob Krki

Poplava, posledica malomarnosti

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo 
odprli dopisništvo Posa-
vskega obzornika tudi v 
Sevnici. Obiščite nas v pro-
storih na naslovu Naselje 
heroja Maroka 29 v Sev-
nici (Turizem, prevozi, av-
tošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno odda-
li naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si 
ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovori-
li za novinarski prispevek. Uredništvo

prejeli smo

JANEZA ŽNIDARIČA

ZAHVALA

Besede hvala so namenjene vsem, 
ki ste našega dragega

v tako velikem številu pospremili na njegovi mnogo prezgodnji zadnji 
poti. Hvala vsem in vsakomur, ki ste v dneh, ko smo se poslavljali 
od našega Janeza, bili z nami, nam s stiskom rok ali besedo vlivali 
upanje, da se ponovno snidemo.

Z bolečino v srcu: vsi njegovi

Hladno mi rosila je rosa v obraz,
kot da bi slutila sedanji čas.

iz Bukovja na Bizeljskem 29 a

dr. HERMANA TEPPEYA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta in dedija, zdravnika

se iskreno zahvaljujemo celotnemu kolektivu bolnišnice Brežice, 
njenemu direktorju Draženu Levojeviću za ganljive besede slovesa, 
zdravnikom internega oddelka dr. Mojci Iskra, dr. Mileni Strašek, dr. 
Josipoviču, medicinskim sestram in negovalnemu osebju za pomoč 
v zadnjih dneh življenja. Hvaležni smo gospodu župniku Milanu 
Kšeli za poslovitveni obred, prijateljem in znancem, ki so s cvetjem 
in svečami pospremili pokojnikov odhod; družinam Recer, Rainer, 
Filipčič, Držanič, Šušulič, Žižek, Tomše, Pacek in redovnici sestri 
Karli. Zahvaljujemo se družinskemu zdravniku dr. Radetu Iljažu za 
lajšanje bolezenskih tegob. Hvaležni smo negovalki Tatjani Zupančič 
za dolgotrajno in vestno nego našega bolnika ter patronažni sestri 
Vasji za redne obiske in pomoč.

MIRAN VOGRINC

SPOMIN

29. novembra je minilo žalostno leto, 
odkar se je od nas poslovil naš dragi

Iskrena hvala vsem Vam, ki se ga spominjate, 
postojite ob njegovem grobu in prižgete lučko.

Ivica, Tadej in Tea

Ne jokajte na mojem grobu,
ni me tam, ne spim.

Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,

sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.

Sem zjutraj ptica v mirnem letu
in zvečer kot zvezda zažarim.

iz Dednje vasi.

Prosim, ne jokajte na mojem grobu, nisem tam, ne spim.

Žena Jožica z družino

JOŽETA UREKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi najinega 
dragega moža in očeta

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem podjetja Evrosad, ki ste nama v teh težkih 
trenutkih stali ob strani, za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede.
Hvala za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Hvala pogrebni službi Žičkar, sestram z Rese za molitve, g. župniku 
Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, pevkam za čustveno zapete 
pesmi ter Gostišču Majolka.
Hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči: žena Nada in hčerka Bernarda

iz Pleterij pri Zdolah

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini!

JOŽE HABINC
(1940 - 2014) 

Včeraj, 3. decembra, bi dopolnil 74 let, a je žal 12. oktobra 
letos sklenil življenjsko pot častni krajan mesta Krško Jože 
Habinc. S svojim neumornim delom je v več mandatih kot 
predsednik največje krajevne skupnosti v občini Krško pu-
stil pečat na mnogih pridobitvah v mestu, ki je bilo vselej, 
kot je dejal letos junija ob prejemu častnega naziva, njego-
va velika ljubezen.

Leta 1940 v Krškem rojenemu Habincu so globoke rane v 
otroštvu pustila leta 2. svetovne vojne, ki jih je preživel v iz-
gnanstvu v tujini, zato je bil v osemdesetih letih pobudnik v 
letu 1991 ustanovljenega Društva izgnancev Slovenije (DIS) 
1941-1945, dolgoletni predsednik DIS Krško, nedavno tudi 
pobudnik posnetega dokumentarnega filma Slovenski iz-
gnanci 1941-1945, ki je bil premierno uprizorjen na gradu 
Rajhenburg v mesecu juniju kot del prenovljene nacionalne 
muzejske razstave o okupatorjevem terorju, ki je bila odprta 
23. oktobra na brestaniškem gradu. 

Jože Habinc je končal kemotehniško šolo, nakar je njegovo 
poklicno pot zaznamovala tovarna celuloze v Krškem, saj sta 
bila v njej zaposlena tudi njegov oče in brat. Kot kemik je z 
raziskavami znatno prispeval k temu, da je bila proizvodnja 
kratkovlaknate celuloze iz bukve in topola kot nova tehnolo-
gija leta 1975 uspešno uvedena v tovarno celuloze in papirja, 
med drugim mu je bila zaradi organizacijskih in vodstvenih 
sposobnosti zaupana tudi izgradnja tovarne embalaže v Bre-
stanici, ki jo je kot direktor vodil od leta 1978 do 1983. Bil je 
tudi predsednik Sindikata papirničarjev in grafikov Jugosla-
vije, slovenski delavski razred je osem let zastopal v tedanji 
Republiški skupščini, nepoklicno je bil tudi predsednik krške 
občinske partijske organizacije. Tudi po letu 1990 je bil v več 
mandatih član krškega občinskega sveta, za dolgoletno po-
žrtvovalno delo pa je leta 2007 prejel Veliki znak občine Kr-
ško kot najvišje občinsko priznanje. Udejstvoval se je tudi kot 
športni funkcionar, med drugim je bil dolgoletni predsednik 
Konjeniškega kluba Posavje Krško, za kar mu je pred dnevi 
Zveza društev kasaške centrale podelila posthumno prizna-
nje za življenjsko delo. 

Vsa leta je kot iskren prijatelj z nasveti podpiral tudi dejav-
nost našega medija, tako izdajo časopisa Posavski obzornik 
kot tudi založniško knjižno dejavnost, še poseben trud pa je 
vložil v priprave na izdajo knjige Krško – Stoletje na razgle-
dnicah. Kot je zapisal v njenem uvodu, je naš prostor znači-
len po bogatem ustvarjanju, »da so tu živeli ustvarjalni ljudje, 
ki so uspeli pridobiti uspešne somišljenike v mestu na bre-
govih reke Save, ki so tudi danes sposobni tekmovati z razvi-
tim svetom ...«. In nedvomno je bil tudi Jože Habinc eden iz-
med njih, zaradi česar se ga bomo spominjali s hvaležnostjo 
in ga ohranili v najlepšem spominu.

 Zavod Neviodunum

IN MEMORIAM

Krvodajalska akcija
KRŠKO – V organizaciji Območnega združenja Rdečega kri-
ža Krško bo v ponedeljek, 15. decembra, in v torek, 16. de-
cembra, od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško pote-
kala krvodajalska akcija.
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Prodam bukova drva, rezana 
na 25 cm ali po dogovoru. 
Tel.: 040 840 065

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; balir-
ko za kockaste bale in trosilec 
hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha drva (hrast, bu-
kev, gaber), možen razrez in 
dostava. Tel.: 051 204 276

Prodam suha bukova drva ali 
menjam za prašiča za zakol. 
Tel.: 041 201 373

Prodam suha akacijeva drva z 
možnostjo dostave. 
Tel.: 031 232 945

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062

Najcenejši lesni peleti v Po-
savju. Vreča (15 kg) 3,50 
€. Slovenski proizvod. Tel.: 
041 614 793, Romula d.o.o., 
PE Slovenska vas 1s, Jeseni-
ce na Dolenjskem

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam mešano rdeče vino, 
sremiški okoliš. 
Tel.: 040 229 467

Prodam vino cviček, 2 prašiča, 
težka 170-190 kg, in kobilo za 
meso. Tel.: 051 870 909

Kupim osebni avto, najraje od 
prvega lastnika, z malo prevo-
ženimi kilometri. Plačam ta-
koj. Pokličite v nedeljo od 19. 
do 20. ure. Tel.: 070 999 380

KMETIJSTVO

Prodam SIP Sprint Bucher z 
obračalnikom, Sokol 140 in 
puhalnik (20 m cevi, 12 KW). 
Tel.: 07 81 42 342

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo, ječmen in sla-
mo, večjo količino. Možna me-
njava za manjšega teleta. 
Tel.: 031 431 681

Prodam ječmen, lansko koru-
zo v zrnju, sušeno v koruznja-
ku, in ajdovo moko. 
Tel: 07 49 63 058

Prodam 650 kock letošnjega 
sena, cena 1,70 €/bala. 
Tel.: 041 900 824

Prodam predelan hlevski gnoj 
in silažne bale z ekološke kme-
tije. Tel.: 041 664 254

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabr-
je pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva za šte-
dilnik ali centralno kurjavo, 
možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica
 
Prodam suha bukova drva, 50 
m, možna dostava in razrez za 
kamin. Tel.: 041 833 177

Prodam mešana metrska ka-
lana drva ter suho seno v okro-
glih balah, 9 kom. 
Tel.: 031 683 708 

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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, ener-
getska sanacija, rušitev, notra-
nja oprema, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Projektiranje - izdelujemo na-
črte hiš, gospodarskih, poslov-
nih objektov, geološka poroči-
la, izvajamo strokovni nadzor. 
ARS Projektiranje, Anton Str-
niša s.p., Gabrovec 1a, Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560

Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031/431-315, pisbiro@
gmail.com

Prodam parcelo, 14 arov, Stra-
ža pri Žejnem, mešana drva ter 
voz, 16 col. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam hišo na Orehovem pri 
Sevnici, visokopritlično, letnik 
1980, z zemljiščem 1200 m2. 
Možnost menjave za dvosob-
no stanovanje ali vikend v Po-
savju. Tel.: 031 452 800, 031 
321 930

Na Vidmu prodamo ali odda-
mo dvosobno stanovanje. 
Tel.: 040 741 819

V Brežicah oddamo dvosobno 
stanovanje, delno opremljeno, 
300 €/mesec. 
Tel.: 031 325 285, po 16. uri

Oddam ali prodam garsonje-
ro s tremi ločenimi prostori na 
odlični lokaciji v Brežicah. 
Tel.: 041 425 309

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Kupim Renault, najraje s ka-
kšno okvaro, letnik 2001-
2008. Tel.: 040 306 098

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.
- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

obzornikova oglasna mreža

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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- osebnih vozil,
- tovornih vozil,

- traktorjev in ostale
   kmet. mehanizacije,
- gradbenih strojev.

www.finsvet.si

051 441 771

ODKUP

PLAČILO V GOTOVINI TAKOJ!

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ivanki Tašner, Builingerstras-

se 73/21, 8004 Zürich. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. SVETLIN - Nataša
 2. (1.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - Skupaj zapuščajva
   mladost
 3. (2.) RUDI ŠANTL - Mama
 4. (5.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska
 5. (4.) Ans. MLADI GODCI - Prvi poljub
 6. (7.) Ans. ROSA - Zdaj Rosa vam igra
 7. (8.) Ans. NARCIS - Provat nej grejh
 8. (9.) Ans. ERAZEM - Tika taka
 9. (10.) Ans. MLADIKA - Ne bi te varala
 10. (-.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Poet - Sprehajam se sam

 
Kupon št. 235

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, 6. december, ob 17. uri

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345
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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
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič, Sven Mavsar

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.

Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod 
Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajate-
ljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh 
del ni dovoljeno reproducirati, distribuira-
ti ali drugače uporabljati v tržne namene 
brez ustreznega pisnega dovoljenja oziro-
ma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji 
– 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.700 izvodov

Prodam svinjo, težko 250 kg. 
Okolica Blance. 
Tel.: 031 369 773

Prodam prašiče, težke okoli 
300 kg, in odojke, težke 35-40 
kg. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiča, 170 kg, hra-
njen z domačo hrano. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 62 806

Prodam prašiča, težkega 170-
180 kg, hranjenega z domačo 
hrano, možen zakol ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 604 095

Prodam prašiča, okoli 140 in 
180 kg, cena 2 €/kg. Možna 
dostava. Tel.: 031 762 872

Prodam svinjo, težko od 260 
do 300 kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiče, 140-160 kg, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. Mo-
žna dostava. Tel.: 041 525 628

Prodam dva prašiča (180-190 
kg), hranjena z domačo hrano, 
odojke (25-30 kg) in telico si-
mentalko, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 041 471 007

Prodam odojke, težke 30-35 
kg, in traktorsko frezo, širina 2 
m, cena po dogovoru. Tel: 031 
283 279, zvečer

Prodam prašiča, 220 kg, in ku-
pim telico, staro 5-6 mesecev. 
Tel.: 040 933 911

Prodam prašiče, težke 80-180 
kg (6 kom), in odojke, težke 40 
kg. Tel: 051 895 099

Prodam odojke, težke od 25-
30 kg (okolica Dobove). Tel.: 
040 628 535

Prodam letošnje peteline in 
kokoši velikih pasem Sussex 
ter New Hampshire. 
Tel: 031 815 496 

Prodam odojke. 
Tel.: 031 306 626

Prodam prašiče, težke 100-
150 kg, domača hrana, možen 
zakol, okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodam 2 prašiča, težka po 
150 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 389 015

Prodam odojke, težke do 25 
kg. Tel.: 041 222 172

Prodam pujske, 85-130 kg. 
Okolica Boštanja. Možnost za-
kola. Tel.: 041 662 730

Prodam odojke pasme durok, 
težke okoli 30 kg. Okolica Do-
bove. Tel. 040 77 44 68

Prodam prašiča, hranjenega z 
domačo hrano, in suho koruzo 
v zrnju. Tel.: 041 625 618

Prodam prašiče, težke 50 kg, 
in odojke, težke 20 kg. Krmlje-
ni s kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 74 034

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, po 2 €/kg, domača ku-
hana hrana. Lahko tudi polovi-
co. Tel.: 041 745 368

Prodam prašiča (80 in 140 
kg), hranjena s kuhano hrano, 
možen zakol. Kupim 14 dni 
starega telička. 
Tel.: 031 492 837

Prodam 3 koze in 1 kozla, sta-
re 6 mesecev, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 416 941

Prodam prašiča 200 in 150 kg, 
samca, in svinjo, 250 kg. Me-
snate sorte, možen zakol in 
krajša dostava. 
Tel.: 07 49 67 745

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam leseni zajčnik z dve-
ma prekatoma (dolžina 215 
cm, širina 82 cm, višina 72 
cm), cena 130 €. 
Tel.: 041 958 824

RAZNO

Prodam lep raven kostanjev 
les, debeline 15-25 cm, 60 m3, 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodaja in vgradnja beton-
skih bioloških čistilnih naprav 
ter zbiralnikov deževnice. Da-
mjan Žibert s.p., Glavni trg 27, 
Sevnica. Tel.: 040 685 675

Hladilnico za meso ali zelenja-
vo, zorilnico za suhomesnate 
izdelke s samodejnim uravna-
vanjem temperature in vlage, 
inox vrata in regale, ugodno 
prodam. Tel.: 031 614 401 

Prodam cisterno za vino s 
prostornino 600 l. Cena po do-
govoru. Tel.: 040 781 960

Prodam vinogradniško škro-
pilnico Panonija z 80-litrskim 
rezervoarjem. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 356 604

Prodam krompir desire elita 
za ozimnico in inox cisterno, 
600 l, 2 pipi in odtok. 
Tel.: 031 204 752

Prodam beli jedilni krompir 
za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

ŽIVALI

Prodam konja Henigerja. 
Tel: 070 798 533

Kupim suho kravo za nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 508 255, Jože

Prodam brejo kravo, ovce, 
prašiče in odojke, mesnati tip, 
domača kuhana hrana, možen 
zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam telico ČB, seno v 
okroglih balah in bukova drva. 
Tel.: 070 574 053

Prodam breji telici limuzin in 
šarole. Tel.: 031 796 362

Prodamo bikca in teličko, pa-
sma LS, stara 3 tedne. 
Tel.: 041 204 935

Prodam bikca in teličko, stara 
3 mesece. Oba simentalca. Tel.: 
07 49 59 236, 041 380 075

Prodam prašiče, težke 40-50 
kg, in prašiče, težke 70-90 kg. 
Tel.: 031 306 136

Prodam tri odojke za 2,50 €/
kg in prašiče, težke cca. 50 kg, 
za 2,20 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

Prodam mlekovod (še monti-
ran) in kupim 4 kozolčne hra-
stove stebre. Tel.: 051 750 642

Prodam molzni stroj Virovi-
tica in seno v okroglih balah. 
Tel.: 030 694 956

Zaposlitev ob vikendih na tu-
ristični kmetiji dobi delovna 
ženska z znanjem gostinstva 
ali kmetijstva. Tel.: 041 335 
257, www.turisticnekmetije.
si/grobelnik

Kupim ohranjeno motorno 
žago, meč 40-50 cm. 
Tel.: 041 913 799

Prodam krznen plašč. 
Tel.: 051 308 325

STIKI

Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

57-letni samski, idealne višje 
postave, simpatičen, situiran, 
pošten, želim spoznati pre-
prosto, srčno življenjsko so-
potnico. Samo resne ponudbe 
na sms. Tel.: 051 421 392

Želim spoznati mlajšo žensko 
za prijateljstvo oz. resno zvezo. 
Tel.: 051 488 077

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za	resničnost	in	verodostojnost	objavljenih	oglasov	odgovarja	naročnik.

 

 

Naslednja številka (26/2014) bo izšla v 
četrtek, 18. decembra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
11. december.

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

090 62 22

1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Želim si te
 !

klima naprave 
           toplotne črpalke
    strojne in elektro inštalacije

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Krškem 
je 8. novembra v prostorih leskovške šole pripravilo tradicional-
no prireditev ob martinovanju Po starih in novih šegah, ki je pri-
vabila kar okoli 400 obiskovalcev. Poleg članov dramske sekci-
je KD Leskovec, ki so gledalce dodobra nasmejali s skeči, se je 
na odru zvrstilo ve-
čje število gostujo-
čih izvajalcev, in si-
cer Moški pevski 
zbor Kapele, har-
monikar Toni So-
tošek z družino, 
Ansambel Skomi-
ni, Folklorna skupi-
na DKD Svoboda in 
16-letna domačin-
ka, harmonikarka 
Tjaša Ulčnik, ki je 
bila na letošnjem državnem prvenstvu harmonikark razglašena 
za najbolj prikupno izvajalko. Mošt je blagoslovil župnik Ludvik 
Žagar, po prireditvi pa je bila v avli šole na ogled tudi razstava 
Kvačkanje, ki so jo za to priložnost pripravile članice ročnodel-
ske skupine, ki deluje pri kulturnem društvu. B. M. 

Po starih in novih šegah

Člani leskovške dramske sekcije med ske-
čem (foto: KD Leskovec)
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0%*

100%
STRAST

OBRESTNA MERA*

+ 4 ZIMSKE PNEVMATIKE*

RENAULT CLIO 
že za 9.990 €

www.tpv-avto.si

0%*

100%
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

OBRESTNA MERA*

+ 4 ZIMSKE PNEVMATIKE*

RENAULT SCENIC 
že za 13.990 €

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,5 - 7,4 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 174 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več o akciji na www.renault.si. *0% 
obrestna mera in 4 zimske pnevmatike veljajo ob nakupu z Renault Financiranjem. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejene vrednosti 
financiranja, odvisno od modela.

0%*

100%
UŽITEK V VOŽNJI

OBRESTNA MERA*

+ 4 ZIMSKE PNEVMATIKE*

RENAULT MEGANE GENERATION 
že za 11.990 €
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Akcija velja do razprodaje zalog.

Knjige lahko naročite po tel.: 07 49 05 780, 040 302 809, 040 634 783 ali e-pošti: zalozba@posavje.info 
in vam jih brez stroškov pošiljanja pošljemo na vaš naslov oziroma jih kupite osebno 
na sedežu založbe: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, Krško (Hotel City). 

Akcija velja do 31.12.2014 oz. do razprodaje zalog.

vse knjige

-50  %


