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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

SVETOVNI DAN 
DIABETESA 

Posavska panorama, 
str. 22

Sladko življenje tudi 
brez sladkorja

MINI ŽIVALSKI VRT 
JANEZA KEBETA

Zadnja stran, 
str. 32

Janezova deželica 
tristotih glasov

Naslednja številka bo izšla 
5. decembra 2013!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Naš pogovor,
str. 3

MARTIN BRATANIČ, 
direktor 
RRA Posavje:

Pripravljeni smo na 
nove izzive
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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gre po svoje ...

nadaljevanje na str. 2

V slavnostnem nagovoru je 
župan Srečko Ocvirk naj-
prej izrazil zadovoljstvo nad 
uspešno izpeljanimi projek-
ti, ki vplivajo na sorazmeren 
razvoj vseh lokalnih skupno-
sti v sevniški občini. Tako so 
bile v več krajih (na Blanci, 
v Boštanju, na Pokojniku in v 
Sevnici) izvedene izboljšave 
cestno-prometne infrastruk-
ture s poudarkom na gradnji 
pločnikov za zagotovitev ve-
čje prometne varnosti. Z gra-
dnjo vodovodnih sistemov na 
levem bregu Save je bila do-
sežena pokritost primarnega 
vodovodnega javnega sistema 
praktično na območju celo-
tne občine. Na območju naj-
gostejše poselitve je že dobro 
urejeno področje ravnanja z 
odpadno vodo. Zaključena iz-
gradnja odprtega širokopa-
sovnega optičnega omrežja 

SEVNICA - V sevniškem športnem domu je 8. novembra potekala osrednja slo-
vesnost ob prazniku občine Sevnica. Slavnostni govornik je bil župan Srečko 
Ocvirk, ki je podelil tudi priznanja posameznikom, društvom in organizaci-
jam za njihov prispevek h kakovostnejšemu življenju občank in občanov. 

omogoča prve priklope na to 
najsodobnejšo obliko komuni-
kacije. V lanskem letu spre-
jet občinski prostorski načrt 
nudi možnost poslovne in sta-
novanjske gradnje. »Dejav-
nosti gospodarstva in kmetij-
stva subvencioniramo skladno 

s proračunskimi zmožnostmi, 
kljub temu da za to ni zakon-
ske obveze,« je tekla pred-
stavitev najpomembnejših 
dosežkov v letošnjem letu. V 
načrtih za prihodnje leto je 
župan poudaril nadaljnjo ra-
zvojno naravnanost s poudar-
kom na energetskih sanacijah 
in novogradnjah v šolstvu, na-
daljevanju ureditev komunal-
ne in cestne infrastrukture ter 
drugih javnih površin. Ome-
njene projekte je v času od 
lanskega do letošnjega občin-
skega praznika prikazal tudi 
dokumentarni film, ki sta ga 
pripravila Tanja Žibert in Bo-
jan Kostevc. 

Posebno noto je prireditvi 
dala podelitev priznanj. Sre-

Prejemniki priznanj z županom

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!

V novi tematski prilogi preberite:

•	 Nove	vrednosti	izpod	starih	streh
•	 Z	družinskim	podjetjem	med	vodilne	
na	svetu

•	 Branko	Kos:	Preveč	vlaganj	v	beton
•	 Nataša	Šerbec:	Začeti	je	potrebno	v	
vrtcih

•	 Tudi	v	Posavju	vedno	več	o	socialnem	
podjetništvu

•	 Podjetniško-obrtni	in	kmetijski	
sejem	Brežice

Za sorazmeren razvoj občine

TEMATSKA PRILOGA, str. 7-14

Posebna	priloga	
ob	60-letnici	ZPM	Krško

Str. 15-18

V desetih mesecih letošnjega 
leta se je pri sevniški območni 
službi prijavilo 2.922 oseb ali 
82 več kot v preteklem letu. 
Večji je bil predvsem priliv is-
kalcev prve zaposlitve in priliv 
delavcev zaradi izteka zapo-
slitve za določen čas. Največ 
brezposelnih je bilo januarja, 
potem pa se je njihovo število 
postopno zniževalo do junija, 
ko je začelo spet naraščati, 
izrazito v oktobru, predvsem 
zaradi priliva iskalcev prve za-
poslitve. Letos je bilo tako v 
Posavju mesečno v povprečju 
4.726 brezposelnih ali 5,1 % 
več kot v povprečju desetih 
mesecev 2012. Do konca okto-
bra se je zaposlilo 2.198 oseb, 
kar je 502 osebi ali 29,6 % več 
kot v enakem obdobju prete-

Brezposelnost v Posavju

Raste delež mladih in izobraženih
POSAVJE - Oktobra letos je bilo v Posavju 4.521 brezposelnih, kar je 413 oz. 
8,4 % manj kot decembra 2012 in 24 oz. pol odstotka več kot oktobra 2012, 
so na naše poizvedovanje o stanju brezposelnosti v regiji sporočili iz sevni-
ške območne službe Zavoda za zaposlovanje. 

klega leta. Stopnja registrira-
ne brezposelnosti je bila ko-
nec avgusta na območju OS 
Sevnica 14,3 % oz. za 0,6 od-
stotne točke višja od stopnje 
brezposelnosti v Sloveniji, si-
cer pa se je v regiji stopnja 
brezposelnosti v primerjavi z 
decembrsko 2012 znižala za 
0,9 % točke. „Ocenjujemo, 
da se število brezposelnih do 
konca leta ne bo bistveno po-
večalo, saj v novembru in de-
cembru ne pričakujemo tako 
velikega števila novih prijav 
brezposelnih oseb kot v pre-
teklih letih,“ so še dodali v 
sevniški območni službi.

Analiza strukture posavske 
brezposelnosti pokaže, da se 
je povečal zlasti delež iskal-

cev prve zaposlitve (s 15,4 % 
na 16,6 %), pa tudi delež 
mladih do 25 let (s 13,4 % na 
13,7 %), medtem ko se je de-
lež starih 50 let in več, dol-
gotrajno brezposelnih, trajno 
presežnih delavcev in stečaj-
nikov zmanjšal. Primerjava 
izo brazbene strukture v okto-
bru z enakim obdobjem lani 
kaže, da se povečuje delež 
višje izobraženih brezposelnih 
oseb. Tako se je povečal de-
lež brezposelnih s V. stopnjo 
izobrazbe s 23,7 % na 25,0 %, 
delež oseb s terciarno izo-
brazbo pa z 11,3 % na 13,6 %. 
Delež brezposelnih brez izo-
brazbe in s poklicno izobraz-
bo se je v primerjalnem obdo-
bju zmanjšal.
 P. Pavlovič

KRŠKO – Po zaključenih remontnih delih in nadgradnjah, ki 
so se pričela 1. oktobra, je bila 19. novembra v zgodnjih 
jutranjih urah Nuklearna elektrarna Krško ponovno vklju-
čena v elektroenergetsko omrežje. Po prvotnih načrtih naj 
bi remont trajal do 5. novembra, a so ga morali zaradi od-
kritih poškodb gorivnih palic podaljšati. 

Med remontom so bile izvedene številne aktivnosti na po-
dročju preventivne obnove opreme in tehnoloških posodo-
bitev. Med drugim so zamenjali vodila detektorjev za meri-
tev porazdelitve moči v sredici reaktorja, opravili desetletni 
remont visokotlačne turbine in zamenjali eno od linij var-
nostnih baterij, ki so izjemno pomemben vir lastnega elek-
tričnega napajanja za krmiljenje regulacijskih naprav in za-
ščitnih sklopov. Na področju tehnološke nadgradnje so izvedli 
okvirno 30 modifikacij, med njimi izgradnjo redundantnega 
400 kV transformatorskega polja, zamenjavo glavnega trans-
formatorja in sistema meritve temperature reaktorskega hla-
dila ter posodobitev izolacijskih ventilov glavnih parovodov. 
Ob tem so uspešno zaključili projekta razbremenilnega sis-
tema zadrževalnega hrama in pasivni sistem vezave vodika v 
zadrževalnem hramu iz t. i. programa nadgradnje varnosti. 
Z različnimi metodami so pregledali gorivne elemente in iz 
nadaljnjega obratovanja izločili tiste, pri katerih je obsta-
jal sum puščanja. Z vgradnjo jeklenih palic na robu goriv-
nega elementa so mehansko ojačali štiri elemente, ki bodo 
nameščeni na izpostavljenih lokacijah, na katerih so bile od-
krite poškodbe zaradi prečnih tokov. Opravili so ultrazvoč-
ni pregled vseh vijakov obodnih plošč reaktorja in z metodo 
vrtinčnih tokov preverili tesnost cevnih snopov uparjalnikov. 
Vsa izvedena remontna dela so podrobno spremljale poobla-
ščene organizacije, vključno z Upravo RS za jedrsko varnost, 
ki je podala pozitivno mnenje o ustreznosti in kakovosti iz-
vedenih del, so sporočili iz elektrarne.
 B. M.

Po remontu v 27. gorivni ciklus

BROD – Od konca oktobra poteka obnova lesenega mostu čez 
reko Krko na Brodu pri Podbočju, most pa je v tem času po-
polnoma zaprt za promet. Kot so nam pojasnili na Direkciji 
RS za ceste, ki je naročnik obnove, poteka obnova na prvih 
štirih poljih mostu ter obsega zamenjavo povoznega parketa 
v celoti in delno zamenjavo (poškodovanih) nosilnih mostnic, 
predvidena pa je tudi zamenjava ograje na podpornem zidu 
za objektom desno. Po zadnji informaciji z DRSC je potreb-
no za dokončanje del še približno šest suhih dni in v kolikor 
bodo vremenski pogoji to dopuščali, bo most za promet od-
prt predvidoma konec prihodnjega tedna. Obnova naj bi se 
sicer nadaljevala v spomladanskih mesecih, ko je predvide-
na polovična zapora ceste, zaključena pa naj bi bila konec 
junija 2014.  P. P.

Obnova mostu gre h koncu
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike 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: 26.800 izvodov

Naslednja številka (25/2013) bo izšla v 
četrtek, 5. decembra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
28. november.

HOTEMEŽ - V gostilni Strnad na Hotemežu je 25. oktobra po-
tekal občni zbor radeškega odbora N.Si, ki se ga je kot gost 
udeležil predsednik prve osamosvojitvene vlade, poslanec v 
evropskem parlamentu Lojze Peterle. Predsednik OO N.Si Ra-
deče Miran Prnaver je predstavil delovanje odbora. Poudaril 
je, da so kljub temu, da so v opoziciji, poskušali s številnimi 
predlogi in vprašanji aktivno vplivati na občinsko politiko, pri 
sprejemanju proračuna 2013/14 pa so z nekaterimi amandma-
ji uspešno uveljavili svoje predloge. V nadaljevanju so priso-
tni izvolili 11-članski občinski odbor, v katerem so predstavni-
ki iz vseh štirih krajevnih skupnosti. Za dolgoletno predano in 
odgovorno delovanje v OO N.Si Radeče in še prej v OO SKD Ra-
deče so Avgustu Hrupu podelili priznanje »častni predsednik 
občinskega odbora N.Si Radeče«. Nato je sledil pogovor s Pe-
terletom, ki je predstavil gospodarsko in finančno situacijo, v 
kateri se nahajata Slovenija in Evropa, ter svoje videnje vzro-
kov za težave, v katerih smo se znašli.  Vir: NSi Radeče 

Zbor članstva OO N.Si Radeče

Kot član predsedstva Sku-
pnosti občin Slovenije je žu-
pan Ivan Molan predstavil 
argumente lokalnih skupno-
sti proti predlogu zakona o 
davku na nepremičnine, ki 
ga želijo s posebno peticijo 
umakniti.

Po njegovih besedah je Ob-
čina Brežice do sedaj za pla-
čilo nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč (NUSZ) le-
tno odmerila 848 tisoč evrov, 
po novem pa naj bi bil izra-

Občine proti davku na nepremičnine
BREŽICE, KRŠKO – Občini Brežice in Krško sta se 7. novembra odzvali na napovedano uvedbo davka na ne-
premičnine. Brežiški župan Ivan Molan in njegov krški kolega mag. Miran Stanko sta na tiskovnih konferen-
cah poudarila, da se pridružujeta slovenskim občinam, ki nasprotujejo novemu nepremičninskemu davku.

čun obremenitve premože-
nja v brežiški občini pribli-
žno tri milijone evrov. Po 
županovih ocenah bo davek 
na nepremičnine obremeni-
tve na podeželju povečal za 
tri- do desetkrat. Kot pravi 
župan Molan, je zaskrblju-
joče tudi dejstvo, da eden 
od členov zakona govori o 
prepovedi odtujitve nepre-
mičnin, kar pomeni, da bo 
tistim, ki ne bodo morali pla-
čati davka, država ali občina 
po njihovi smrti odvzela ne-
premičnine in tako ne bo mo-
glo priti do dedovanja. „Pri 
tem ne gre več za razkroj so-
cialne države, ampak kar za 
razkroj državljanstva. Vse to 
pa vodi v beraštvo, saj bodo 
morali predvsem starejši z 
nizkimi pokojninami za da-
vek nameniti dve ali celo tri 
mesečne pokojnine,“ ugota-
vlja župan. Na Občini Breži-
ce so lahko občani tudi pod-
pisali peticijo proti uvedbi 
davka na nepremičnine in 

obenem s pomočjo simula-
cijskega programa preverili 
razliko med svojim sedanjim 
plačilom NUSZ in (še neura-
dnim) plačilom novega dav-
ka na nepremičnine.

Krški župan mag. Miran 
Stanko je poudaril, da se 
občinam na ta način jemlje 
avtonomni vir financiranja 
njihovih dejavnosti, to je na-
domestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča, ki je Občini 
Krško prineslo 2,7 milijo-
na evrov letno, z novim dav-
kom pa naj bi država na ob-
močju krške občine pobrala 
kar 10,5 milijona evrov, kar 
je 3,5-krat višja obremeni-
tev. Obenem je nadomesti-
lo možnost, da občina krei-
ra lokalno politiko ravnanja 
z nepremičninami, saj lahko 
z različnimi stopnjami nado-
mestila spodbuja tako pro-
dajo kot najem nezasedenih 
poslovnih prostorov, pozida-
vo nezazidanih zemljišč in 

podobno. „Z novim zakonom 
te možnosti nimamo več,“ je 
dodal Stanko. Poleg tega je 
Občina Krško v zadnjih le-
tih veliko investirala v pod-
jetniške cone, ki jih je tudi 
ustrezno opremila, zdaj pa 
bodo z novim nepremičnin-
skim davkom postale breme, 
hkrati pa bodo investitorji še 
manj zainteresirani graditi, 
saj bodo nove nepremični-
ne z novim davkom dodatno 
bremenile tudi njih. Nov ne-
premičninski davek po nje-
govem prepričanju bistveno 
vpliva tudi na šibkejše skupi-
ne občanov, kot so na primer 
upokojenci, ki so si pred de-
setletji s krediti zgradili ne-
premičnine, zdaj pa bodo 
morali plačevati še visok da-
vek. Tudi na Občini Krško so 
občani lahko prispevali svoj 
podpis na zgoraj omenjeno 
peticijo proti novemu davku.

 R. Retelj, 
 P. Pavlovič

brno plaketo Občine Sevnica so prejeli: Društvo vinogradnikov 
Malkovec za prispevek k napredku podeželja, vinogradništva 
in vinarstva, Jelka Bec iz Boštanja za uspešno delo na podro-
čju družbenega življenja in podjetje Plastoform Blanca d.o.o. 
za uspešno delovanje gospodarske družbe. Zlato plaketo sta 
prejela Cvetka Jazbec iz Šentjanža za dolgoletno prostovoljno 
delo na družbenem področju in podjetje Armat Projekt d.o.o. 
iz Krmelja ob 20-letnici uspešnega delovanja in doprinosa h go-
spodarskemu razvoju. Prejemnik najvišjega priznanja, grba Ob-
čine Sevnica, je bilo podjetje Siliko d.o.o., Poslovna enota Sev-
nica, ob 10-letnici uspešnega sodelovanja pri gospodarskem in 
družbenem razvoju občine Sevnica ter ob 20-letnici delovanja 
podjetja. V imenu vseh nagrajenk in nagrajencev se je za pri-
znanja zahvalil direktor podjetja Siliko Janez Koprivec, nav-
zoče pa sta v imenu gostov nagovorila sevniški občinski svetnik 
in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Tomaž Li-
sec ter županja občine Radeče Rafaela Pintarič. 

V zaključnem delu slavnostne prireditve je sledila še posebna 
glasbena točka - MePZ Zvon je ob glasbeni spremljavi Godbe 
Sevnica zapel skladbo, posvečeno Sevnici. Besedilo zanjo je 
napisala domačinka Vlasta Bon, uglasbil in za zbor jo je prire-
dil Boris Pokorn, aranžma za pihalni orkester je pripravil Jaka 
Pucihar. Spremljajoči kulturni program so poleg omenjenih 
sooblikovali še mažorete Društva Trg Sevnica, mladi folklori-
sti folklorne skupine Blaž Jurko z Razborja in pomlajeni Oktet 
Jurij Dalmatin. S priložnostno razstavo so se predstavile tudi 
vse osnovne šole in vrtci v sevniški občini. 
  Smilja Radi

Za sorazmeren razvoj občine
nadaljevanje s str. 1

Kot je ob tem povedal župan 
Franjo Debelak, z rebalan-
som sledijo dejanskemu sta-
nju proračuna, saj so z jav-
nimi razpisi dobili cenejše 
izvajalce nekaterih večjih 
projektov, podprtih z evrop-
skimi sredstvi (denimo ener-
getska sanacija tamkajšnje 
osnovne šole), nekaj pa so 
jih umaknili. Za štiri že rea-
lizirane in plačane projekte 
iz naslova razvoja podeželja 
(ureditev Bratuševe domači-
je, ureditev Gabronke, ob-
nova sušilnice hmelja in či-
stilna naprava Trebče) jim 
država dolguje še 560 tisoč 
evrov, zaradi česar so mora-
li najeti 300 tisoč evrov krat-
koročnega premostitvenega 
posojila, a upajo, da bodo 
denar dobili še letos.

Zaradi uskladitve z novo zako-
nodajo so opravili prve obrav-
nave novih ali spremenjenih 
odlokov o oskrbi s pitno vodo, 
o odvajanju in čiščenju komu-

Debelak zavrača Virantove argumente
BISTRICA OB SOTLI - Tamkajšnji občinski svet je na 22. redni seji, ki je potekala 15. novembra, po skraj-
šanem postopku potrdil rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki se na prihodkovni strani znižu-
je za 442 tisoč evrov (s 3,2 na 2,8 milijona evrov), na odhodkovni strani pa za 521 tisoč evrov (s 3,7 na 
3,2 milijona evrov). Razpravljali so tudi o napovedi ukinjanja manjših občin, kakršna je bistriška.

nalne in padavinske odpadne 
vode, o ravnanju s komunal-
nimi odpadki ter o tarifnem 
sistemu za obračun storitev 
ravnanja s komunalnimi od-
padki, ki so jih predstavi-
li predstavniki podjetja OKP 
Rogaška Slatina d.o.o., izva-
jalca komunalnih storitev v 
občinah na območju Upravne 
enote Šmarje pri Jelšah. Raz-
pravljali so še o predlogu za 

vzpostavitev občinske blagaj-
ne, a bodo še preverili, ali je 
to smiselno glede na stroške 
in interes v lokalnem okolju. 
V svet Javnega zavoda Koz-
janski park so kot predstav-
nika občine imenovali Boja-
na Pregrada, v svet Ljudske 
univerze Rogaška Slatina pa 
kot predstavnika petih občin 
Romana Gradiška, kandidata 
občine Kozje. Zavrnili pa so 

prošnjo za podporo ustanovi-
tvi univerze v Novem mestu, 
ki jo je na občine jugovzho-
dne Slovenije naslovil Konzor-
cij Univerza v Novem mestu, 
saj so menili, da je univerz v 
Sloveniji dovolj.

Ob koncu seje so razpravlja-
li še o napovedi ministra za 
javno upravo dr. Gregorja 
Viranta o ukinitvi okoli 100 
slovenskih manjših občin, 
pri čemer je župan Debelak 
demantiral ministrove argu-
mente in jih označil za popu-
listične. Poudaril je, da so v 
bistriški občini v desetletju 
in pol (ponovne) samostoj-
nosti naredili veliko na po-
dročju infrastrukture, česar 
brez lastne občine najbrž ne 
bi. Opozoril je še, da se jim 
s spremembami zakona o fi-
nanciranju občin naslednje 
leto obeta 200 tisoč evrov 
manj sredstev, kar bo velik 
udarec za delovanje občine.
 Peter Pavlovič

Seja je potekala v obnovljenih prostorih „sušilnice“.

KRŠKO - Ljudska univerza Krško se pridružuje 28 ljudskim uni-
verzam po Sloveniji, ki bodo pod okriljem Zveze ljudskih uni-
verz Slovenije v tednu od 25. do 30. novembra odprle centre 
medgeneracijskega učenja. V okviru projekta bodo pilotno pr-
vič izvajale vsebinsko pestre dejavnosti, ki bodo različne ge-
neracije povezovale pri izmenjavi znanj in izkušenj v oboje-
stransko korist. Na LU Krško so k sodelovanju v t. i. tednu 
medgeneracijskega učenja povabili Osnovno šolo Jurija Dal-
matina Krško, Šolski center Krško-Sevnica, Dom starejših ob-
čanov Krško, Center za socialno delo Krško, Društvo gluhih in 
naglušnih Krško, Društvo upokojencev Krško, Društvo kmetic 
Krško in Mladinski center Krško. Predstavniki različnih genera-
cij bodo tako sodelovali pri raznih delavnicah, spoznavanju an-
tične književnosti, igranju šaha, tečaju računalništva, učenju 
znakovnega jezika, kvizu o EU, telovadbi za starejše itd., di-
jaki in upokojenci pa se bodo skupaj odpravili tudi na peš po-
tep po Krškem ter na terenske vaje iz geografije.  P. P.

Teden medgeneracijskega učenja
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Koncert Jure IvanuπiË: Od tiπine do glasbe 
 21. 11. ob 19.00
Delavnica Stare fotografske tehnike - kalitipija in digitalni negativ   
 23. 11. od 8:00 - 18:00 
Komedija Andrej Rozman Roza: Passion de Pressheren 
 3. 12. ob 19.00 
Delavnica Werbeck petja
 7. 12.   od 10:00 - 15:00
Razstava Grajsko pohištvo 18. in 19. st. iz zbirke NMS
 v decembru
Koncert Juan Vasle: BoæiËno-novoletni koncert
 17. 12. ob 19.00
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BREŽICE – Potem ko so ko-
nec septembra opravili prvo 
obravnavo občinskega prora-
čuna za leto 2014 in ga po-
slali v javno razpravo, v okvi-
ru katere so bile nanj podane 
številne pripombe, bodo bre-
žiški občinski svetniki in sve-
tnice o popravljenem doku-
mentu dokončno odločali na 
25. redni seji, sklicani za 25. 
november. Predlog proračuna 
zdaj predvideva 28,4 milijona 
evrov prihodkov in 30,6 mili-
jona evrov odhodkov, razliko 
pa bodo med drugim pokrili z 
zadolžitvijo v višini dveh mili-
jonov evrov. Na dnevnem redu 
je sicer kar 20 točk, med dru-
gim še odloka o razglasitvi pa-
viljona Lusthaus v Bukovju na 
Bizeljskem za kulturni spome-
nik lokalnega pomena in stare-
ga mestnega jedra Brežic za 
kulturni in zgodovinski spome-
nik. P. P.

V Brežicah pred 
proračunom 2014

KRŠKO - Občina Krško dobiva Katalog urbane opreme in karto 
območij kot prilogo katalogu, na katerega se postavitev opre-
me nanaša. Javne površine v občini Krško bodo namreč lahko 
poslej opremljene zgolj z dimenzionalno in oblikovno ter barv-
no predpisano urbano opremo (klopi, svetila, nosilci za kole-
sa, oglasni panoji, koši za odpadke idr.). Katalog bodo svetni-
ki obravnavali na za danes sklicani 29. redni seji občinskega 
sveta. Med drugim bo na seji beseda tekla tudi o upravičeno-
sti staršev do uveljavljenja posebnih olajšav za dodatno zniža-
nje plačila vrtca, ki se nanaša le na izredne razmere, svetniki 
pa bodo obravnavali tudi drugi predlagani rebalans letošnjega 
občinskega proračuna, ki predvideva 33,6 milijona evrov pri-
hodkov, to je 6 milijonov evrov manj od načrtovanih v veljav-
nem proračunu, in 33,3 milijona evrov odhodkov. Nedvomno 
bo pestra tudi točka o ukinjanju posameznih javnih služb v ob-
čini Krško in tudi širše po Posavju zaradi centralizacije oz. za-
enkrat še prikrite nove regionalizacije. B. M.

Drugi rebalans krškega proračuna
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no vprašanje. Smotrno je, 
da ima vsaka razvojna regi-
ja svojo regionalno razvojno 
agencijo, ki skrbi najmanj za 
dvoje: prvič, izvaja del dr-
žavnih nalog, ki se prenese-
jo na regionalni nivo; in dru-
gič, skrbi in pomaga, da se 
čim več lokalnih in regional-
nih nalog »zlije« z državni-
mi nalogami. Temeljitejša je 
priprava tovrstnih projektov, 
boljše je črpanje EU in osta-
lih sredstev. To se nam kaže 
po rezultatih, ki jih beležimo 
v zadnjem obdobju. Občine 
same po sebi imajo predvsem 
naloge lokalnega značaja, 
povezane pa pridobijo bi-
stveno večji pomen, skupaj 
z državo soustvarjajo regio-
nalni nivo v državi in so aktiv-
ni kreator regionalizma bodo-
čih pokrajin. Ker pa se naloge 
na tem nivoju v dobršni meri 
le razlikujejo od nalog lokal-
nega značaja, je smiselno, 
da se med lokalnimi naloga-
mi in državnimi nalogami iz-
oblikuje regionalna raven, ki 
je nekakšna vez med preple-
tom vseh teh nalog in funk-
cij. To nam dokazuje tudi in-
štitut občin, ki se imenuje 
Svet regije Posavje; strokov-
no – tehnično in upravno – ad-
ministrativno podporo pa jim 
nudi RRA Posavje.

Kakšna je te dni komunika-
cija med RRA-ji po Sloveniji 
ter med RRA-ji in resornimi 
ministrstvi?
Nova finančna perspektiva 
2014–2020 se odraža tudi na 
vzdržnost odnosov med vse-
mi akterji. Kot ste seznanje-
ni, se je država opredelila, da 
bo imela en operativni pro-
gram za vso Slovenijo, hkrati 
pa se je razdelila na dve ko-
hezijski regiji. Posavje spada 
v vzhodno in bo moralo pri-
praviti svoj Dogovor o razvo-
ju regije, ki bo poleg doku-
mentov ostalih regij podlaga 
za razpravo v celotni kohezij-
ski regiji. Ta bo morala spre-
jeti minimalne kompromise, 
ki so bodo izražali skozi dogo-
vor, finančna sredstva pa so že 
v naprej določena. Čaka nas 
zelo naporno delo, saj časa ni 
na pretek. Do 31.12.2013 je 
potrebno sprejeti Operativni 
program na nacionalnem ni-
voju. Drugi del pa je še po-
membnejši – Dogovor kohezij-
ske regije.
Lahko si mislite, kakšne silni-
ce se trejo med nami. A vsee-
no je komunikacija med RRA-
ji korektna, profesionalna in 
vzdržna. Zavedamo se namreč 
resnosti časa in odgovornosti, 
ki je pred nami. Samo sodelo-
vanje z resornimi ministrstvi 
pa je sila različno. Za RRA Po-
savje lahko zatrdim, da ima 
ekipo, ki zelo dobro sodelu-
je z ministrstvi in se sprotno, 
skorajda dnevno, prilagajamo 
novo nastalim razmeram. 

Kakšno je vaše sodelovanje 
z manjšimi občinami?
Sodelovanje RRA z občinami 
Kostanjevica na Krki, Bistri-
ca ob Sotli in Radeče je po 
mojem prepričanju zelo do-
bro, korektno in dosledno. 
Manjše občine se zavedajo 
pomena in vloge regionalne 
razvojne agencije in se tudi 
zelo hitro odzivajo na pobu-
de in pripombe.

Kako stoji Posavje sedaj gle-
de koriščenja možnosti so-
financiranja iz sklada za re-
gionalni razvoj in drugih 
virov, in, če pomislimo na 
najpomembnejše projek-
te, ki so bili vključeni v iz-
vedbene načrte regionalnih 
razvojnih programov, kaj 
konkretno je Posavje s tem 
denarjem ustvarilo?
Smo na koncu finančne per-
spektive za obdobje 2007 – 
2013. V njej je Republika Slo-
venija izbrala model črpanja 
EU sredstev iz naslova Razvo-
ja regij, ki je temeljil na ob-
činah in projektih, ki so jih 
v pretežni meri te predlaga-
le za izgradnjo lastne infra-
strukture. Gre predvsem za 
projekte izgradenj čistilnih 
naprav, hidravličnih izbolj-
šav vodovodnega sistema, ka-
nalizacij, rekonstrukcij cest, 
energetskih sanacij objektov, 
v katerih so javne inštitucije, 
ureditev starih mestnih jeder 
… Prijavili pa smo tudi sku-
pni regionalni projekt »Po-
savska špajza«, katerega no-
silec je dogovorno Občina 
Sevnica. Gre za skupni pro-
jekt vseh šestih občin, kjer se 
bodo obnovile mestne tržni-
ce, na njih pa bo največ pro-
stora namenjeno pridelkom 
iz domače pridelave. 
Skupna vrednost projektov iz 
naslova Razvoja regij za re-
gijo Posavje znaša v tej fi-
nančni perspektivi okrog 58 
mio evrov, skupna pogodbe-
na vrednost sofinanciranja – 
dodeljenih in možnosti pri-
dobitve EU sredstev pa je 
malo manj kot 32 mio evrov 
(to je tudi finančna kvota, ki 
je bila v finančni perspektivi 
2007 – 2013 dodeljena Regi-
ji Posavje). Regija Posavje je 
do sedaj že počrpala za okrog 
24 mio evrov, na ministrstvu 
pa še čakajo zahtevki v viši-
ni skoraj 7.5 mio evrov. Pre-
pričani smo, da bomo tudi to 
zadnjo kvoto počrpali tako 
uspešno, kot smo predho-
dno; in če se bo to res zgo-
dilo, v kar ne dvomimo, bo 
RRA Posavje skupaj s posav-
skimi občinami počrpala bli-
zu 100 % dodeljenih finančnih 
sredstev, kar nas bo uvrstilo v 
sam vrh črpanja EU sredstev 
po statističnih regijah. Zelo 
dobre rezultate beležimo 
tudi pri izvajanju nalog in čr-
panju sredstev iz projekta in 
hkrati inštrumenta LEADER, 
na kar se veže naša tehnič-
na pisarna LAS. Teh projektov 
smo izvedli ali jih strokovno 
in administrativno podprli za 
več kot 2 mio evrov, od tega 
je bila stopnja sofinanciranja 
v povprečju 75 %, kar pome-
ni, da je bilo porčrpanih za 
okrog 1.5 mio evrov nepovra-
tnih sredstev iz EU. Povezali 
smo tudi preko 150 partner-
jev, ki so za različne projekte 
skozi tega in podobne inštru-
mente prišli do nepovratnih 
sredstev. Takšen rezultat je 
nedvomno skupno delo ob-
činskih uprav in zaposlenih na 
RRA Posavje; projekti so bili 
kvalitetno pripravljeni, zato 
je tudi črpanje tako uspešno.

Zakaj naj bi bila posavska 
RRA uspešna, kaj so kazal-
ci tega? 
Uspešnost poslovanja vsa-
kega pravnega subjekta se 

lahko meri skozi več kazal-
cev. V času mojega manda-
ta se je RRA Posavje preobra-
zila iz zavoda v javni zavod. 
Kadrovsko se je konsolidirala 
in okrepila. Danes je v RRA 
Posavje zaposlenih 10 ljudi, 
zadolženih za določena po-
dročja, za katera so in se še 
vseskozi usposabljajo. Revi-
zije, nadzori iz ministrstev 
in samo črpanje EU sredstev 
kažejo, da smo urejena, fi-
nančno vzdržna in konsoli-
dirana inštitucija, ki je kos 
nalogam, ki nam jih nala-
ga Zakon o skladnem regio-
nalnem razvoju. V tem tre-
nutku neposredno, vestno, 
strokovno in pravočasno iz-
vajamo vse javne naloge, ki 
nam jih nameni država in po 
najboljših močeh se trudimo, 
da poskušamo zadovoljiti po-
trebe regije. RRA Posavje ima 
zdaj ključne naloge, ki se ve-
žejo na Regionalni razvoj-
ni program regije Posavje za 
finančno perspektivo 2014 
2020; opravljamo in neposre-
dno vodimo pa še naslednje 
projekte: Posavska štipendij-
ska shema, Garancijska she-
ma Posavje, Upravljanje LAS 
Posavje, Izboljšanje aktiv-
nosti regionalne destinacij-
ske organizacije, Podjetno v 
svet podjetništva …

Morda nekaj besed o kon-
kretnih projektih?
Ob že naštetih projektih je 
še vrsta manjših in aktivnos-
ti, ki jih izvajamo v javnem 
interesu. Letos smo se pre-
selili tudi v nove prostore na 
Cesti krških žrtev, v nekdan-
jo Mencingerjevo hišo. V iz-
jemno lepem objektu, ki ga 
je obnovila Občina Krško tudi 
s pomočjo EU sredstev, so za-
posleni pridobili zelo dobre 
pogoje za delo. S sodelovan-
jem v vseslovenskem projek-
tu Podjetno v svet podjetni-
štva smo za obdobje po pet 
mesecev zaposlili dvakrat po 
deset mladih bodočih pod-
jetnikov, ki skozi ta projekt 
razvijejo svojo poslovno ide-
jo. Učinki se že kažejo, saj 
so štirje od desetih že dobili 
zaposlitev ali pa so ustanovi-
li svoje podjetje. Ta projekt 
je bil na državnem nivoju 
sprejet ob izjemnem angaž-
maju zaposlenih na RRA Po-
savje in je v slovenskem pro-

storu pridobil za cca 4 mio 
finančnih EU sredstev. Pred-
stavljen je bil tudi v Bruslju 
na Svetu Evrope, kjer ga je 
komisija ocenila kot enega 
izmed treh najboljših tovrst-
nih projektov v EU in na OZN, 
kjer je bil ocenjen kot naj-
boljši projekt za stimuliran-
je in zaposlovanje mladih za 
leto 2013. Projekt se bo izva-
jal v Sloveniji tudi v nasledn-
ji finančni perspektivi. Nena-
zadnje smo prisotni tudi na 
območju nekdanje Jugoslavi-
je, saj smo se tesno poveza-
li z najboljšo RRA v Srbiji, ki 
je v Vojvodini, v regiji Banat. 
To je RRA Zrenjanin. Pomaga-
mo jim vzpostaviti predpris-
topne inštrumente in nalo-
ge skozi bilateralno pomoč, 
iz EU sredstev smo za ta na-
men pridobili nekaj več kot 
35.000 evrov.
Smo tudi aktivni in eden iz-
med nosilcev večjih infra-
strukturnih in projektnih 
zasnov, ki jih pripravlja Re-
publika Slovenija za novo fi-
nančno perspektivo. V mislih 
imam predvsem EU sklad, ki 
se imenuje Podonavska stra-
tegija. Pripravljamo se na iz-
vajanje gradenj kolesarskih 
stez s projektom, kjer smo, 
skupaj z Občino Krško kot 
vodilno občino, povezali po-
savske in dolenjske občine 
(skupno 14) in se imenuje »S 
kolesom ob Savi in Krki (Sava 
– Krka bike)« in še bi lahko 
naštevali. Torej, če povza-
mem na popolnoma preprost 
in ekonomsko upravičljiv na-
čin: RRA Posavje (deset za-
poslenih) je v finančni per-
spektivi 2007–2013 regiji 
Posavje pomagala do vsaj 45 
mio evrov nepovratnih sred-
stev, v skupnem znesku vre-
dnosti projektov za več kot 
70 mio evrov, strošek RRA 
Posavje pa je bil manjši od 
2 mio evrov. Ali je bila RRA 
uspešna ali ne, naj presodi 
vsak sam. Osebno sem zelo 
ponosen na opravljeno delo 
in na svoje sodelavce, saj 
so zaupanja vredni, pošteni, 
strokovni in korektni.

V čem vi vidite glavni argu-
ment za ohranitev dvanaj-
stih RRA-jev po Sloveniji?
Ohranitev enakega števila 
RRA-jev v Sloveniji je pred-
vsem politično in ne strokov-

Ivan Pangerčič, Žabjek: Podjetni posamezni-
ki nimajo možnosti, da bi v celoti razvili svo-
je ideje, saj jim država, ki nima dovolj po-
sluha za inovacije, to vseskozi zavira. Zlasti 
mladi s podjetniško miselnostjo zato ne mo-
rejo svojih zamisli uresničiti tako, kot bi že-
leli. Okolje ni naklonjeno podjetništvu, ker 

ni dovolj potrošnikov, da bi se ideje lahko razvile. Če želiš 
obogateti, moraš iti drugam.

Peter Vrhovšek, Podbočje: Okolje ni naklo-
njeno podjetništvu, dobro gre le tistim, ki 
so izvozno usmerjeni, saj pri nas vlada huda 
plačilna nedisciplina. Med ljudmi je dovolj 
podjetnosti, a marsikdo z dejavnostjo zara-
di tega preneha, veliko škode pa nam, pod-
jetnikom, dela tudi siva ekonomija, ki pred-

stavlja nelojalno konkurenco. Država bi morala vsakemu dati 
priložnost, da dela, ne pa, da uničuje podjetnike.

Nada Bučar, Sp. Dule: Mislim, da se kljub kri-
znim časom da najti tržno nišo za prežive-
tje, potrebno pa je imeti strategijo, vztraj-
nost in delo in še enkrat delo, vsaj takšne so 
moje osebne izkušnje. Današnja mladina pa 
v pretežni meri še vedno živi na lovorikah 
staršev, saj so bili 20 let zaviti v vato, ko se 

je stremelo zgolj k izobrazbi za čim lažje zaposlitev, med-
tem ko se delati niso naučili. 

Štefka Simončič, Boštanj: Mislim, da je oko-
lje naklonjeno podjetniški miselnosti. Kdor 
ima idejo, jo ima možnost uresničiti. Seve-
da za to potrebuješ dovolj samozavesti in 
vztrajnosti. Občutek imam, da imajo mla-
di zanimive ideje, a se ne znajo obrniti na 
pravi naslov, na katerem bi jim pomagali do 

uresničitve. Nekateri prehitro vržejo puško v koruzo, so pre-
malo vztrajni in tako njihove ideje ne bodo nikoli zaživele. 

Tokrat nas je zanimalo, ali je po mnenju naših sogovor-
nikov okolje naklonjeno podjetništvu ter ali imajo pod-
jetni posamezniki dovolj priložnosti, da razvijejo zani-
mive ideje. Vprašali smo jih tudi, ali je pri nas dovolj 
podjetniške miselnosti, katere okoliščine jo spodbuja-
jo in katere morda zavirajo.

anketa

Je čas naklonjen podjetništvu?Pripravljeni smo na nove izzive

Martin Bratanič

Člani Upravnega odbora 
RRA Posavje so v večini še 
vedno župani. Kaj so po va-
šem mnenju prednosti tega 
in kaj pomanjkljivosti?
Župani so po demokratič-
nih načelih najvišji izvoljeni 
predstavniki ljudstva v svo-
jem okolju in to je potreb-
no spoštovati. Velika pred-
nost je, da so v organu, ker 
so tudi kot predstavniki ob-
čin soustanovitelji in lastni-
ki RRA, 40 % lastnik so obči-
ne, 60 % pa je država. Župani 
imajo zelo pomembno vlogo 
in so lahko tako neposredno 
seznanjeni z vsemi razvojni-
mi projekti, mimo vseh svo-
jih pooblaščencev. Pomanj-
kljivost pa je v tem primeru 
nov zakonodajni okvir s pro-
tikorupcijskimi klavzulami in 
nezdružljivost funkcij lastni-
štva in nadzora. Zdi se mi do-
bro, da so župani v UO, ker 
imajo mandat in odgovarja-
jo volivcem s programi, ki so 
jih imeli v volilnem progra-
mu, tu pa jih lahko vtkejo v 
regionalno zgodbo. 

Regionalne agencije delu-
jejo tudi po zakonu o skla-
dnem regionalnem razvoju. 
Ali je ta razvoj nacionalno 
gledano res skladen?
Gotovo je bil do leta 2008, 
2009 bolj skladen kot se-
daj, ko izgleda, da se poja-
vljajo težnje po centralizaci-
ji, ampak to je bolj politična 
kot strokovna stvar, pri če-
mer mislim, da bo na kon-
cu prevladal nek dogovor, ki 
bo omogičil določeno stopnjo 
razvoja in skladnosti v državi.

Kot direktor razvojne agen-
cije imate pregled nad ra-
zvojnimi možnostmi ter iz-
koriščenimi in izpuščenimi 
priložnostmi naše regije. 

Kje so še večje priložnosti 
in kaj smo že zamudili?
Nikoli ne stopiš dvakrat v 
isto reko. Življenje teče in 
če gledaš za zamujenimi 
priložnostmi, potem ne vi-
diš tistih, ki šele prihaja-
jo. Posavje ni zamudilo no-
benih priložnosti, ker se je 
sočasno oz. vzporedno s sis-
temom delovanja države od-
zvalo na priložnosti in pobu-
de, ki so bile. Zagotovo pa 
je res, da je nujno potrebno, 
da v regiji opredelimo nekaj 
ciljev, ki jih želimo doseči, 
da si postavimo neko jasno 
vizijo, strategijo za dalj-
še obdobje in da te finanč-
ne instrumente, ki jih ima-
mo za določeno obdobje in 
finančno perspektivo, izko-
ristimo učinkovito. Te cilje 
bomo poskušali doseči tudi 
z dogovorom regije Posavje 
in v celotni vzhodni kohezij-
ski regiji. To bo sicer zelo na-
porno, bomo pa na ta način 
začrtali nov razvoj in zagon 
Posavja kot celote.

Bi sedaj, ko gledate nekaj 
let nazaj, karkoli v preteče-
nem mandatu naredili dru-
gače oz. spremenili?
Zagotovo lahko povem samo 
to, da sem izpolnil tri oblju-
be, ki sem jih dal občinskim 
svetom ob nastopu manda-
ta: da bom delal vestno, za-
konito in transparentno. Sko-
zi delo, poročila in ugled RRA 
Posavje v slovenskem prosto-
ru se to potrjuje, to pa ne po-
meni, da smo že dosegli do-
volj. To pomeni, da imamo 
višjo stopnjo odgovornosti za 
naprej, in mislim, da je Regi-
onalna razvojna agencija Po-
savje pripravljena za nove iz-
zive. 
 M. Mavsar, 
 foto: B. Colarič

Martin Bratanič, direktor Regionalne razvojne agencije Posavje:

POSAVJE - V teh dneh potekajo v glavni razvojni posavski instituciji intenzivna usklajevanja glede pri-
oritet novega Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2014-2020. Ob tej priložnosti smo dali 
besedo prvemu človeku agencije - direktorju Martinu Brataniču, ki se mu bo v začetku prihodnjega leta 
iztekel štiriletni mandat.
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

BIZELJSKO – Društvo zbirateljev Verigar Brežice je 11. 11. 
ob 11. uri in 11 minut v prostorih Krajevne skupnosti Bi-
zeljsko predstavilo osebno znamko Bizeljske repnice, po-
sebni priložnostni žig na bizeljski pošti in priložnostni po-
štni ovitek.

Obiskovalce je pozdravil predsednik sveta KS Bizeljsko Franc 
Kelher ter članom Verigarja čestital za trud in delo. Povedal 
je, da je na bizeljskem območju 150 repnic, od tega jih je 
uporabnih 60, turistično pa jih ponujajo osem. Član društva 
Verigar Ivan Tomše (oblikovalec znamke s fotografijo notra-
njosti repnice) je povedal, da so repnice jame, izkopane v 
kremenčev pesek, ki so jih v preteklosti uporabljali za hram-
bo repe in drugih poljščin, danes pa v repnicah hranijo in zo-
rijo bizeljska vina. V zadnjih 15 letih so repnice dobile namen 
kleti, ker imajo stalno temperaturo in relativno dobro vlago, 
saj se zamaški na steklenicah ne sušijo tako hitro, s čimer 
vino ohranja kvaliteto, v eni izmed repnic pa je tudi resta-
vracija. Kot je še dejal, je osnovni namen društva, da vsako 
leto predstavi eno od turističnih znamenitosti v kraju, repni-
ce pa so etnografska, zgodovinska in turistična znamenitost. 
Vekoslav Krahulec je avtor priložnostnega ovitka in prilo-
žnostnega poštnega žiga, Franjo B. Gregl je za to priložnost 
postavil razstavo razglednic Bizeljskega, na ogled pa so bili 
tudi časopisni zapiski, vezani na repnice ali bizeljska vina.
 N. Jenko S. 

Bizeljske repnice na znamki

Člani Verigarja ob znamki, žigu in poštnem ovitku

PE Krško, tel.: 07/ 49-88-385, www.eurogarden.si 
PE Dobrova, tel.: 01/ 24-25-136, www.rotar-trgovina.si

Prihaja veseli december, 
čas za veselje, praznovanje 

in obdarovanje. 
Nudimo vam veliko izbiro  

daril, okraskov, 
božičnih zvezd 

in adventnih venčkov. 
Velika izbira 

sadnega drevja!

Da vas zima ne preseneti, 
nudimo lopate, snežne freze 
ter tekočine za vetrobranska 

stekla in antifriz. 

Javni razpis 
za izbor direktorja 

Regionalne razvojne agencije Posavje

Na podlagi  9. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna 
razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št. 57/98, 107/03, 
38/06 in 34/07) ter 16. in 17. člena Statuta Regionalne 
razvojne agencije Posavje, Upravni odbor Regionalne 
razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 
razpisuje delovno mesto direktorja. 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z 
zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
• da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali 

druge ustrezne smeri,
• da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi 

deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali 
institucijah, zavodih ali državni upravi,

• da je državljan Republike Slovenije,
• da obvlada aktivno vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer 

imajo prednost uradni jeziki Evropske unije, kar izkaže 
s potrdili ustreznih institucij.

Pisni prijavi morajo kandidati priložiti izjave o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, svoj življenjepis ter svoj program 
razvoja dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje 
v mandatnem obdobju 4 let in ukrepov za dosego 
programskih ciljev v programskem obdobju 2014-2020.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje izbere 
kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja 
posameznih razpisnih pogojev in ocene programa razvoja 
dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje.
 
Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh 
po objavi (do vključno 29.11.2013) razpisa na naslov: 
Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških 
žrtev 2, 8270 Krško, z oznako: »za razpis direktorja – ne 
odpiraj«.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje bo 
opravil izbor v 15 dneh po objavi razpisa in o svojem 
izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev 
o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po prejetem 
soglasju občin ustanoviteljic.

Regionalna razvojna agencija Posavje
Predsednik Upravnega odbora

Srečko OCVIRK

BREŽICE – 6. novembra je po 11 letih spet potekala gasilska 
vaja Gasilske zveze Brežice, v kateri je sodelovala večina 
prostovoljnih gasilskih društev iz brežiške občine. „Požar“ 
se je zgodil v stavbi Občine Brežice, saj je zaradi napake na 
računalniku, ki je iz neznanih razlogov ostal prižgan, v eni 
izmed pisarn prišlo do požara. Slednji se je razširil na pohi-
štvo in v sosednje pisarne. Zaradi velike temperature je po-

čila šipa strešnega okna in skozi okno je začel uhajati dim, 
ki so ga opazili mimoidoči in poklicali Regijski center za ob-
veščanje na 112. Namen vaje je bil preveriti sistem alarmi-
ranja operativne gasilske enote (OGE), ugotoviti odzivni čas 
članov OGE, čas prihoda OGE, usposobljenost poveljniške-
ga kadra in gasilcev ter preveriti brezhibnost gasilske opre-
me in tehnike. Vaja je imela za cilj usposobiti gasilske vod-
je za vodenje enot v primeru požara na objektu ter gasilce 
za posredovanje v primeru požara na objektu, tudi z avtole-
stvijo s košaro. Vodja vaje je bil poveljnik GZ Brežice Dar-
ko Leskovec, poleg osrednje OGE GZ Brežice so sodelovala 
PGD Brežice okolica, Bukošek, Cerina, Mihalovec, Skopice, 
Veliki Obrež, Cerklje ob Krki, Kapele, Obrežje, Velika Doli-
na, Pišece in Bizeljsko, za zadimljanje pa so poskrbeli gasil-
ci iz Krške vasi. R. R.

Na območju Policijske uprave Novo mesto so v preteklem 
letu v le treh mesecih kurilne sezone obravnavali veliko šte-
vilo požarov na stanovanjskih in gospodarskih objektih, kar 
v 40 primerih pa so kriminali-
sti in policisti pri ogledu kra-
ja požara ugotovili, da je šlo 
za dimniške požare. Vzrok 
požarov je bil najpogoste-
je dotrajanost dimnikov, 
nepravilna in nestrokovna 
vgradnja dimnih tuljav, ne-
pravilno prezračevanje, is-
krenje in samovžig dimnih 
saj v dimnih tuljavah zaradi 
nerednega čiščenja. Za pre-
prečitev tovrstnih požarov, 
katerih posledice so lahko 
tragične, v njih pa nastane 
velika premoženjska škoda, 
policisti svetujejo dosledno 
upoštevanje zahtev požarne 
varnosti - redno in strokovno 
čiščenje dimnih tuljav, kur-
jenje peči v skladu z navo-
dili proizvajalcev, pravilno 
prezračevanje ter pravilno 
vgradnjo oziroma namesti-
tev peči in dimnih tuljav.

Gasilci „rešili“ občinsko stavbo

Med „gašenjem požara“ z avtolestvijo

Dimniške požare lahko s 
previdnostjo preprečimo

KRŠKO – Tri posavske družbe, Duropack d.o.o., Kmečka zadruga 
Krško in Kostak d.d., že vrsto let organizirajo srečanje ob marti-
novem v kleti KZ Krško in na ta način ohranjajo tradicijo druženja 

gospodarstvenikov, predstavnikov lokalnih oblasti in organizacij 
iz Posavja ter širše na ta praznik. Letos se jih je na martinovanju 
zbralo približno 120, dogodek pa je bil tudi dobrodelno obarvan. 
V želji, da organizatorji srečanja naredijo nekaj dobrega za oko-
lje, v katerem delujejo, so skupaj Posavskemu in obsoteljskemu 
društvu za boj proti raku in Društvu Zdravje za Posavje prispe-
vali 2.000 EUR za nakup digitalnega mamografa za Splošno bol-
nišnico Brežice. Vino je krstil videmski župnik Mitja Markovič, 
martinovanje pa so obogatile pevke Anime.  Foto: G. Rovan

Dobrodelno obarvano martinovanje

Direktor KZ Krško Janez Živič, predsednica društva 
Zdravje za Posavje Diana Kosar, predsednik uprave Ko-
stak d.d. Miljenko Muha, predsednica Posavskega in ob-
soteljskega društva za boj proti raku dr. Alenka Krenčič 
Zagode in direktorica Duropack d.o.o. Majda Androjna

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Kulturnem društvu Leskovec pri 
Krškem so 16. novembra v leskovški šoli pripravili tradicio-
nalno Martinovanje po starih in tudi novih šegah, s kateri-
mi ohranjajo ljudsko izročilo in etnološko dediščino domačih 
krajev, ter druženje krajanov ob pogostitvi. Ob duhovitem 
skeču, ki so ga na podlagi scenarija Mirjane Marinčič izve-
dli člani dramske skupine, je leskovški župnik Ludvik Žagar 
blagoslovil mlado vino, za pester in glasbeno obarvan potek 
prireditve pa so z nastopi poskrbeli še Pihalni orkester Kape-
le, nedavno ustanovljen dekliški Ansambel Č‘belce, Ljudski 
godci Florjan in Vokalna skupina Iris. Prireditev so krajani 
zaokrožili z ogledom razstave vezenin in izdelkov Rokodel-
ske skupine, Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine ter s 
pokušino vina vinogradnikov in mesenih izdelkov domačega 
Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot. B. M. 
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V centru s kapaciteto do 
osem istočasnih nastanitev je 
od otvoritve do sedaj, največ 
za obdobje od treh tednov do 
treh mesecev, bivalo prek 300 
otrok in mladostnikov, trenu-
tno pa so nastanjeni štirje. Po 
besedah vodje centra Marja-
ne Sečen, mlajše osebe med 
6. in 18. letom, izjemoma 
tudi mlajše mladoletne ose-
be, poiščejo pomoč v zaveti-
šču same ali na predlog CSD 
in drugih institucij.

Najpogosteje jim botrujejo 
težke in neurejene družinske 
razmere, v katerih je priso-
ten alkohol, trpinčenje, zlo-
raba, odtujenost, težave v 
šoli ipd. Naloga petih stro-
kovnih delavcev v centru je, 
da mlajši osebi nudijo nasta-
nitev, osebno pomoč s sve-
tovanjem ter da poiščejo za 
otroka najboljšo rešitev za 
njegovo ponovno vključenost 
in vrnitev v družino ali ureja-

Dan za nasmeh v Kriznem centru 
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Krizni center za otroke in mladostnike, eden od skupno desetih po Sloveniji, je pod 
okriljem krškega Centra za socialno delo odprl vrata v Leskovcu pri Krškem v letu 2005 in deluje za potrebe 
kriznih situacij začasne nastanitve mlade populacije za območje Posavja, Dolenjske in Bele krajine. 

nje bivanja drugod. Otroci se 
praviloma v centru dobro po-
čutijo, v času bivanja pa jim 
tudi omogočijo, da obiskuje-
jo najbližjo šolo, v največ pri-
merih je to leskovška osnov-
na šola, in pogosto ohranijo 
stike s strokovnimi delavka-
mi v centru tudi po odhodu 
iz njega. Ena izmed nekda-
njih deklet, ki se je zatekla 

po pomoč v center in je da-
nes že študentka, tudi dela v 
centru kot prostovoljka. Ka-
kor nam je slednja povedala, 
je bil krški center pravzaprav 
njen edini dom, v katerem se 
je počutila varno in prijetno. 
Sama sicer strokovne pomoči 
mladim ne more nuditi, vse-
kakor pa se mlajšim osebam, 
ki so se soočile s stisko, lah-

ko približa po človeški plati, 
saj na podlagi osebnih izku-
šenj razume, kaj doživljajo, 
kako se počutijo.

Da bi bile bivanjske razme-
re mladih v centru čim bolj 
urejene, pa so 7. novembra 
poskrbeli v podjetju DM dro-
gerie markt, katerega za-
posleni so prebelili prosto-
re. Po besedah predstavnice 
DM Anje Bučar, so se odlo-
čili, da bodo kot družbeno 
odgovorno podjetje vsi za-
posleni pod geslom Dan za 
nasmeh en dan v letu dela-
li kot prostovoljci v zavodih 
in centrih, s tem pa dopri-
nesli k pozitivnim spremem-
bam v družbi na področju va-
rovanja, varnosti ter zdravja 
otrok in družin, v boju proti 
revščini idr., za izvedbo pro-
jekta pa so namenili določe-
na sredstva iz marketinškega 
proračuna družbe. 
 Bojana Mavsar 

DM-ove prostovoljke med beljenjem sten v krškem Kri-
znem centru

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 
9. novembra priredilo že sedmi tradicionalni Martinov po-
hod. Kljub slabi napovedi vremena se je zbralo blizu 80 po-
hodnikov, ki so se podali po okoliških poteh krajevne sku-
pnosti Veliki Trn. Z okusnimi domačimi dobrotami in dobro 
kapljico so jih pričakali na Jamnikovi domačiji v Kočnem in 
nato še na vinogradniški kmetiji v Nemški vasi, vmes pa jim 
je vrata kleti odprlo še več okoliških vinogradnikov. Vmes 
jih je zmočila tudi kakšna kaplja dežja, a so kljub temu na 
cilj prispeli zadovoljni, saj je bilo za njimi dobrih 15 km 
poti, pred njimi pa okusna Martinova pojedina.  M. P.

Predsednica posavske po-
družnice Slovenskega pro-
testantskega društva Primož 
Trubar Alenka Černelič Kro-
šelj je na prireditvi poveda-
la, da so na letošnjem na-
tečaju, ki se je zvrstil šesto 
leto zapored, učenci iz štirih 
posavskih osnovnih šol pri-
spevali 14 likovnih, iz osmih 
šol pa so prejeli 32 literar-
nih del. Sicer pa so najbolj-
ša dela na natečajih med leti 
2008 in 2012 v počastitev 
dneva reformacije in v so-
delovanju s Svetom sloven-
ske narodne manjšine mesta 
Zagreb nedavno razstavili v 

Zaslužni, da je slovenščina živ jezik
BRESTANICA - Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar - Podružnica 
Posavje, Valvasorjeva knjižnica Krško, Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško in 
Adama Bohoriča Brestanica so 7. novembra v brestaniški šoli pripravili prire-
ditev Na obisku pri Juriju Dalmatinu, v sklopu te pa učencem, ki so prispeva-
li najboljša dela za istoimenski literarni in likovni natečaj, podelili Dalmati-
nove značke. Najboljša dela so bila tudi razstavljena. 

Slovenskem domu v Zagre-
bu, pred tem pa v septem-
bru tudi na Trubarjevi do-
mačiji na Rašici. A natečaji 
in razstave so le del aktivno-
sti društva, ki si prizadeva z 
različnimi aktivnostmi ohra-
njati in opozarjati na vredno-
te obdobja protestantizma, v 
katerem smo Slovenci dobili 
slovenski jezik in Biblijo kot 
največje in najpomembnejše 
delo. Pri tem so, je poudaril 
predsednik društva mag. Vik-
tor Žakelj, bili glavni nosilci 
gibanja Primož Trubar, Adam 
Bohorič in Jurij Dalmatin, ki 
so živeli in delovali tudi v na-

šem lokalnem prostoru. Zato 
moramo biti hvaležni prote-
stantom, je ob podelitvi Dal-
matinovih značk dejala tudi 
brestaniška kulturna ustvar-
jalka Margareta Marjetič, da 
je slovenski jezik že skoraj 
pol tisočletja živ jezik, iz-
postavila pa je tudi nezane-
marljiv pomen poimenovanja 
brestaniške in krške osnovne 
šole po Bohoriču in Dalmati-
nu. Kulturni program so iz-
vedli pevski zbor in učenci 
šole gostiteljice ter Matjaž 
Krajnc in Filip Černelč v vlo-
gah Adama Bohoriča in Jurija 
Dalmatina. Bojana Mavsar 

Učencem so priznanja in značke podelili direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Pa-
unović, ravnateljici krške in brestaniške šole Antonija Glas Smodič in Martina Ivačič 
ter mag. Viktor Žakelj.

SEVNICA - Planinsko društvo 
Lisca je 5. novembra pri pla-
ninskem zavetišču pod Svetim 
Rokom pripravilo tradicional-
no planinsko druženje v poča-
stitev praznika občine Sevni-
ca. Po uvodni planinski himni 
pevske skupine Encijan je sle-
dil pozdrav dolgoletnega čla-

na sevniškega planinskega 
društva Vinka Šeška in nato 
kratko predavanje mladega 
izr. prof. dr. Boruta Poljša-
ka, ki je podal za zdravje ko-
ristne nasvete iz svoje knjige 
z naslovom Kaj lahko naredim 
sam, da bi se staral počasneje? 
Zbrane je pozdravil in nagovo-
ril tudi župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk. Družabno pla-
ninsko srečanje, kjer ni manj-
kal taborni ogenj, se je nada-
ljevalo ob moštu in kuhanem 
vinu, pokušini pečenega kosta-
nja ter drugih dobrot.  S. R.

SENOVO – V Domu XIV. divizi-
je so senovski amaterski gle-
dališčniki s premierno upri-
zoritvijo 7. novembra in dan 
kasneje z reprizo postavili na 
oder novo gledališko delo z na-
slovom Dekliščina, ki je spra-
vila gledalce ob bučnem apla-
vzu na noge. Komedijo, ki 
govori o seksualnih konfliktih, 
naključju dogodkov, fizični in 
verbalni vulgarnosti, moške-
mu mačizmu, stereotipih žen-
skega obnašanja, prevarah in 
večplastnih frustracijah obeh 
spolov, ki izplavajo na površ-
je pred odhodom in zatem na 
sami dekliščini, na kateri naj 
bi za zabavo že opite ženske 

Planinsko 
srečanje

Planinska vodnica Darinka 
Avguštin je sprejemala ude-
ležence srečanja.

Stoječe ovacije za Dekliščino

družbe poskrbeli s plesom sla-
čifantje, je režirala slovenska 
igralka, režiserka in televi-
zijska voditeljica Violeta To-
mič. Ženske vloge so odigrale 
Aleksandra Macur (vloga Ivi), 
Metka Resnik (Jana), Mojca 

Brilej Behin (Nika), Vanja Po-
žgaj Ferenčak (Sara), moške, 
ti so prikazali izvrstne plesne 
koreografije, pa Goran Milja-
nović (Toni), David Radej (Fi-
lip), Boštjan Arh (Darko) in 
Darko Gorenc (Robi).  B. M. 

Igralska zasedba z režiserko Violeto Tomič (foto: B. Colarič)

Pomoč Pri 
obvladovanju stresa 
na delovnem mestu: 

vzroki, simPtomi, ukrePi
V svetu, kjer vlada neizprosen konkurenčni boj in se delodajalec 
mora zavedati, da je delavec najdražji proizvodni vir, je posebna 
skrb za varnost in zdravje delavcev pri delu postala eksistenčni 
pogoj. Ta skrb ne temelji le na osebni ljubezni do zaposlenih, 
ampak je ekonomski pogoj za obstanek podjetja. Temelji pa na 
preventivnem cilju: nič nezgod, poškodb, zdravstvenih okvar, 
tako fizičnih kot psihičnih.

Najpogosteje ugotovljene diagnoze ob obdobnih sistematskih 
pregledih izhajajo iz: neurejenih delovnih razmer (visok delež 
poškodb, obolenj kostno mišičnega sistema, okvar sluha …), 
slabih življenjskih navad oz. razvad (čezmerna telesna teža, 
zvišani lipidi v krvi, sladkorna bolezen, posledice škodljive rabe 
alkohola in tobaka), pomanjkljive telesne aktivnosti, naglice ter 
stresne situacije na vsakem koraku.

stres je zaporedje različnih zapletenih odzivov na vsakršne zahteve, 
s katerimi se soočamo. Za reševanje vsakdanjih težav je nujno 
potreben stresni odziv, vendar je to normalen, pozitiven stres. 
Kadar so zahteve prevelike ali pa se človekova zmogljivost (telesna 
in duševna) zaradi kakršnega koli razloga zmanjša, zapade le-ta 
v stanje škodljivega, negativnega stresa. Tedaj nastopi stanje, ki 
ga imenujemo preobremenjenost. Stres je torej neskladje med 
dojemanjem zahtev in obremenitev na eni ter dojemanjem 
sposobnosti za obvladovanje teh zahtev na drugi strani. Razmerje 
med enim in drugim opredeljuje, ali bo stres škodljiv ali prijazen.

V reševanju omenjenih problemov je potrebno sodelovanje 
udeležencev iz različnih področij, in sicer zdravstva, 
zaposlovanja …, ki naj bi predstavili primere dobre skrbi 
za dobro in duševno zdravje delavcev. Ustrezen načrt za 
krepitev duševnega zdravja delavcev, specifično usmerjen na 
posameznikovo delovno okolje z upoštevanjem dejavnikov 
tveganja za posamezne psihične motnje, omogoča krepitev 
duševnega zdravja delavcev.

vabimo vas, da za podrobnejše informacije pokličete 
na telefon 07 49 03 000.

ZDOLE - Turistično hortikulturno društvo Zdole je tudi letos 
povabilo krajanke in krajane Zdol na tradicionalni piknik v 
Grabnu. Lepo jesensko vreme je bilo kot nalašč za mavričen 
sprehod v idilično dolino Grabna in perišča. V toplih jesen-
skih barvah in pečenju kostanja ter igrah so najbolj uživali 
otroci, ki se jih je skupaj s starši udeležilo rekordno število. 

Pomerili so se v štafetnem nošenju kostanja, žaganju hloda 
in vlečenju vrvi. Organizatorji so se odločili, da letos ne bo 
zmagovalcev in poražencev. Zmagovalci so bili vsi, ki so pri-
šli, navijali ali sodelovali, sporočajo iz THD Zdole.

Piknik in gozdarske igre

Otroci so se pomerili tudi v vlečenju vrvi.

Zavod Emma, Center za po-
moč žrtvam nasilja Krško – Po-
savje, vabi k sodelovanju nove 
prostovoljke in prostovoljce, 
da se udeležijo usposablja-
nja za delo z žrtvami nasilja. 
Usposabljanje se bo pričelo v 
petek, 22. novembra, ob 16. 
uri. Udeleženci usposabljanja 
se bodo spoznali z različnimi 
oblikami nasilja, tehnikami 
svetovalnega pogovora z ose-
bami z izkušnjo nasilja, zako-
nodajo in organizacijami, ki 
delujejo na področju prepre-
čevanja nasilja. Program je za 
vse udeležence brezplačen, za 
prijavo ter dodatne informaci-
je pa pišite na 
zavodemma.krsko@gmail.com.

Usposabljanje 
za prostovoljce
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9.990 €*

·  dvopodročna 
klimatska 
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?
www.peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 
novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane 
garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

AVTO VELKAVRH d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, tel. 07 334 85 10

VELKAVRH.indd   1 8/29/13   2:54 PM

SEVNICA – Literarna skupina Večerna zarja, ki od leta 2009 
deluje pri sevniškem društvu upokojencev, je prvi torek v 
novembru predstavila zbornik pesniških in proznih besedil. 

»Od prvih začetkov je bila to pot prijetnega dela, polna iz-
zivov. Želja, da svoje stvaritve ne samo predstavljamo na li-
terarnih večerih, ampak jih ohranimo zapisane, je privedla k 
stvarnosti – predstavljena poezija in proza na društvenih in 
pokrajinskih večerih je bila pot do izdaje. V zborniku je zaje-
tih šest samostojnih nastopov in petkratno sodelovanje na po-
savskih kulturnih popoldnevih,« je tekla beseda predsednice 
društva Marijane Kralj, ki je k sodelovanju privabila tudi mla-
de literarne ustvarjalke in ustvarjalce OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, ki delujejo pod vodstvom profesorice razrednega pouka 
Petre Jesih. Na literarnem večeru so se vsak s svojo pesmijo 
predstavili: Vida Križnik, Anica Perme, Jelka Kolar, Zdravka 
Brečko, Štefka Vidrih in Jože Žnidarič. Zapel je MePZ DU Sev-
nica pod vodstvom zborovodkinje Milene Kranjc, zbrane pa je 
uvodoma pozdravila direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško. 
Član društva in ljubiteljski slikar Marko Okorn je predsednici 
Društva upokojencev Sevnica Marijani Kralj podaril sliko, ki je 
bila osnova za oblikovanje naslovnice zbornika, sliko pa ji je v 
zahvalo za njeno prizadevnost v imenu celotne literarne sku-
pine podarila še Zdravka Brečko.  S. Radi

Literarni zbornik Večerna zarja

Člani Večerne zarje s predsednico sevniškega društva 
upokojencev Marijano Kralj

BOŠTANJ – V času sevniškega občinskega praznika so 6. no-
vembra uradno predali namenu posodobljen 120 metrov 
dolg odsek lokalne ceste od mini rondoja v Boštanju pro-
ti Vrhu in Grahovici. 

Ureditev, ki je bila nujna za izboljšanje prometne varnosti 
vseh udeležencev v prometu, je zajemala širitev vozišča, 
ureditev enostranskega pločnika za pešce z javno razsvetlja-
vo, ureditev mejnih površin ter preureditev komunalnih vo-
dov. Za investicijo v vrednosti 84 tisoč evrov je Občina Sev-
nica pridobila delež državnih investicijskih sredstev. 

Na uradni otvoritvi je župan Srečko Ocvirk dejal, da celovi-
ta ureditev Boštanja s tem še ni zaključena. »Boštanj bomo 
razvijali kot pomembno vaško jedro in mestno okolje,« je 
povedal in čestital krajanom in krajankam za novo pridobi-
tev ter zaželel vse lepo ob občinskem prazniku. »Sodoben od-
sek cestne povezave naj nas tudi v bodoče združuje in pove-
zuje,« pa je poudaril predsednik Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč. V otvoritvenem kulturnem programu je sode-
lovala pevska skupina Azelea iz Boštanja, ki jo vodi Mimi Šu-
ster, program pa je povezovala domačinka in letošnja občin-
ska nagrajenka Jelka Bec.  S. Radi

Posodobili cestni odsek

Slavnostni prerez traku so opravili direktor boštanjskega 
podjetja Gradnje Franc Povše, sevniški župan Srečko Ocvirk, 
domačin Janez Lipar in predsednik KS Boštanj Jože Udovč. 

Sevnica, 
stoletje na razglednicah

Oskar Zoran Zelič
format 260 x 285 mm,

216 strani,
trda vezava

naročila:
marketing@posavje.info

07 49 05 780 / 040 634 783

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!
Cena s popustom 17,50 €.

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče z enotama vrtca Biba 
Baja in Čira Čara ter Podružnična OŠ Svibno so se tudi letos, 
že sedmo leto zapored, pridružili izobraževalni akciji Tra-
dicionalni slovenski zajtrk. Namen je vzpodbuditi upora-
bo lokalno pridelane domače in zdrave hrane ter vzpodbu-
diti razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe. 
Vlada RS je tretji petek v novembru razglasila za dan slo-
venske hrane.

V sodelovanju s čebelarji Čebelarskega društva Radeče na 
čelu s predsednikom Gregorjem Bregarjem ter čebelarje-
ma s čebelarstva Kmetič so se zajtrka udeležile tudi županja 
Rafaela Pintarič, direktorica občinske uprave Brigita Stopar 
in svetovalka za družbene dejavnosti Melita Simončič. Rav-
nateljica Katja Selčan je goste sprejela v svoji pisarni in jih 
povabila, da so se ji pridružili ob obisku učencev enega od 
prvih razredov, drugega razreda in enega od sedmih razre-
dov, ki so vsak po svoje predstavili priprave na tradicionalni 
zajtrk, pogrinjke in razložili, kakšen je zdrav slovenski zaj-
trk. Obiskali so tudi vrtečane v enoti Čira Čara, ki so že uži-
vali ob zajtrku  –  domačih jabolkih, maslu, medu, mleku in 
kruhu, vse pridelano na okoliških kmetijah. Nato so se od-
pravili še v Podružnično šolo Svibno, kjer so učenci gostom 
najprej predstavili svoje delo – preučevanje zdravilnih ze-
lišč. Vsak učenec si je za nalogo izbral eno od zelišč, ga na-
risal, opisal ter predstavil njegovo uporabo. Učenci so zeli-
šča pokazali tudi gostom, jim predstavili njihove učinkovine 
ter podali številne druge zanimive informacije. Nato so go-
ste povabili na zajtrk, ki so ga pripravili v sodelovanju z uči-
teljicami in starši. Zajtrk je bil izjemno prijeten, tako za-
radi okusne hrane, lepo pripravljenih pogrinjkov, okrašenih 
s čebelicami in jabolki ter predvsem zaradi prisrčne druž-
be šolarčkov, ki so z veseljem zajtrkovali skupaj z gosti in 
vsem popestrili dan. 

Naj tradicionalni slovenski zajtrk ne ostane le enodnevni pro-
jekt, ampak naj to postane vsem – tako majhnim kot nam od-
raslim - vsakodnevna zdrava navada. 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Zavod Varna pot se tudi letos z različnimi vsebinami in v po-
vezavi z vladnimi in nevladnimi organizacijami po celi Slove-
niji pridružuje mednarodni akciji »Prižig sveč za žrtve pro-
metnih nesreč«. V okviru akcijskega programa Desetletje za 
večjo prometno varnost do leta 2020 bodo letošnje aktivno-
sti potekale pod sloganom: Naj bodo naše ceste varne!
Akciji se tudi letos pridružujeta Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu občine Radeče ter Združenje šofer-
jev in avtomehanikov Radeče ki je v soboto, 16. novembra, 
ob 17.00 pri spomeniku na trgu v Radečah organiziralo krajši 
dogodek, ob katerem so v spomin na žrtve prometnih nesreč 
zbrani prižgali sveče in se jim poklonili z minuto molka. Do-
godka se je poleg županje občine Radeče udeležilo več de-
set občanov ter uniformiranih članov ZŠAM Radeče. Predsta-
vljali so aktivnosti glede prometne varnosti ter s prisotnostjo 
in gesto še na drugačen način opozorili na previdnost vseh 
udeležencev v prometu. 

Prižig sveč za žrtve prometnih 
nesreč

SEVNICA - V grajskem oknu 
Radogost na sevniškem gra-
du so do 4. decembra na 
ogled umetniška dela kipar-
ke in slikarke Marie Elene 
Rodriguez - La Rose iz Pe-
ruja. Perujska umetnica, ki 
se s kiparstvom, slikarstvom, 
keramiko in drugimi oblika-

mi umetnosti ukvarja že 30 
let, je bila prvo sredo v me-
secu novembru gostja sevni-
škega umetnika Rudija Sto-
parja, razstavo pa je uradno 
odprl hrvaški kipar Hanibal 
Salvaro (pred dvema mese-
cema je bil tudi sam gost ve-
čera). Poleg Marie Elene Ro-
driguez, ki je bila prvič v 
Sevnici, sta prijeten kultur-
ni večer obogatila z izvrstnim 
glasbenim nastopom v graj-
ski kapeli Elizabeta in Dra-
gutin Križanić iz Brežic. Z 
desetimi grafikami Franja 
Stiplovška, umetnika, ki je 
rad slikal posavska mesta in 
njihove detajle,  se je nato 
direktor Posavskega muzeja 
Brežice dr. Tomaž Teropšič 
zahvalil Rudiju Stoparju in 
KŠTM-ju Sevnica za dolgole-
tno odlično sodelovanje.
  S. Radi

Perujska 
umetnica v 
Radogostu 

Elizabeta in Dragutin Kri-
žanič sta navdušila v graj-
ski kapeli na sevniškem 
gradu.

SEVNICA - V sevniškem špor-
tnem domu je preteklo sobo-
to potekal mažoretni večer, v 
katerem so se z mnogimi za-
nimivimi skupinskimi in posa-
meznimi nastopi predstavile 
vse skupine sevniških mažo-
ret. Plesni koraki in spretno 
vrtenje palice so navdušili 
občinstvo in prav tako izbra-
ni gostje: ansambel Stil, pe-
vec Dejan Vunjak, komik in 
čarodej Urban ter Godba Sev-
nica. Na prireditvi, ki jo je po-
vezovala Polonca Marzel, je 
čestitke za uspešno delo ma-
žoretam, vodstvu društva, 
trenerkam in staršem izrekel 
župan Srečko Ocvirk.
   S. R., foto: L. M.   

Sevniški mažoretni večer z gosti
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stajale inovativne hišice, tudi do 
velikosti 80 m2, hišice s terasami, 
siceršnji pločevinasti in plastični 
izgled hišic pa bo nadomestila 
atraktivna zunanjost, tudi v sti-
lu kamene fasade. V podjetju se 
ponašajo z ustvarjalnimi prije-
mi, sedaj pa vse postopke od-
ločno nadaljujejo, z močno že-
ljo, da jih nov nepremičninski 
zakon ne bo prisilil seliti proi-
zvodnjo izven Slovenije.

Optimizem je zavel tudi ob no-
vici, da je podjetje BGS Elektri-
ka d.o.o., potem ko je napolni-
lo prostore nekdanjega obrata 
Lesnine v Dobovi, svojo dejav-
nost razširilo tudi v poslovni 
kompleks Vina Brežice in po-
plačalo delavce, ki so z negoto-
vostjo čakali ves čas stečajnega 
postopka tega nekdaj uspešne-
ga in vplivnega proizvajalca in 
polnilca pijač. Zvok polnilni-
ce mehurčkastih pijač in žlah-
tne kapljice je tako nadomestil 
povsem drugačen zvok, zvok 
strojev, ki izdelujejo električne 
komponente za vlake, metroje, 
tramvaje, hitre vlake in lokomo-
tive znamke Siemens. Vodstvo 
BGS elektrika d.o.o. z zaposle-
nimi se je uspelo v dokaj krat-
kem obdobju šestih let v Slove-
niji in sedmih letih dela na tem 
področju v preteklosti tako 
uveljaviti pri Siemensu, da jim 
ta zaupa izdelavo in preverja-
nje najzahtevnejših električnih 
komponent, trenutno izdeluje-
jo tudi dele za bruseljsko RER in 
tramvaje nove sodobne linije 
Avenio, ki je bila predstavljena 
pred le nekaj dnevi v Münchnu. 
Čeprav je njihovo delo bitka iz 
dneva v dan in je posel projek-
tno pogojen ter s tem za dolo-
čene faze časovno omejen, po-
skušajo strateško in odgovorno 
razmišljati ves čas in imajo, po 
besedah direktorja Draga	Kra-
marića, željo, da v prihodnosti 
prestavijo še dobovski del pro-
izvodnje v stavbo Vina Brežice, 
saj bi jim to omogočilo popolno 
usklajenost med vsemi proizvo-
dnimi enotami podjetja. 

Začnimo svojo pot s svežim 
primerom obuditve praznega 
kompleksa pri slovensko-hrva-
ški meji, natančneje v Sloven-
ski vasi. Konec letošnjega leta 
naj bi podjetje M mobil d.o.o. v 
nekdanjem remontnem zavo-
du začelo z večjo proizvodnjo 
pasivnih mobilnih hišk. Podje-
tje, ki na trgu mobilnih hišic po-
stavlja nove trende, njihove hi-
šice pa je moč videti na večjih 
turističnih destinacijah na Hr-
vaškem, v Italiji in tudi že v Av-
striji, je v prvi sezoni, med leto-
ma 2010 in 2011, izdelalo 30 hiš, 
naslednje leto 200, v letu 2013 
pa že 600 novih hišic, ki s svo-
jo notranjostjo in razporeditvijo 
spominjajo na udobne domo-
ve. Podjetje ni novo Posavju, saj 
tu deluje že od začetka svojega 
delovanja, najprej so namreč 
zaradi bližine avtoceste začeli s 
proizvodnjo v Dobovi, nato pa 
so po besedah vodje posavskih 
poslovnih enot, Darka	Valen-
čaka, začeli iskati možnost po-
večanja poslovnih kapacitet. V 
treh letih so namreč tu vzgoji-
li tudi dober kader in se ujeli z 
dobavitelji, zato je bila odloči-
tev za iskanje prazne hale v tem 
koncu Slovenije toliko trdnejša. 
Prvo navdušenje nad remon-
tnim zavodom je za nekaj časa 
zbledelo ob pogledu na propa-
dajoče stavbe, ki so zaradi dol-
goletne prodaje Ministrstva za 
obrambo in neuspešnih dražb 
čakale na zelo optimistične vla-
gatelje. Zadnja dražba objektov, 
napovedana za marec 2013, se 
je prestavila na junij, a bila tudi 
ta prodajno neuspešna zara-
di previsoko cenjene vrednosti 
stavb. Valenčak poda realistično 
oceno: „Cenilci in prodajalci se 
očitno ne zavedajo situacije, ki 
vlada v svetu in na žalost tudi 
pri nas, saj je kriza tako v nepre-
mičninskem trgu kakor tudi v 
gospodarstvu zelo prisotna. S 
pomočjo Občine smo sedaj do-
segli aktualno stanje, da se pri-
pravlja vse potrebno za pre-
vzem hale v upravljanje.“ Tako 
bodo v Slovenski vasi kmalu na-

V neposredni bližini je del pro-
storov Lesokova v likvidaci-
ji letos že napolnilo družinsko 
podjetje Koop trgovina d.o.o. 
iz Zgornje Pohance, ki ga vodi 
Marijan	 Klemenčič. Vsako-
dnevne stranke podjetje še naj-
bolj poznajo po različnih ogre-
valnih tehnikah, zaenkrat naj 
bi prostore Lesokova koristili 
predvsem za skladišče, posto-
poma pa bodo preuredili celo-
tno stavbo v namen poslovanja 
podjetja. Še malo naprej po ce-
sti proti Krškemu ne samevajo 
več zelo pogosto obrekovana 

Petrolova skladišča, katerih gra-
dnja sega v leto 1950. Že nekaj 
časa je tam opaziti živahno de-
javnost na področju biomase, 
zato lahko rečemo, da se ta del 
Brežic počasi, a vztrajno prebu-
ja z novimi dejavnostmi. 

Tudi v Krškem je slišati zelo za-
nimive zgodbe, ki zbujajo upa-
nje, da bodo poslovni prostori 
nekdanjih večjih obratov do-
bili povsem nove uporabnike, 
a jih bomo zaradi obsežnosti 
predstavili v nadaljevanjih, kjer 
se bomo dotaknili tudi uso-
de poslovnih prostorov bivše 
Kovinarske, kjer sedaj deluje 
več podjetij, krških poslovnih 
con, kompleksa tovarne celu-
loze, kompleksa Laboda in po-
dobno. Morda bodo v prosto-
rih nekdanjega Aeropapirotija 
v prihodnosti zares izdelovali v 
Posavju izrisane in projektira-
ne jadrnice? Določeni objekti, 
kot je na primer stavba bivše-

ga SOP ozi-
roma Speci-
a l i z i ra n e g a 
podjetja za 
industrijsko 
opremo, pa 
so že pred leti 
zaživeli v pov-
sem drugačni 
luči: danes se 
v prostorih 
nekdanjega 
SOP-a nahaja 
nakupovalni 
center Qlan-
dia Krško s 
prek 11.000 

kvadratnih metrov prodajnih 
površin in nekaj več kot 150 za-
poslenimi v tamkajšnjih trgovi-
nah in lokalih. Center, ki uspeva 
preživeti kljub pritiskom okoli-
ških evropskih trgovskih verig, 
je danes kot majhno mesto na-
kupov. Tako, čeprav se je od zla-
tih časov, ko je tu več sto ljudi 
varilo in izdelovalo posebne 
stroje in naprave za industrijo, 
dejavnost povsem zamenjala, 
stavba vsakodnevno gosti živa-
hen vrvež prebivalcev od blizu 
in daleč ter omogoča dragoce-
na delovna mesta. 

Za razliko od Občine Brežice in 
Občine Sevnica, ki skorajda ni-
mata poslovnih prostorov v me-
stnem jedru, ki bi jih lahko od-
dajali v najem, pa Občina Krško 
razpolaga z dokajšnjim števi-
lom poslovnih prostorov in tu 
nastopi pozitivna novica: občin-
ski svetniki Občine Krško bodo 
ravno naslednji teden na 29. re-
dni občinski seji sprejemali po-
daljšanje ukrepa, ki je omogo-
čilo ponovno polnjenje starega 
mestnega jedra z gospodarsko 
dejavnostjo. V dveh letih je Ob-
čina Krško s pomočjo Pravilnika 
o načinu oddajanja poslovnih 
prostorov v najem in določa-
nju najemnin - v katerem je za-
pisano tudi, da lahko župan na 
podlagi predloga pristojnega 
občinskega organa za stano-
vanjske zadeve odloči, da se 
najemnina za poslovni prostor 
zniža do 50  % izhodiščne na-
jemnine - naredila posrečen in 
pomemben korak k revitalizaci-

ji mestnega jedra. Občina Krško, 
ki je lastnica približno 100 po-
slovnih prostorov v občini, naj 
bi tudi s tem ukrepom dosegla 
skoraj stoodstotno zasedenost 
lastnih poslovnih prostorov. 

Nadaljujemo pot v Sevnico. Se 
še spomnite stavbe stare Že-
leznine v starem sevniškem 
mestnem jedru? Pomemb-
no prodajno središče, ki ga je 
nazadnje upravljal Mercator, 

Posavsko gospodarstvo v letu 2013

Denarni	tok	petino	
nižji	kot	lani
POSAVJE - Po podatkih krške izpostave Agencije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) so družbe in zadruge v spodnjeposa-
vski regiji v prvem letošnjem devetmesečju zabeležile po dobrih 
3,6 milijarde evrov prejemkov in izdatkov, kar je približno 81 % 
denarnega toka glede na enako obdobje v letu 2012. Kot je ob 
tem pojasnila vodja izpostave Marijana	Malus, so na zmanjša-
nje prejemkov in izdatkov bistveno vplivali podatki družb dejav-
nosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so v enakem 
obdobju leta 2013 imele skoraj za četrtino manj prejemkov in iz-
datkov kot leta 2012. Ostale družbe so imele same za 6,5 % manj 
prejemkov oz. 6,7 % manj izdatkov. Družbe na nivoju celotne dr-
žave so v tem obdobju sicer rahlo (za 0,3 % pri prejemkih in 0,1 % 
pri izdatkih) presegle lanske številke. Nižji denarni tok oz. slabih 
92 % glede na primerljivo obdobje lanskega leta so s po 168 mi-
lijoni evrov prejemkov in izdatkov zabeležili tudi posavski samo-
stojni podjetniki, pa tudi podjetniki na nivoju celotne države so 
tako pri prejemkih (93,4 %) kot pri izdatkih (93 %) pod realizacijo 
v enakem lanskem obdobju.
 
Zanimiv je tudi pogled na podatke o dospelih neporavnanih ob-
veznostih družb in samostojnih podjetnikov, ki niso uspeli porav-
nati svojih obveznosti niti v petih zaporednih dneh, za prvih de-
set mesecev letošnjega leta. Število družb, ki imajo neporavnane 
obveznosti, kljub rahlemu nihanju iz meseca v mesec raste (janu-
arja jih je bilo 128, septembra pa že 165, oktobra 153), ravno tako 
raste število zadev v blokadah (januarja 2.172, oktobra 2.984) in 
povprečni dnevni znesek dospelih neporavnanih obveznosti, ki je 
iz slabih 10 milijonov evrov v začetku leta v zadnjih dveh mese-
cih presegel 12 milijonov evrov. Skozi leto je naraslo tudi število 
samostojnih podjetnikov z neporavnanimi obveznostmi (januar-
ja 257, septembra že 327, oktobra 299) ter število njihovih zadev 
v blokadah (z januarskih 2.370 na oktobrskih 3.115), je pa pri tem 
zanimivo, pravi Malusova, da se je znižal povprečni dnevni znesek 
dospelih neporavnanih obveznosti, ki se je v prvi polovici leta gi-
bal okoli 7 milijonov evrov, oktobra pa je znašal 4,7 milijona evrov. 
 P. P. 

Dobro gospodarjenje je poglavitna podlaga kvalitetne-
mu sobivanju v regiji – tega se še premalo zavedamo 
tudi v Posavju. Kakorkoli obračamo, gospodarski razvoj 
je edina rešitev težav skupnosti in posameznika, pa tudi 
kvalitete življenja v vseh oblikah. V vsakdanji praksi se 
vse prevečkrat pokaže, da se še premalo poznamo, ker 
se ukvarjamo vsak s svojimi skrbmi in težavami, ki pa bi 
bile vsaj včasih lahko manjše, če bi vedeli več eden o dru-
gem. Ker je predvsem kvalitetna in zaupanja vredna in-
formacija osnova za boljše razumevanje gospodarskih 
teženj v regiji ter truda in uspeha podjetnih posamezni-
kov, je Posavski obzornik tokrat prvič okrepljen s prilo-
go Podjetno Posavje.		 Uredništvo

Nove	vrednosti	izpod	starih	streh
Industrijski	velikani	80-ih	let	prejšnjega	stoletja,	ki	so	omogočili	razmah	posavskih	mest	in	nato	žalostno	ugasnili,	so	poleg	družbenih	posledic	zapustili	tudi	veliko	mrtve	
infrastrukture.	Sorodno	in	vzporedno	zgodbo	so	doživela	stara	mestna	središča	in	se	postopoma	spreminjala	v	spalne	dele	mest,	podobna	usoda	samevanja	in	propada-
nja	pa	je	zaznamovala	tudi	nekaj	obetajočih	poslovnih	zgodb	iz	prvih	let	nove	države.	Poslovni	objekti	in	industrijske	hale	so	tako	dolga	desetletja	željno	pričakovali	nove	
lastnike	in	gospodarsko	dejavnost,	ki	bi	v	osamele	prostore	končno	vnesla	novo	energijo.	Nekateri	objekti	so	po	vseh	turbulentnih	obdobjih	vendarle	dočakali	svojo	po-
novno	uporabnost.	In	tako	danes	v	njih,	čeprav	zaradi	povsem	drugačnih	dejavnosti,	znova	odmevajo	hitri	koraki	delavcev	in	podjetnikov.		

Nekdanji remontni zavod je zaraščen, oropan napeljav in pro-
padajoč že več let željno čakal novega lastnika. Kmalu bodo pod 
visokimi oboki nastajale mobilne pasivne hiške.

Metri in metri posebnih kablov ter najrazličnej-
ših komponent za sodobne električne vlake vsa-
kodnevno nastajajo v stavbi nekdanjega Vina 
Brežice.

Če prej niste zahajali v stavbo nekdanjega uveljavljenega podje-
tja SOP, pa ste v prenovljene prostore gotovo prišli ob kakšnem 
nakupu.

Sevniška železnina, ki je vabila s takrat široko ponudbo gospo-
dinjskih pripomočkov, bele tehnike, svetil, televizorjev in podob-
no, je kar nekaj časa prazna samevala. Sedaj lahko poleg osta-
lih aktivnosti tam zabavno podirate tudi keglje.
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Primarna dejavnost Matja-
ža	Kranjčeviča je bilo grafič-
no oblikovanje, s katerim se je 
ukvarjal 16 let, vendar ga je le-
tos popolnoma opustil in se po-
svetil samo svojim večmotor-
nim multikopterjem. Projekt 
Kopterworx je namreč postal 
velik posel, poleg tega v grafi-
ki tudi ni več užival. Vedno je 
iskal nekaj, kar ga bo veselilo 
in bo perspektivno. In je našel 
to, o čemer je sanjal celo življe-
nje. Začetki so bili sicer vse prej 
kot idealni. »Začelo se je tako, 
da sem šest let nazaj kupil mul-
tikopter, ker sem se želel zače-
ti ukvarjati z zračno fotogra-
fijo in snemanjem. Kupil sem 
ga v ZDA in zanj plačal 40 tisoč 
evrov. Vendar pa je bilo to da-
leč najslabše, kar sem kdaj kupil 
v življenju, obenem pa izziv sa-
memu sebi. Zaradi njegovega 
neprestanega tresenja nisem 
mogel ne slikati ne snemati. In 
to je bil razlog, zakaj sem se s 
tem začel ukvarjati. Takrat sem 
si zastavil, da bom naredil veli-
ko boljši multikopter kot pa ti 
‚strokovnjaki‘,« razlaga Kranjče-
vič, ki je po izobrazbi elektro-
tehnik elektronik. Kot pravi, se 
je začelo s preizkušanjem majh-
nega modela in prvimi zračnimi 
posnetki. Naredil si je tudi sple-
tno trgovino za prodajo de-
lov za sestavo multikopterjev 
in za prodajo rezervnih delov. 
Ustanovitev je zahtevala ogro-
men napor glede investicijske-
ga vložka, pri čemer so mu po-
magali vsi družinski člani, prav 
tako pri sami postavitvi interne-
tne strani. Kljub temu, da so mu 
kolegi govorili, da je to nesmi-
selno in da s tem ne bo prišel 
nikamor, je vztrajal in se pove-
zal z nekaj svetovnimi podje-
tji, ki so znana po dobavi delov 
za izdelavo teh multikopterjev. 
Kljub začetnim težavam zaradi 
težko pridobljenega zastopstva 
je naredil internetno stran in v 
prvih 14 dneh dobil že tri naro-
čila, kar je bilo zanj res neverje-
tno. Takrat je šlo za srednjo ra-
ven multikopterjev s pol do en 
kilogram težko kamero ter ceno 
med pet in osem tisoč evrov. Po 
prvih treh naročilih pa so priha-
jala nova in nova. Internetna tr-
govina zahteva veliko stopnjo 
organiziranosti, natančnosti in 
čim hitrejšo dostavo naročenih 
artiklov. Z dobrim servisom in 
odlično podporo strankam so 
pridobili zaupanje kupcev po 
vseh celinah sveta. »Vedno že-
lim biti prvi, zame drugo mesto 
ne obstaja,« je odločen Kranjče-
vič, ki mu je uspelo s svojim dru-
žinskim podjetjem Earthline, v 
katerem sta še mama in žena 
ter občasna sodelavca, blagov-
no znamko Kopterworx v treh 
letih pripeljati med vodilne na 

svetu, kar se tiče predvsem ino-
vativne izdelave delov za mi-
krokopterje, izboljšave le-teh 
ter končnega izdelka za zračno 
snemanje in fotografiranje.

Kot še pravi Kranjčevič, ki se je 
dolgo časa ukvarjal tudi z mo-
delarstvom, so hkrati z razvo-
jem Kopterworxa začeli tudi 
snemati po svetu. »Nabavi-
li smo si vrhunsko snemalno 
opremo. V zadnjem letu smo 
naredili veliko projektov, saj 
smo snemali na primer v In-
doneziji, Indiji, predstavitev 
nove Toyote, Audija, Mercede-
sa AMG, nazadnje pa smo bili 
na Tajskem, kjer je potekal fi-
nale skokov s pečin (cliff di-
ving). To so vse velike in po-
membne produkcije, kar je bil 
tudi moj cilj. Trenutno po svetu 
leti in snema več kot 200 naših 
multikopterjev, od Hollywoo-
da, Mehike, Indonezije, Singa-
purja, Švedske, Dubaja, Južne 
Afrike do Londona, kjer z naši-
mi napravami snema BBC.« Gre 
za multikopterje višjega ranga 
s kamerami višjega cenovnega 
razreda in vsak je sestavljen po 
želji stranke. V spletni trgovini 
Kopterworx, ki ima čez dva mi-
lijona obiskov letno, je mogoče 
dobiti vse najnovejše produkte 
na svetu. Stranka lahko pri njih 
kupi sestavne dele ali pa kom-
pletno sestavljen in testiran  
multikopter. Vsakemu kupcu 
nudijo tudi šolo letenja, da se 
nauči upravljati s temi naprava-
mi. Poleg samega snemanja pa 
multikopterje uporabljajo tudi 
v industrijske namene, in sicer 
za poteg žice med daljnovodo-
ma na težko dostopnih obmo-
čjih, med katerimi je razdalja 
tudi kilometer in več. 

Kranjčevič obenem prizna-
va, da so v podjetju razočara-

ni, ker v Sloveniji njihova de-
javnost nobenega ne zanima. 
Z njimi so do sedaj vzpostavi-
li stik novinarji z vseh koncev 
sveta, samo slovenski ne. »Po-
goji za podjetništvo so nikakr-
šni. Glavni problem pri nas je 
prostor. Delamo in se gnetemo 
v garaži velikosti 5x5 metrov. V 
načrtu imam, da bi si doma na-
redil velik Kopterworx center. 
Že dalj časa se pogajam z Ob-
čino za potrebno dokumenta-
cijo, vendar do sedaj neuspe-
šno. Prihajajo tudi novi zakoni 
o letenju, na podlagi katerih 
bomo imeli samo trije v Evro-
pi licenco šolanja teh, ki bi se 
radi ukvarjali z zračnim snema-
njem. Zato seveda potrebujem 
prostor, učilnico ipd., ampak mi 
enostavno tega ne omogoči-
jo. Probleme imamo tudi s ca-
rinami, uvozi, vse je treba pla-
čati vnaprej. Kot primer lahko 
navedem, da so majhen mul-
tikopter velikosti 8x8 cm, ki je 
namenjen otrokom za učenje 
in je v bistvu igračka, na cari-
ni uvrstili v isto kategorijo kot 
Pipistrelovo letalo. Namesto 
da bi nam država pomagala, 
nam kar naprej stoji za petami 
in nam nalaga davke, poveču-
je prispevke in papirologijo,« 
težke pogoje za podjetništvo 
opisuje Kranjčevič in dodaja, 
da bodo vseeno še vztrajali, 
da dejavnost še naprej ohrani-
jo v Sloveniji.

Drugače pa Kranjčevičev de-
lovni dan že dobri dve leti po-
teka takole: v pisarni in de-
lovnem prostoru prebije od 
osmih zjutraj do sedmih zve-
čer, potem gre domov za pri-
bližno dve uri pogledat svojo 
družino in se vrne nazaj v de-
lavnico, kjer je do treh, pol šti-
rih zjutraj, nato gre spat in se 
ob sedmih zbudi ter spet zač-

ne nov dan. Podobno je tudi 
čez vikende. Torej cel dan tuh-
ta, ponoči pa razvija, sesta-
vlja. »Moj cilj je, da sam nare-
dim boljši multikopter kot pa 
500 inženirjev v velikem pod-
jetju. Oni dajo ven izdelek, jaz 
pa ga dvakrat izboljšam,« pravi 
in še pove, da dnevno dobi 300 
do 500 elektronskih sporočil z 
naročili, povpraševanji ipd. in 
na vsakega od njih tudi odgo-
vori, kar mu vzame vsaj tri ure. 
»Ampak ljudem je to všeč, ker 
sem jim odgovoril v tako krat-
kem času. Pomembno mi je, da 
imam dobro podporo. Obiske 
dobivam s celega sveta, do se-
daj smo pri nas imeli tudi že tri 
srečanja vseh, ki se ukvarjajo z 
mojo dejavnostjo. Tako se na-
enkrat zbere 50 multikopterjev 
in je res super doživetje,« nav-
dušeno razlaga in dodaja, da 
ima trenutno več kot 15 tisoč 
registriranih obiskovalcev in-
ternetne trgovine in okoli 2500 
strank iz več kot 150 držav. V 
prihodnosti imajo v podjetju v 
načrtu še več novosti, npr. sta-
bilizacije glav na multikopter-
jih, čakajo jih tudi veliki projek-
ti, in sicer dve snemanji filmov 
in snemanja za Red Bull na raz-
ličnih svetovnih lokacijah. Ne-
nazadnje pa Kranjčevič upa, 
da bodo končno dobili papir-
je in spomladi začeli z gradnjo 
Kopterworx centra. »Vsi govo-
rijo o krizi, jaz pa imam dovolj 
dela, ampak ne morem delati 
tako, kot bi želel. Moram pove-
dati, da mi je od denarja veliko 
pomembnejše, da imam prija-
telje iz celega sveta, ki me pri-
dejo obiskat, me podpirajo pri 
mojem delu in s katerimi lah-
ko ob kavi poklepetam o no-
vih norih idejah, ki se nam ro-
jevajo,« še zaključi Kranjčevič.

 Rok Retelj

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Verjetno si je težko predstavljati, da lahko v samo 25 kvadratnih metrov veliki delavni-
ci deluje podjetje, kaj šele da se v tako majhnem prostoru odvija zgodba o uspehu svetovnih razsežnosti. Matjaž 
Kranjčevič iz Leskovca pri Krškem dokazuje, da je to povsem izvedljivo. Z izdelavo daljinsko vodenih multikopter-
jev za zračno snemanje, ki so znani pod blagovno znamko Kopterworx, se ukvarja zadnja tri leta, njegove izdelke 
pa poznajo in uporabljajo v tako rekoč vseh državah sveta.

Matjaž Kranjčevič ob svojih multikopterjih

je odkupilo družinsko podje-
tje Sava avto d.o.o., ki ga vodi 
Andreja	Jamšek, stavba s so-
dobno zunanjostjo pa združuje 
tako trgovske kot gostinske ka-
pacitete in krajšanje časa z bo-
wlingom. 

Ko govorimo o ustvarjanju no-
vih vrednosti pod starimi stre-
hami, ne moremo mimo pod-
jetja Siliko d.o.o., ki se je v 
letu 2003 odločilo za poslovni 
objekt na novi lokaciji in odku-
pilo prostore Jutranjke. Jutranj-
ka, eden od simbolov posavske 
in zasavske spretnosti, kjer je 
delo našlo prek 1000 delavk in 
delavcev, je žalostno zaprla vra-
ta proizvodnih prostorov na Ra-
dni, ponovno pa jih je za dejav-
nost odprlo podjetje Siliko in jih 
leta 2012 dodatno razširilo. Da-
nes naj bi imelo podjetje, ki ga 
vodi direktor Janez	Koprivec,	
na tej lokaciji zaposlenih več 
kot 100 ljudi.

Da lahko v teh časih dobro de-
luješ le, če zaupaš v sodelova-
nje, potrjujejo trije podjetni-
ki, ki so s svojimi dejavnostmi 
vrnili življenje stavbi bivšega 
konfekcijskega podjetja Kora 
v Radečah. Žalostna zgodba o 
pomembni tekstilni družbi bi se 
najbrž nadaljevala s propada-
njem prazne stavbe, če se ne bi 
leto nazaj Miran	Lipoglavšek, 
direktor družinskega podjetja 
Jomi Trade, prej 16 let zaposlen 
v programu vrednostnih papir-
jev Radeče papir, opogumil za 
drzen predlog in iskal istomi-
sleče podjetnike v svoji okoli-
ci. Poleg podjetja Jomi Trade, 
v katerem se ukvarjajo pred-
vsem s proizvodnjo samolepil-
nih etiket, sta se v Kori kmalu 
„ustalili“ še podjetje Izzi d.o.o., 
katerega lastnik je Izidor	Odla-
zek, nekdanji policist, ki se da-
nes ukvarja z gradbeništvom, 

prevozi in trgovino, ter podje-
tje Kolut, v katerem se ukvar-
jajo z izdelavo avtocestnih in 
parkirnih kartic ter termo kar-
tonov. Lastnik Koluta je Slavko	
Volf, ki je bil kar 22 let zaposlen 
v radeškem Muflonu in ustvar-
jal kot vodja grafike. Kot nam je 
pojasnil Lipoglavšek, se podje-
tja tudi z dejavnostmi med se-
boj dopolnjujejo, razdelili so si 
stroške in skupaj kupili ter lič-
no obnovili prostore Kore Ra-
deče. Neposredno tako vsa tri 
podjetja skupaj omogočajo čez 
20 zaposlitev. 

Tokratni prispevek zaključu-
jemo z omenjenim primerom 
podjetniškega povezovanja 
na skrajno severni točki Posav-
ja. Pozitivnih zgodb je še veli-
ko in jih bomo prihranili za pri-
hodnjič. Pa vendar ne smemo 
pozabiti poudariti, da so pogo-
ji za poslovanje v sedanjih za-
konsko-pravnih in predvsem 
birokratskih okvirih naše drža-
ve izredno oteženi. Poleg oko-
stelenih postopkov za pridobi-
vanje dovoljenj in sprememb 
namembnosti zemljišč so tu še 
težave z bančnim sektorjem, ki 
naj bi podjetnikom omogočal 
bančne garancije – ravno te so 
po Zakonu o javnih financah 
(ZJF-UPB4) tudi pogoj za mo-
žnost obročnega odplačeva-
nja kupnin od prodaje premo-
ženja. Tudi občine imajo zaradi 
birokratsko izredno zapletenih 
postopkov, s katerimi se mora-
jo srečati potencialni investitor-
ji, precej zvezane roke. 

Ob novem davku na nepremič-
nine, sprejetem konec prejšnje-
ga tedna, lastniki poslovnih in 
industrijskih stavb že skimava-
jo z glavami – po novem bodo 
poslovne, industrijske stav-
be ter zemljišča obdavčena z 
davčno stopnjo kar 0,75 odstot-
ka, medtem ko bodo energet-
ski objekti obdavčeni s stopnjo 
0,40 odstotka, zemljišča za gra-
dnjo stavb in druga zemljišča pa 
bodo držala isto stopnjo obdav-
čitve kot na primer nerezidenč-
ne stanovanjske nepremičnine, 
kar pomeni 0,50 odstotka. Do-
datno davčno breme je spre-
jemljivo, v kolikor je na drugi 
strani tudi prepričljiva vizija na-
daljnjega gospodarskega ra-
zvoja, pravijo gospodarstveni-
ki, ker pa zaenkrat v obstoj le-te 
niso prepričani, obstaja realen 
strah, da bodo prazne poslov-
ne cone povsem prerasle trave, 

proizvodnjo pa bodo morala 
podjetja, kljub določenemu „lo-
kalpatriotizmu“, seliti v investi-
cijam ugodnejše države. V upa-
nju, da do tega seveda ne pride, 
in v dobri veri, da je vsako novo 
delovno mesto izredna drago-
cenost tako za regijo kot drža-
vo, vsaka investicija v naš pro-
stor pa pomembna za ohranitev 
življenja v regiji, bomo tematiko 
v prihodnjih edicijah Podjetne-
ga Posavja vestno zasledovali.
 Maruša Mavsar
 foto: Ljubo Motore, 
 Smilja Radi, Rok Retelj

Z	družinskim	podjetjem
med	vodilne	na	svetu

Oglašujte v najbolj branem časopisu 
v Posavju!

Pokličite nas na 07 49 05 780
ali 040 634 783,

pišite na marketing@posavje.info

Stavba, ki je nekoč zjutraj pozdravljala šivilje, ni več prazna. Da-
nes pozdravlja izdelovalce gumi-tehničnih izdelkov, izdelkov iz 
silikona in plastike.  

Da je uspeh odvisen od sodelovanja na vseh področjih, tudi 
podjetniškem, se zavedajo Miran Lipoglavšek, Izidor Odlazek 
in Slavko Volf. Prostori Kore tako končno znova živijo.



9Posavski obzornik - leto XVII, številka 24, četrtek, 21. 11. 2013 PODJETNO POSAVJE

Opišite	nam	najprej,	kako	se	
je	podjetje	INO	z	leti	razvija-
lo	in	kakšne	uspehe	je	dose-
glo.	 Začetki tega podjetja se-
gajo v leto 1957. Iz Brežic se je 
proizvodnja postopoma začela 
preseljevati v Krško vas in tako 
pod blagovno znamko INO na-
stopamo od leta 1989. V začet-
ku smo proizvajali razsipalnike 
umetnih gnojil, pred 24 leti pa 
smo začeli izdelovati tudi mul-
čerje. Do sedaj smo razvili med 
220 in 230 modelov kmetijske in 
komunalne mehanizacije. Proi-
zvodnjo smo tudi modernizira-
li, veliko operacij opravljamo z 
roboti. Le tako lahko dosegamo 
vrhunsko kakovost in zadovolji-
mo kupce. Eden največjih uspe-
hov je zagotovo ta, da smo uspeli 
lastno razvite izdelke prodati Ja-
poncem in Švicarjem. Kot uspeh 
štejem tudi to, da imamo mlado 
generacijo inženirjev in vodij tr-
ženja, ki je sposobna to podjetje 
peljati po uspešni poti še naprej. 
Na različnih sejmih smo osvojili 
tudi že veliko medalj in nazivov 
šampiona, v Hannovru v Nemčiji 
bomo tako letos že 20-ič, veliko-
krat smo razstavljali tudi v Pari-
zu in Moskvi. Na leto se udeleži-
mo 30 do 32 sejmov. V podjetju 
je zaposlenih 50 ljudi, po Sloveni-
ji in v tujini pa imamo še okoli sto 
kooperantov, ki so naši dobavite-
lji določenih sestavnih delov. Naš 
najkompleksnejši stroj je preci-
zna pnevmatska sejalnica za se-
tev različnih kultur, kot so koruza, 
sončnice, buče, sladkorna pesa 
in soja, ki ima kar 1252 sestavnih 
delov. Zato je vloga kooperantov 
še toliko pomembnejša.

V	podjetju	 INO	 ste	 znani	 po	
inovacijah,	 saj	 na	 leto	 razvi-
jate	do	30	inovacij.	V	kolikšni	
meri	je	okolje	naklonjeno	ino-
vacijam?	Kakšen	pomen	 ima	
inovativnost	za	razvoj	vašega	
podjetja?
Okolje ni preveč naklonjeno na-
šim inovacijam, ker ne spodbu-
ja. Naklonjenost razumem kot 
finančno podporo in določene 
olajšave za inovativne projekte, 
vendar je tega na splošno v Slo-
veniji premalo. Želim si takšno 
naklonjenost, kot je na primer v 
Avstriji, Nemčiji in Švici – prijazno 
do razvoja podjetništva. Inova-
tivnost je ključnega pomena za 
naše podjetje, sicer ne bi bili zani-
mivi za najzahtevnejše trge, kot 
so angleški, ki je naš največji trg, 
avstrijski, nemški, švicarski in ja-
ponski. Od teh trgov podjetje za-
dnjih deset let tudi živi. V teh dr-
žavah lahko dobite kupca samo, 
če imate inovativno konstrukci-
jo, nekaj ekoloških elementov v 
njej in stroj, ki porabi veliko manj 
energije v primerjavi s konkuren-
co. Mi lahko svoje produkte pro-
damo v vsako državo na sve-
tu. Lahko rečem, da so inovacije 
ključnega pomena tudi za obstoj 
slovenskega gospodarstva. 

Kako	pomembno	tržišče	je	za	
vas	slovenski	prostor?	Ali	pri	
razvoju	 izdelkov	 sodelujete	
z	lokalnimi	kmetovalci,	vino-
gradniki	oz.	ali	se	obračajo	na	
vas	s	predlogi,	v	kateri	smeri	bi	
lahko	razvijali	stroje?
V slovenskem prostoru smo v za-
dnjih desetih letih prodali okoli 

pet tisoč strojev, od tega štiri ti-
soč mulčerjev, ki jih uporablja-
jo v sadjarstvu, vinogradništvu, 
poljedelstvu, komunali in tudi 
na golf igriščih. Slovenskim kup-
cem prodamo deset do 15 od-
stotkov lastno razvitih izdelkov, 
ki jih dobijo po nižjih cenah gle-
de na prodajne cene v drugih 
državah. Vsak stroj, ki ga skon-
struiramo, tudi preizkušamo. 
Običajno pri bližnjih poljedelcih 
ali širše in tudi čez mejo. Testira-
mo pri končnih uporabnikih, na 
fakultetah in inštitutih. Imamo 
namreč zelo razvejano sodelo-
vanje s fakultetami in inštituti 
tako v Sloveniji kot tujini. Oko-
lje ni povsod enako, zato ima-
mo lahko pri določenih mode-
lih mulčerjev težave, na primer 
že na Madžarskem, ker je obra-
bljenost zaradi peska, ki ga je ve-
liko v zemlji, bistveno večja kot v 
Sloveniji. Mi smo torej tisti, ki se 
moramo kupcu prilagajati. Tisti, 
ki stroje preizkušajo, ugotavlja-
jo pomanjkljivosti in predlagajo 
spremembe, izboljšave.

»Nikoli	 nisem	bil	 zadovoljen	
s	pogoji	gospodarjenja	v	Slo-
veniji,	še	nobena	vlada	ni	ime-
la	posluha	za	proizvodna	pod-
jetja,«	ste	dejali	na	novinarski	
konferenci	pred	dvema	letoma	
in	napovedali	celo	možnost	se-
litve	proizvodnje	v	tujino.	Ste	
še	vedno	takšnega	mnenja?
To absolutno drži še danes. Naša 
filozofija je postaviti več proizvo-
dnih objektov na drugih lokaci-
jah. Najprej zato, ker je delovna 
sila na določenih lokacijah cenej-
ša, z aplikacijo proizvodnje lah-
ko dobite tudi status domačega 
proizvajalca in možnosti večje 
prodaje. Vso znanje pa bomo za-
držali in razvijali doma. Ne po-
znam slovenskega proizvoda, ki 
bi dosegel isto ceno, če je izdelan 
v Sloveniji ali pa Avstriji. Na žalost 
bodo proizvodi, izdelani v tujini, 
vedno imeli višjo ceno od sloven-
skih. Zakaj v Sloveniji nismo kon-
kurenčni drugim državam? Prvič 
zaradi večnih prepirov  politikov, 
redki so, ki so delali v gospodar-
stvu, zato tudi ne zgradijo oko-
lja, ki bo prijazno in spodbudno 
za gospodarstvo. Drugič, v tej dr-
žavi imamo v nadgradnji 30 do 
40 odstotkov preveč zaposlenih 
ljudi, kar predstavlja velik stro-
šek. Če hočemo vse proračune 
napolniti, moramo nekomu vze-
ti. In vzamemo lahko samo ak-

tivnemu pre-
bivalstvu. Naj 
navedem pri-
mer. Švica ima 
sedemodsto-
tni davek na 
naše stroje, pri 
nas znaša 22 
odstotkov. Ko 
se peljem s ko-
lesom po Av-
striji, ne vidim 
jabolk na dre-
vesu, sliv po 
cesti, nepoko-
šenih travni-
kov, neobde-
lanih polj, vse 
je počiščeno. 
Zakaj? Zaradi 
stimulacij. Oni 
pošteno delijo 
finančne vire 

in spodbujajo mlade, da ostajajo 
na kmetiji. Vlagajo v svoje okolje, 
da s tem privabijo kolesarja, eno-
dnevnega gosta in zaslužijo od 
turizma. To pri nas ni tako razvito. 
Naše podjetje vso proizvodnjo 
financira z lastniškim kapitalom. 
Mi nimamo nič dolga, smo sta-
bilno podjetje, ker smo se racio-
nalno obnašali. Že več kot deset 
let plačujemo dobavitelje tako 
rekoč na dan. Zakaj je naše pod-
jetje »živo«? Ker ta ekipa, ki vse 
to vodi, resnično strokovno dela. 
Zase lahko rečem, da se ne spo-
mnim, da bi delal kdaj manj kot 
300 ur na mesec, tudi dopusta v 
zadnjih 25 letih nisem nikoli izko-
ristil. In tega sploh ne obžalujem, 
ker če bi drugače delal, ne bi bili 
več med živimi. Če bi naše pod-
jetje delovalo v Avstriji, v ureje-
nem okolju, bi bilo veliko boljše, 
bolj dobičkonosno, verjemite mi. 
Pri nas preveč energije izgublja-
mo zaradi nekih dvojnih predpi-

sov, saj imamo hkrati evropsko, 
slovensko in bivšo jugoslovan-
sko zakonodajo. In to je tragedija. 

Kakšen	je	odnos	regionalnih	
inštitucij	 do	 posavskega	 go-
spodarstva?	Kdo	naj	bi	spod-
bujal	gospodarstvo	v	regiji?
Sodelovanje je korektno. Z Regi-
onalno razvojno agencijo sode-
lujemo, ko gre za kadrovske šti-
pendije. Smo tudi ustanovitelji 
Tehnološkega centra za Posavje. 
Kar tem inštitucijam primanjku-
je, so finančni viri za financiranje 
razvojnih projektov. Večkrat ka-
teremu od županov povem, da 
tako naše kot še nekatera druga 
uspešna posavska podjetja, kot 
npr. Kovis, Regulator, SOP, Stilles 
in Evrosad,	potrebujejo vire za ra-
zvoj novih proizvodov in mladih 
strokovnih kadrov za trženje teh 
proizvodov. Če bi lokalna sku-
pnost namenila več virov Tehno-
loškemu centru, bi se mogoče v 
marsikaterem podjetju v Posav-
ju razvil kakšen nov produkt. Teh-
nološki center smo ustanovili kot 
neprofitno organizacijo, kar po-
meni, da se vse, kar se v centru 
zgodi, vloži spet v razvoj. Vendar 
z lokalno skupnostjo nismo na-
šli skupnega konsenza glede na-
daljnjega razvoja. Lokalna sku-
pnost na čelu z župani bi morala 
biti prva, ki bi morala spodbujati 
gospodarstvo v regiji. Prav tako 
občinski sveti. Del virov, ki jih po-
berejo iz gospodarstva, bi morali 
vrniti za razvojne projekte in raz-
iskave na drugih tržiščih. Če bi 
osebno imel industrijsko cono, 
kot jo imajo posavske občine, bi 
potencialnim investitorjem dal 
zemljo zastonj, vendar pod do-
ločenimi pogoji – ustvariti 20 de-
lovnih mest za določeno časov-
no obdobje.

Kako	 je	 z	 razvojem	 občine	
Brežice?	Česa	nam	manjka?
Ko se peljem s kolesom in vi-
dim, koliko podjetij je zaprtih, 
je to res tragično. Moj odgovor 
na to, zakaj je prišlo do tega, je 
jasen. Draga, zbirokratizirana dr-
žava, v kateri je premalo posluha 
za tuja vlaganja, premalo vlaga-
nja v naravoslovne poklice, pre-
več neracionalnega trošenja … 
Preveč vlagamo v infrastrukturo, 
samo poglejte industrijske cone. 
V njih se nič ne dogaja in se tudi 
ne bo. Ne rečem, da denar za 
razvoj ni potreben, ampak je bil 
napačno usmerjen. Preveč de-
narja smo zmetali v beton. Če 
bi ga zmetali pol manj, bi ime-
li sedaj toliko več za investicije v 
mlade inženirje, komercialiste in 
bi bila naložba bolj upravičena. 
Več posluha za razvoj gospodar-
stva tudi naši občini ne bi škodi-
lo. Ne rečem, da gre vse v napač-
no smer, vendar bi del investicij 
sam usmeril drugam. Ne verja-
mem, da se v obdobju od osa-
mosvojitve ni dalo narediti kaj 
več, res ne verjamem.

Kakšno	je	vaše	mnenje	o	aktu-
alni	kmetijski	politiki?
Največje bogastvo Slovenije je 
podeželje. Prevozil sem pribli-
žno 50 držav, bil v vinogradih, 
sadovnjakih, na poljih, v par-
kih in ugotovil, da imamo pri 
nas zelo lepo pokrajino, ki pa 
jo premalo koristimo. Potrebno 
bi bilo narediti preobrazbo lju-
di, da bi prišlo do več inovativ-
nosti. Spoj med kmetijstvom in 
končnim kupcem bi moral biti 
izrazitejši. Avstrijski in švicarski 
model, v okviru katerega prebi-
valstvo spodbujajo, da ostane 
na podeželju in da se to okolje 
razvija, je lahko slovenski kme-
tijski politiki samo za vzorec, ki 
ga enostavno samo prekopi-
ra. Ni ji treba nič novega izmi-
šljati. Če bi delali po tem vzor-
cu, bi bilo slovensko podeželje 
zanimivejše za tuje goste. Prav 
tako bi morala kmetijska združe-
nja nastopati bolj povezovalno, 
saj smo vse preveč razdroblje-
ni. Projekt vinskih in sadjarskih 
cest, ki so nastale v Posavju, ima 
pri meni neko dodano vrednost. 
Slovenija je lepa, zelena dežela 
in mislim, da si zasluži, da bi bili 
ljudje v njej srečnejši.  

Če	se	vrneva	še	na	samo	pod-

Branko Kos, prokurist podjetja INO Brežice d.o.o.

Preveč	vlaganj	v	beton
KRŠKA VAS – Podjetje INO Brežice d.o.o. s sedežem v Krški vasi v časih, zahtevnih za gospodarstvo, uspešno kljubuje 
vsem težavam, ki so v zadnjem obdobju pokopale že marsikatero slovensko podjetje. Glavni »krivec« za tako uspe-
šno vodenje je vsekakor Branko Kos, ki je leta 1989 ustanovil podjetje pod blagovno znamko INO, opravljal direk-
torsko funkcijo 21 let, sedaj pa v vlogi prokurista skrbi za nadaljnji razvoj podjetja, v katerem izdelujejo kakovostno 
kmetijsko mehanizacijo in komunalno opremo. Njegovi inovativnost in podjetnost sta vzrok, da je podjetje pripeljal 
do prepoznavnosti in ugleda na domačem in tujem trgu. 60-letni diplomirani inženir strojništva iz Brežic, sicer po 
rodu iz Sromelj, nam je med drugim zaupal, da kar pol leta preživi v tujini. Z njim smo se pogovarjali nekaj dni pred 
slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri je prejel letošnjo oktobrsko nagrado, ki jo je v znak do-
brodelnosti podelil brežiški bolnišnici za nakup nujno potrebne opreme za čim kakovostnejše zdravljenje občanov. 

Branko Kos

jetje	INO.	S	katerimi	inovacija-
mi	se	trenutno	ukvarjate?
Trenutno imamo v razvoju pet 
projektov – hidravlično zložljiv 
mulčer DUPLEX-TRIPLEX za delo 
na velikih zelenih površinah, kot 
so letališča, in poljedelskih po-
vršinah; mulčer PROFI MEGA za 
drobljenje v gozdu, na pašni-
kih, nasipih, golf igriščih; Mulčer 
na hidravlični pogon, namenjen 
predvsem za preprečevanje za-
raščanja gozda v pašnike, le-te-
ga smo uspeli prodati tudi avstrij-
skim železnicam, da lahko uničijo 
grmičevje ob tirih; Profesionalni 
razsipalnik umetnih gnojil na vo-
zičku ter projekt direktne setve s 
Preciznimi pnevmatskimi sejalni-
cami. Vsi ti izdelki bodo tudi raz-
stavljeni na prihajajočem sejmu 
v Hannovru, ki je najbolj inovati-
ven in največji na svetu. Tri od teh 
imamo prijavljene kot inovacije. 
Če uspemo dobiti kakšno meda-
ljo, bo to za nas kot zlata olimpij-
ska medalja. 

Ali	pozdravljate	sejme,	kot	je	
npr.	POK	v	Brežicah?	
Vsak, ki nekaj proizvede, mora 
to tudi predstaviti, zato seveda 
podpiram takšne sejme. S tem 
se spodbuja inovativnost, pod-
jetnost, gospodarnost. To je pro-
mocija za same obrtnike, podje-
tnike, kar je lahko samo dobro. 
Osebno smo se sicer odpove-
dali vsakoletnega hišnega sej-
ma zaradi stroškov in obremeni-
tev, zato ga sedaj organiziramo 
na dve leti.

In	še	za	konec	–	kaj	svetujete	
vsem,	ki	želijo	uspeti	v	svetu	
podjetništva?
Naj bodo podjetni, strokovni in 
naj vstopajo v ta svet brez stra-
hu. Svet podjetništva je krut. 
Ceni samo znanje in korek-
tnost. Če hočeš uspeti, moraš 
biti strokoven, agresiven. Tega 
pa je med mladimi premalo. V 
podjetju INO smo tako vedno 
odprti za podjetne, strokovne 
mlade, ki imajo pametne ideje 
in želijo uspeti.
Ob tej priložnosti pa bi se rad 
javno zahvalil mojim sodelav-
cem, ki so pomagali graditi bla-
govno znamko INO doma in v 
tujini, prav tako tudi moji dru-
žini, ki je razumela veliko odso-
tnost od doma. Brez njih projekt 
ne bi uspel.
 Rok Retelj

Tisoč in en dimnik iz Sevnice
Dober dimnik pomeni optimalno varnost in izkoriščenost goriv 

Dober dimnik, pa naj gre za postavitev na novogradnji ali sanaci-
jo starega, med drugim odlikujeta tudi dobra neprekinjena toplo-
tna izolacija in majhna teža, zaradi česar tak dimnik ne potrebu-
je posebnega temelja. Zanemarljiva pa ni niti možnost takojšnje 
uporabe, saj je montaža enostavna in hitra. 

»Stabilnost in togost konstrukcije notranjega dela dimnika smo 
dosegli s fiksnim oblikovnim spojem elementov, privarjenih na di-
mniške cevi in druge elemente. Poleg tega so nerjavni dimniki iz 
aluminija estetsko zelo prilagodljivi in lahko tudi barvno skladni 
s streho,« pravijo v družinskem podjetju Karodi iz Sevnice, kjer 
že dobra tri desetletja proizvajajo in montirajo dimnike. 

Tisoč montiranih dimnikov na leto je njihova referenca za kako-
vost. Njihovi enoslojni dimniki, obdani z negorljivim plaščem, 

so primerni za sanacijo starih dimnikov, pa tudi za novogradnje, 
troslojni pa so prava rešitev za sodobna kurišča v stanovanjskih, 
poslovnih, obrtnih ali industrijskih objektih, kjer kurijo s trdi-
mi, tekočimi ali plinastimi gorivi in uporabljajo nizkotempera-
turne kondenzacijske kotle, ki zahtevajo ustrezno vleko dimnika. 

Za pravilno, enostavno in hitro povezavo kotla z dimnikom v 
podjetju Karodi proizvajajo tudi priključne kose dimovodov, ki 
so medsebojno enostavno sestavljivi. 

Ponudbo so v podjetju Karodi razširili še na kaminske peči na drva 
ali pelete in štedilnike na trda goriva v kombinaciji s centralni-
mogrevanjem svetovno priznanih proizvajalcev Sideros, Nordi-
ca, Wodtke in Lokaterm.
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Vesna	Lapuh	
Simpatična 33-le-
tnica zase pravi, 
da je „od nikjer in 
od povsod“, roje-
na v Brežicah, sta-
nujoča v Krškem, 
zadnjih 13 let je 
preživela v Lju-
bljani in se letos 
poleti vrnila v Kr-
ško. „Podjetniški 
svet je zame pov-
sem nov in nimam 

nobenih posebnih podjetniških izkušenj od 
prej,“ doda. Univ. dipl. inženirka gradbeništva 
in univ. dipl. inženirka arhitekture se je odloči-
la za poslovno idejo znotraj svoje stroke: „Imela 
bom arhitekturni biro in galerijo v starem me-
stnem jedru Brežic. Moje delo bo odražalo mojo 
vsestranskost. Preplet različnih znanj in veščin, 
ki sem jih pridobila v času izobraževanja in tudi 
skozi bogate življenjske izkušnje zaradi svoje 

neizmerne vedoželjnosti.“ Meni, da se arhitekt 
mora odzivati na trenutne razmere v okolju ter 
vedno imeti vizijo za še boljšo prihodnost. Pra-
vi, da se je vedno pogumno lotevala projektov, 
ki se marsikomu zdijo problematični in neizve-
dljivi, bi pa s svojim uresničenjem prinesli sve-
žino in povečanje kakovosti življenja nasploh. 
„Menim, da je ravno sedaj čas za neke nove, ino-
vativne projekte. Arhitektura niso samo prazne 
oblike, naključno zapolnjene z vsebinami. Inter-
disciplinarnost. Sodelovanje, reševati več izzi-
vov z enim zamahom. Svet se spreminja in kar 
je nekoč morda bilo funkcionalno, se danes zdi 
utesnjujoče.“ Znotraj projekta PVSP je naredila 
zasnovo podjetja, pridobila pomembne infor-
macije in spoznala iskrive ljudi. Njeno podjetje 
naj bi zaživelo spomladi.

Špela	Fekonja
Krčanka pred 
vključitvijo v Pod-
jetno v svet pod-
jetništva ni re-
sno razmišljala o 
tem, da bi se sama 
preizkusila v vlo-
gi podjetnice, če-
prav je ideja, da 
bi skušala znanje 
japonskega jezi-
ka ponuditi oko-
lici, vseskozi tle-

la nekje v ozadju. In kakšno poslovno idejo je 
oblikovala? „Na kratko povedano si želim po-
magati pri povezovanju Japonske in Slovenije s 
premoščanjem jezikovnih in kulturnih preprek. 
Ponudba vključuje vse od pisnega prevajanja, 
konsekutivnega tolmačenja, svetovanja, kako 
uspeti na japonskem trgu, turističnega vodenja 
pa do izvajanja tečajev japonskega jezika.“ Pod-
jetno v svet podjetništva ji je razkrilo, da mora 

biti samostojni podjetnik direktor, PR-ovec in iz-
vajalec dejavnosti v eni osebi hkrati, zato so bila 
nova znanja o računovodstvu, marketingu, re-
toriki, gospodarskem pravu in ostalem koristna, 
„poleg tega smo se udeležili različnih aktualnih 
sejmov in poslovnih konferenc ter se predsta-
vili vodilnim v gospodarstvu in s tem opozorili 
nase.“ Po napisanem poslovnem načrtu se bo 
začela pripravljati za izpit za turističnega vodni-
ka, njena misel pa je hkrati ustvarjalna in reali-
stična: „Danes je med mladimi visoka stopnja 
brezposelnosti in marsikdo misli, da je vstop v 
podjetništvo, sploh če dobiš subvencijo/nagra-
do, enostaven. Vendar je pred začetkom potre-
ben temeljit razmislek o tem, kaj in komu po-
nuditi, kako postati prepoznaven, kje pridobiti 
sredstva za pričetek poslovanja itd. Po mojem 
mnenju je samostojno podjetništvo kljub kri-
zi dobra priložnost za vse mlade, ki si upajo in 
imajo perspektivne ideje, kajti če poznaš trg in 
kupce, se jim lahko prilagodiš in jim prodaš toč-
no to, kar si želijo.“

Luka	Jejčič
Univerzitetni di-
plomirani bio-
log Luka Jejčič je 
imel že leta 2009 
eno leto odprt s.p., 
vendar ga je zaprl 
zaradi pomanjka-
nja poslovnega 
znanja. Sevničan 
ugotavlja, da je 
bila težava v po-
manjkanju znanj 
iz nekaterih speci-

fičnih poslovnih področji, kot so trženje, proda-
je ... Svoje ideje je zato nadgradil in tržno opre-
mil, osnovna dejavnost pa bo slonela na izdelavi 
naravnih mil, mazil in naravnih pralnih sredstev: 
„Ravno prejšnji teden sem prijavil osebno dopol-
nilno delo in bom začel prodajati mila, saj so mi 
na Obrtni zbornici Slovenije odobrili, da so moja 
mila izdelki domače in umetnostne obrti. Tako 
bom začel s prodajo preko osebnega dopolnil-

nega dela, nato pa bom v naslednjem letu, če bo 
prodaja stekla, odprl s.p. in začel tudi s proda-
jo drugih izdelkov.“ Projekt mu je vliv pogum in 
dodal začetni zagon, da je začel oblikovati svojo 
podjetniško idejo. „Dobra stran projekta je tudi, 
da udeležencem zagotavlja socialno varnost in 
s tem omogoča, da lahko v miru razvijamo svo-
je poslovne ideje.“ Luka misli, da je glavna težava 
pri novo ustanovljenih podjetjih  pomanjkanje 
začetnega kapitala in visoki minimalni prispevki: 
„Žal v prvem letu veliko novih podjetnikov zaslu-
ži le nekaj tisoč evrov, po drugi strani pa gre vsaj 
4000 evrov državi, tudi če ne zaslužiš niti enega 
evra.  Mislim, da je tudi preveč predpisov in za-
konskih regulativ, tako da  je ogromno časa tre-
ba posvečati birokratskemu delu, namesto da bi 
razvijali svojo dejavnost.“ Načrti so že skoraj na-
rejeni, potrdila že urejena, za začetek pa bodo 
lahko stranke, ki cenijo naravno in koži prijazno 
kozmetiko, preizkusile naravna mila, narejena na 
bazi hladno stiskanih rastlinskih olj, zelišč, eterič-
nih olj in drugih naravnih dodatkov.  

Petra	Ereš	Malus	
31-letna Brežičan-
ka je s podjetniki v 
stalnem stiku, za-
dnjih pet let je bila 
zaposlena v pod-
jetju, kjer je lah-
ko, sicer od daleč, 
nekoliko spoznala 
delovanje podje-
tja. Sama se na la-
stno poslovno pot 
podaja prvič: „Moja 
poslovna ideja je 

Posavju ponuditi krajinsko arhitekturno načr-
tovanje, svetovanje in urejanje vrtov ter parkov. 
Okolica hiše in podoba naselja, v katerem živi-
mo, pomembno vplivata na nas. Domač vrt ali 
bližnji park postajata zaradi ritma sodobnega 
življenja z vse manj prostega časa vedno po-
membnejši del bivalnega prostora, zato je po-
membno, da sta urejena funkcionalno in da iz-
boljšujeta kvaliteto bivanja. S svojim znanjem 

in izkušnjami bi rada vsem, ki si želijo oblikova-
ti oziroma izboljšati svoj vrt, javni prostor, stro-
kovno pomagati pri načrtovanju in urejanju ze-
lenih površin. Njena poslovna ideja zori že dlje 
časa, zadnjih pet mesecev pa je v projektu PVSP 
pridobila povsem nova znanja s področja raču-
novodstva in vodenja podjetja, „v sklopu pro-
grama so odgovorni poskrbeli tudi za promo-
cijo naših idej v medijih, udeleženci pa smo se 
predstavili tudi predstavnikom občin.“ Meni, 
da največji trenutni težavi na trgu predstavlja-
ta padec kupne moči in majhnost slovenskega 
trga, vendar sta obe težavi lahko tudi izziv in 
priložnost, zato se svoje poslovne poti veseli in 
je pripravljena na spoprijemanje z vsem izzivi, 
ki jih bo prinesel jutrišnji dan. 

Marko	Bregar
Pravnik iz kraja Tel-
če konkretnih iz-
kušenj s podjetni-
štvom še ni imel, 
ima pa nekaj prija-
teljev, ki imajo svoje 
podjetje. Za lastno 
poslovno pot načr-
tuje nudenje medi-
acijskih postopkov 
ter pravnega sveto-
vanja: „Moje delo na 
področju mediacije 

na kratko pomeni, da kot neodvisna tretja oseba 
posredujem pri rešitvi spora, pri čemer si prizade-
vam za dosego poravnave, ki bo v njuno korist in 
obojestransko zadovoljstvo. S pravnim svetova-
njem pa imam v mislih sestavo vseh vrst pogodb, 
raznih pisanj, pomoč strankam pri prekrškovnih 
postopkih in tako dalje.“ Prihodnji meseci bodo 
zanj odločilni, saj namerava odpreti podjetje, okle-
va le še med obliko popoldanskega dela ali odloči-

tvijo za klasičen s.p. „Vse je odvisno od povpraševa-
nja na trgu, vendar se mi v začetku zdi primernejše 
popoldansko delo.“ Petmesečno usposabljanje v 
okviru projekta PVSP je poleg novih znanj Marku 
omogočilo, da je v spodbudnem delovnem oko-
lju razvil svojo idejo ter se usposobil za podjetni-
ško pot. „V času, ko sem bil udeleženec programa, 
sem opravil nekaj izobraževanj ter izpit, ki so pogoj 
za opravljanje dejavnosti, s katero se nameravam 
ukvarjati.“ Zaveda se, da svet tudi za mlade podje-
tnike ni rožnat: „Težava je prav gotovo višina obve-
znih prispevkov, ki jih mora mladi podjetnik plače-
vati že takoj na začetku. Težko je začeti, še posebej, 
če podjetnik nima zagonskih sredstev, kar se po-
gosto dogaja. Posavje je majhen trg, še posebej za 
kakšne specializirane dejavnosti. Priložnosti pa vi-
dim v tem, da država zadnja leta spodbuja mlade, 
da začnejo svojo podjetniško pot – tako z denarni-
mi spodbudami kot z raznimi programi, kot je npr. 
Podjetno v svet podjetništva. Prav tako smo Slo-
venci delavni ter relativno dobro izobraženi in to 
sta dve lastnosti, brez katerih podjetnik ne more.“   

Tanja	Štokar
Celjanko, ki si je 
pred sedmimi leti 
ustvarila družino 
v Kostanjevici na 
Krki, sta spremem-
ba bivalnega okolja 
in gospodarska kri-
za vzpodbudili, da 
se ponovno poda 
v podjetništvo, saj 
je imela že pred ča-
som registriran s.p. 
Na podlagi znanj, 

talentov, lokalnih potreb, vizije in trdega dela se je 
odločila, da se v podjetju ARTGIB Tanja Štokar s.p. 
posveča poučevanju in osveščanju pomembno-
sti gibanja in rekreacije za posameznika, pa tudi 
promociji, turističnemu vodenju in prepoznavno-
sti Kostanjevice na Krki ter širšega območja Dolenj-
ske in Posavja. Skupaj z možem se ukvarjata tudi 
s celostno podobo kmetije, trenutno poučuje še 
zumba fitnes rekreacijo v petih krajih ter vodi sku-

pine turistov. Trenutno organizira božično-novole-
tni zumba dogodek v Krškem s humanitarno noto, 
kmalu pa se bo udeležila strokovnega izobraževa-
nja Fitnes zveze Slovenije. „PVSP je svetel žarek, ki 
je posijal na začetku moje poslovne poti. Mentorji, 
uspešni podjetniki in vsi ostali so se trudili predati 
svoje znanje, nas stimulirati, da razvijemo poslov-
ne ideje do realizacije. V varnem zavetju finančne 
sigurnosti sem pridobila veliko znanja, potrebne li-
cence, poznanstva, kar mi sedaj omogoča lažji pro-
dor na poslovni trg.“ Tanja, ki bo gotovo navdihnila 
mnoge mlade, se strinja, da je vsak začetek težak 
in da sedanje nestimulativno recesivno okolje, ne-
gativne medijske novice, vsakodnevne zgodbe o 
boju za preživetje in problematika začetnega ka-
pitala niso ravno opogumljajoče za mladega pod-
jetnika: „Menim pa, da sta navkljub vsemu čakanje 
na službo, na boljše čase ter tarnanje tisto, kar nas 
najbolj paralizira in razoroži podjetniškega duha. 
Podjetje in podjetništvo sta živa stvar, ki jo je po-
trebno prilagajati povpraševanju, tržni situaciji in 
venomer iskati nove priložnosti."

Matija	Kolarič
26- letnik iz Kapel 
se je s podjetni-
štvom prvič srečal 
v študentskih letih, 
ko mu ni bilo težko 
poprijeti za najra-
zličnejša priložno-
stna dela. Študij 
mu je prinesel te-
oretično znanje 
in naziv univerzi-
tetnega diplomi-
ranega inženirja 

gradbeništva, radovednost in podjetniška ži-
lica pa ga že ženeta na novo podjetniško pot. 
Želi si odpreti lastno podjetje, ki bi se ukvarja-
lo z inženiringom stavbnega pohištva in senčil, 
pri tej ideji pa ga podpirajo družina in prijatelji. 
Ravnokar zaključuje pisanje poslovnega načrta 

znotraj projekta Podjetno v svet podjetništva. 
In katera nova znanja mu je prinesla udeležba v 
omenjenem projektu? „Nova znanja s področij, 
ki jih prej nisem poznal. Tu mislim predvsem na 
računovodstvo ter pravne zadeve. Študij grad-
beništva je ozko strokovno usmerjen in zaradi 
velikega števila strokovnih predmetov takrat 
žal ni bilo možnosti, da bi se spoznal z admi-
nistrativnimi zadevami, ki jih posameznik po-
trebuje pri vodenju podjetja.“ Dobro se zave-
da stanja na trgu in različnih ovir, ki ga čakajo 
na novi podjetniški poti: „Trg je zahteven, v Po-
savju tudi relativno majhen in se hitro zasiči, v 
Sloveniji kot celoti pa je poleg majhnosti teža-
va tudi padec kupne moči, zaradi česar podje-
tniki ustvarjajo manjše donose.“ Ker je po naravi 
optimist, se s takšnim pozitivnim odnosom od-
pravlja tudi vsem naštetim izzivom naproti in se 
veseli svoje nove poti. 
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Poslanstvo	projekta	Podjetno	v	svet	podjetništva	2013	je	spodbujanje	podjetni-
štva	med	mlajšimi	brezposelnimi	z	višjo	ali	visoko	stopnjo	izobrazbe	ter	odpiranje	
novih	delovnih	mest	za	mlade.	V	okviru	projekta	se	udeležencem,	izbranim	na	jav-
nih	razpisih,	zagotovijo	strokovna	pomoč	ter	podjetniška	usposabljanja,	ki	jih	po-
trebujejo	pri	razvoju	podjetniške	ideje	v	delujoče	podjetje.	

Operacija	Podjetno	v	svet	podjetništva	2013	sodi	v	Operativni	program	razvoja	člove-
ških	virov	za	obdobje	2007–2013,	projekt	se	izvaja	na	območju	vse	Slovenije,	njegova	
vrednost	je	3.888.354	€,	financirata	pa	jo	Evropski	socialni	sklad	(85 %)	in	Ministrstvo	
za	delo,	družino	in	socialne	zadeve	(15	%).	Cilj	projekta	je,	da	vsak	udeleženec	v	enem	
letu	po	zaključku	usposabljanja	ustanovi	lastno	podjetje,	se	samozaposli	ali	zaposli	pri	
drugem	delodajalcu.	Skupaj	bo	do	konca	leta	2013	vključenih	250	mladih	iz	vse	Slove-
nije.	In	kakšne	so	izkušnje	ter	podjetniški	načrti	nekaterih	dosedanjih	udeležencev?

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, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne 
usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.
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Več	kot	štiri	desetletja	
kvalitetne	Mehanooptike	RIMC
Začetek mehanooptike v podjetju Rimc d.o.o. sega v leto 1972, ko je Ivan	Rimc začel s proizvo-
dnjo optičnih strojev in diamantnih brusnih plošč za bivšo Jugoslavijo. Istega leta je bila odpr-
ta prva očesna optika v Krškem, dve leti kasneje tudi v Brežicah. Podjetniška pot Roberta	Rim-
ca, ki vodi podjetje Rimc d.o.o., se je začela leta 1992, ko je prevzel obrt od očeta in nadaljeval 
z optiko v Krškem ter se začel ukvarjati tudi s prodajo, servisiranjem in montažo optične, oftal-
mološke in medicinske opreme. Istega leta so prevzeli zastopstvo japonskega podjetja Topcon, 
vodilnega proizvajalca omenjene opreme, ter podjetja Breitfeld & Schliekert, vodilnega proizva-
jalca potrošnega materiala in izdelkov za očesno optiko, leta 2006 pa so začeli zastopati znane-
ga nemškega proizvajalca korekcijskih stekel Rodenstock. 

S podjetjem Rimc d.o.o. sodeluje vseh 270 optik po Sloveniji, ljubljanski in mariborski UKC, sko-
raj vse splošne bolnišnice, zdravstveni domovi in zasebni oftalmologi, prisotni pa so tudi na tu-
jih trgih, saj so ekskluzivni zastopniki za Topcon in B&S opremo na Hrvaškem, prodajajo in ser-
visirajo pa tudi v BiH, Srbiji, Makedoniji in Albaniji.

Kot še pravi Robert Rimc, ki se je najprej izučil za strojnega tehnika, kasneje naredil optično šolo, 
letos pa končal tudi triletni študij optometrije v Veliki Gorici na Hrvaškem in tako postal inženir 
optike, imajo v podjetju osem zaposlenih, štiri v mehanooptiki in štiri očesne optike v optiki. 
Podjetje Rimc d.o.o., ki je sicer znano po kvalitetnem servisu in dostopnosti, ima v Sloveniji več 
kot 50-odstotni delež prodaje oftalmološke opreme. Leta 1995 so v UKC Ljubljana vzpostavi-
li tudi prvi sistem za slikanje in opazovanje očesnega ozadja v vzhodni Evropi, prav tako edini 
v Sloveniji nudijo storitev laserskega varjenja očal. V podjetju Rimc d.o.o. so vsekakor ponosni, 
da lahko uspešno prodajajo najnaprednejšo tehnologijo za očesno optiko, ki je ponavadi zelo 
draga, veliko pa k uspehu prispeva ekipa zaposlenih.

naročena objava

Kakšne	priložnosti	po	vašem	
mnenju	nudi	ta	projekt	mla-
demu,	ki	želi	začeti	svojo	pod-
jetniško	pot?
Podjetno v svet podjetništva 
2013 je projekt, ki vsem udele-
žencem v 12-ih regijah nudi nuj-
no potrebno usposabljanje, ki 
ga bi naj vsak podjetnik, ki stopa 
na svojo podjetniško pot, spo-
znal, nudi čas in sredstva za ra-
zvoj in preveritev svoje poslov-
ne ideje na trgu ter nenazadnje 
tudi potrebne delovne izkušnje, 
ki jih marsikdo nima. Moje mne-
nje je, da je podjetniška pot v 
teh časih gospodarske krize ve-
lik izziv zaradi zaostrenih go-
spodarskih razmer in nižje po-
trošnje, hkrati pa priložnost za 
razvoj zanimivih izdelkov in sto-
ritev. Zato je ta proces, ki ga ta 
projekt nudi, nujen, ker bi dru-
gače bili ti mladi prepuščeni sis-
temu, torej iskanju »službe«, ki 

PVSP	je	le	del	zgodbe,	
začeti	je	potrebno	v	vrtcih

jih pa danes ni veliko, predvsem 
za visoko izobražene brez delov-
nih izkušenj. Predvsem pa  se je 
potrebno zavedati, da moramo 
vsi prebivalci Posavja to misel-
nost o »varni službi« pozabiti in 
učiti mlade podjetniškega pri-
stopa, ki jim bo koristil na vsa-
ki poti, ki jo bodo ubrali.

Večina	 udeležencev	 zadnje	
skupine	se	bo	odločila	za	od-
piranje	svojega	podjetja.	Sma-
trate	to	kot	uspeh	oz.	kaj	bi	za	
vas,	 kot	 notranjo	 mentori-
co	projekta	na	RRA,	pomeni-
lo	uspeh?
Zame je uspeh, da imamo v sku-
pinah uspešne mlade ljudi, ki so 
odprti in delovni in ki se ne boji-
jo novih znanj in izkušenj. Želijo 
se učiti podjetništva in tudi po-
gumno vstopati na podjetniško 
pot. Potrebujejo pa pomoč vseh 
nas. Uspeh zame je, če nekdo 
najde svoj smisel v svoji podje-
tniški poti in da to počne s srcem 
in s tem ustvarja prihodek sebi, 
okolju, državi in ko raste tudi dru-
gim. Ostali pa se s temi izkušnja-
mi in znanjem zaposlijo in jim je 
ta izkušnja popotnica za v svet.

Kako	konkretno	poteka	sode-
lovanje	med	skupinami	PVSP	
iz	različnih	regij?
Sodelovanje med skupinami 
poteka večinoma preko sple-
tnih orodij, ki jih mladi znajo 
zelo dobro uporabljati za mreže-

nje in tukaj imajo tudi prednost 
pred ostalimi podjetniki. Pred-
vsem gre tukaj za izmenjavo iz-
kušenj med udeleženci, podob-
ne dejavnosti in prenos znanj 
ter podobno. V okviru projek-
ta je formiran tudi klub PVSP, 
kjer so udeleženci člani in na ta 
način sodelujejo pri pomemb-
nejših temah. Hkrati je v okvi-
ru projekta predvidena skupna 
konferenca, ki bo za drugo sku-
pino udeležencev na ravni Slo-
venije potekala 28. novembra v 
Mariboru, kjer imajo vsi udele-
ženci priložnost, da se predsta-
vijo širši javnosti.

Kako	kaže	projektu	v	priho-
dnje?
Vodilni partner RCR Zasavje se 
skupaj z vsemi nami trudi za na-
daljevanje operacije naslednje 
leto in tudi v naslednji finančni 
perspektivi. Pisnega zagotovila 
še nimamo, vendar menim, da 
bomo drugo leto izvajali to ope-
racijo, in sicer se predvidevajo tri 
skupine po 10 udeležencev. Vsa-
ka skupina bo vključena v pro-
ces za čas štirih mesecev. Tako se 
predvideva vključitev 30 visoko 
izobraženih mladih v ta proces 
v letu 2014. Vse se bo pa mora-
lo začeti z javnim pozivom, ki bo 
moral biti objavljen še letos, ob 
tem bo tudi predstavitev javne-
ga poziva. Največ promocije pa 
naredijo udeleženci sami, saj z 
njihovimi izkušnjami tudi dru-

gi prepoznajo svoje priložnosti 
v tem procesu.

Mladi	 bodo	 torej	 zakoraka-
li	na	samostojno	podjetniško	
pot.	Kaj	menite,	s	katerimi	iz-
zivi	oziroma	ovirami	se	bodo	
ti	mladi	v	kratkem	srečali	na	
svoji	podjetniški	poti?
Predvsem se bodo srečali z ne-
usmiljenim trgom, vedno bolj 
zahtevnim kupcem in ceno, ki v 
tem času manjše potrošnje vpli-
va na prodajo. Skozi projekt jih 
skušamo pripraviti na te izzive in 
ovire, da jih že sedaj prepozna-
jo in da znajo ob pojavu le-te-
ga odreagirati. Ne dvomim v nji-
hovo uspešnost, saj so na to pot 
dobro pripravljeni, enako velja 
tudi za tiste, ki v tem trenut-
ku niso s svojo idejo pripravlje-
ni vstopiti na trg, pa bodo svo-
jo priložnost spoznali na delu v 
podjetju ali instituciji.

Smo	 Posavci	 podjetni?	 Ali	
naše	okolje	po	vašem	mnenju	
dovolj	spodbuja	podjetnost?
Podjetnost je preširok pojem, 
ker je težava v tem, da se v pre-
teklosti s tem vsi skupaj nismo 
ukvarjali. Nekako smo to podro-
čje zanemarili, zato je ključno, 
da sedaj nekaj naredimo. Pod-
jetništva pa se morajo začeti uči-
ti že otroci - lepi so bili časi, ko so 
se izvajali podjetniški krožki po 
osnovnih šolah in podobni pro-
grami. Po podatkih iz Poslov-

nega registra Slovenije pred-
stavljajo v regiji Posavje večino 
mikro podjetja, torej z od 0-9 za-
poslenimi, torej ti predstavljajo 
pomemben segment gospodar-
stva. V teh časih pa se moramo 
zavedati tudi družbeno odgo-
vornega podjetništva ali social-
nega podjetništva, kjer si mar-
sikdo poišče svoje mesto, s tem 
pa prinese veliko dobrega tudi 
lokalnem/regionalnem okolju. 

Naše okolje namenja spodbude 
za delujoča, zdrava podjetja, bo-
disi povratne bodisi nepovratne 
vire. Le malo se namenja pozor-
nosti spodbujanju podjetništva 
na vseh ravneh. Kajti zavedati se 
moramo, da je miselnost in sis-
tem še vedno takšen, da če se šo-
laš, boš lepše živel. Žal je slika v 
teh časih precej drugačna. Tudi 
če si podjetnik in si sam organizi-
raš čas, lahko lepo živiš. Spodbu-
janje podjetnosti se mora začeti 
že v vrtcu, hkrati pa ne smemo 
pozabiti uspešnih ljudi, ki so v 
pokoju in so mladim lahko do-
bri mentorji na njihovi podjetni-
ški poti. Menim, da se moramo 
vse institucije in vsi, ki karkoli pri-
spevajo k razvoju našega okolja, 
zavedati, da če mi ne bomo ne-

kaj naredili v smer spodbujanja 
podjetnosti, ne bo nihče. Mla-
di odhajajo iz regije boljši pri-
hodnosti na proti, stopnja brez-
poselnosti je čedalje večja, zato 
zbudimo se. Zavedati se mora-
mo dejstva, da v naši regiji naj-
več poslovnih subjektov prene-
ha s svojo dejavnostjo v obdobju 
od 12 do 36 mesecev, zato mo-
ramo stremeti k programom in 
ukrepom za spodbujanje podje-
tniške poti na daljši rok, kajti cilj 
je, da podjetje raste, zaposluje in 
prinaša dodano vrednost v oko-
lje, v katerem ustvarja. 

Česa	nam	po	vašem	mnenju	
posebej	manjka?	
Vsem nam manjka medsebojne 
komunikacije in razumevanja 
ter podpora ključnih subjektov 
v regiji. Cilj vsem nam verjetno 
je, da bodo mladi ostali v regi-
ji in da bodo ustvarjali nova de-
lovna mesta, kajti le tako bomo 
vsi mi dobro živeli in naši otroci 
enako. Mladi si želijo teh zgodb, 
zato stopimo skupaj in jih usli-
šimo. Osebno menim, da sred-
stva niso vedno ovira. Moramo 
se vprašati, kdo je podporno 
okolje za podjetništvo in kaj je 
naša skupna naloga? M. M.

Mag.	Nataša	Šerbec,	zaposlena	na	Regionalni	razvojni	agenciji	Posavje,	je	skozi	svoje	delo	vrsto	let	spremljala	dogajanja	na	področju	spodbujanja	razvoja	podjetništva.	
Šerbčeva	je	tudi	notranja	mentorica	desetim	mladim,	ki	ravno	v	teh	dneh	zaključujejo	usposabljanje	v	projektu	Podjetno	v	svet	podjetništva	2013	in	ob	tej	priložnosti	smo	
jo	povprašali	o	njenih	pogledih	na	podjetnost	in	podjetništvo	v	Posavju.		

Podjetnik Anton	Kranjčič	se z 
ribogojništvom ukvarja že 20 
let, glavni pogoj pa je bila na-
ravna čista voda na izviru Sro-
mljice: „Ideja je prišla zgolj iz 
potrebe za lastno uporabo po-
strvi v domači gostilni. Kljub 
temu, da prej nisem bil stro-
kovnjak na področju ribogojni-
štva, sem se skozi prakso priu-
čil postopka vzgoje in gojenja 
postrvi.“ Kranjčič pa je v za-
dnjem času prišel do novega 
preboja v ribogojništvu – kma-

lu bo slovenskemu trgu lahko 
ponudil prve ekološke postr-
vi, za katere je že v postopku 
certificiranja: „V tujini je eko-
loška postrv že precej uvelja-
vljena. Pri nas je postopek pri-
dobitve zelo zahteven, vendar 
ga je z dobro voljo in veliko tru-

Po	prve	slovenske	ekološke	postrvi	v	Sromlje
Ribogojnica	Kranjčič	do	novega	uspeha

Novi ŠKODA Rapid Spaceback: 
že za 10.999 €.

 

Novi ŠKODA Rapid Spaceback.

1% ŠKODA
ZA 1%
NA MESEC

1/2 POL ZDAJ,
POL ČEZ
3 LETA

4+ JAMSTVO
4PLUS

Bohoričeva ulica 10 
8270 Krško

T.: 07/49-02-120 
www.avtoline.si

da možno uresničiti. Eko postr-
vi nameravamo večino porabiti 
v domačem gostinskem lokalu 
in s tem zadovoljiti ekološko 
usmerjene porabnike. Vseka-
kor bo to predstavljalo dodano 
vrednost obstoječi ponudbi, ki 
bo privabila bolj ciljno usmer-
jene in zahtevne goste. Novost 
bo sigurno zanimiva za goste iz 
Posavja, kot tudi širše, saj bo to 
zaenkrat prva in edina eko po-
strv v Sloveniji.“ Kranjčič je spre-
govoril tudi o potencialih ribo-

gojništva v Posavju: „Posavje je 
bogato z naravnimi izviri čiste 
vode in je v tem smislu vseka-
kor primerno za ribogojništvo. 
Panoga pa seveda zahteva izre-
dno natančnost in poznavanje 
stroke. Problem se lahko poja-
vi pri izrednih sušah, ki smo jim 

priča v zadnjih letih.“ Kakšnega 
okusa so prve ekološke postrvi 
v Sloveniji, boste lahko ugota-
vljali pri Kranjčičevih v Sromljah 
že v prvih mesecih naslednjega 
leta, ko se končajo vsi postopki 
certificiranja.
 M. M.
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Anton Kranjčič pred obratom gojenja eko postrvi
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20 let Adidasa 
v Dobovi
Pred 20 leti je bila v Dobovi podpisana pogodba med podjetjema Adidas AG in AFP d.o.o., 

s katero je postalo družinsko podjetje AFP ekskluzivni zastopnik in nosilec licence bla-

govne znamke Adidas za Slovenijo. S tem se je začelo novo obdobje družinskega podje-

tništva Polovičevih in hkrati priložnost za Adidas, da ponovno osvoji slovensko tržišče.

Prva liga Dobova
Poslovna stavba AFP,
Sela pri Dobovi 2, Dobova
Delovni čas:
Pon. - pet.:od 9.00h do 19.00h
Sobota od 8.00h-19.00h
Nedelje in prazniki zaprto.
Tel.: 07/ 46 68 304
e-mail: prvaliga-dobova@afp.si
 
Prva liga Brežice
NC INTERMARKET,
Tovarniška 10, Brežice
Delovni čas:
Pon.-pet.: od 8.00h-20.00h,
Sobota od 8.00h do 15.00h
Nedelje in prazniki zaprto.
Tel.: 07/ 49 93 415
e-mail: prvaliga-brezice@afp.si

Začetki družinskega 
podjetništva

Tradicija družinskega poslovanja 
sega v leto 1968, ko je Franc Po-
lovič st. skupaj s sinom Francem 
v Nemčiji ustanovil podjetje Frapo, 
ki se je ukvarjalo z zastopstvom 
proizvajalcev metrskega blaga za 
večino tekstilne industrije v bivši 

državi. Uspešno poslovanje podje-
tja je omogočilo, da se je družina 
v začetku sedemdesetih let vrnila 
v Slovenijo, podjetje pa prestavilo 
v bližnji Celovec, pod imenom Fra-
tex, ki je še vedno dejavno. 

Ustanovitev podjetja 
AFP d.o.o.

Podjetje AFP d.o.o. sta leta 1990 
v Dobovi ustanovila Franc Polovič 
st. in vnuk Aleksander Polovič, 
katerega začetna dejavnost je bila 
prodaja metrskega blaga. Z izgra-
dnjo poslovnega objekta v Dobovi 
smo želeli lastniki podjetja aktivno 
vplivati na razvoj domačega kraja, 
s tem pa so se za podjetje odprle 
tudi nove možnosti poslovanja. 

Po zaslugi dobrega in korektnega 
sodelovanja z nemškimi poslov-
nimi partnerji je podjetje Adidas 
prepoznalo v družini Polovič zane-
sljivega poslovnega partnerja, kar 
je privedlo do podpisa pogodbe 
konec leta 1992. Tako je podjetje 
AFP d.o.o. postalo ekskluzivni za-
stopnik in nosilec licence Adidas 

za Slovenijo, kasneje pa tudi za 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. 
S podpisom pogodbe je podjetje 
dobilo priložnost za širitev dejav-
nosti in hkrati zahtevno nalogo – 
povrnitev ugleda blagovne znam-
ke Adidas.  

V začetku leta 1993 smo v podje-
tju začeli z veleprodajo blagovne 

znamke Adidas in odprli svojo 
prvo trgovino v Dobovi, ki je s 
svojimi 600 m2 še vedno največja 
trgovina v verigi trgovin Prva liga. 
V tem času je bilo podjetje glavni 
dobavitelj Adidasa vsem športnim 
trgovinam v Sloveniji, Hrvaški in 
BiH, hkrati pa je na novo soustvar-
jalo ime blagovne znamke s spon-
zoriranjem Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Nogometne zveze Slo-
venije, Rokometne zveze Sloveni-
je, Smučarske zveze Slovenije, RK 
AFP Dobova, RK Krim Electa  in 
številnih vrhunskih športnikov ter 
društev.

Trgovina Prva liga 
in Adidas shop

Gospodarske in ekonomske spre-
membe v Evropi so vplivale tudi 
na poslovanje podjetja, saj je z 
vstopom Slovenije v EU preneha-
lo večina zastopstev za svetov-
ne blagovne znamke. Dolgoletno 
uspešno sodelovanje z Adidasom, 

usklajen razvoj lastnih potenci-
alov, odlično poznavanje prodaj-
nega programa ter istovetenje 
z blagovno znamko in njenimi 
vrednotami so nas pripeljali do 
razvoja lastne maloprodajne mre-
že trgovin: Prva liga (Dobova, 
Brežice, Novo mesto, Kranj, Nova 
Gorica, Velenje, Ptuj in Murska 
Sobota), Fashion Outlet (Dobova), 
Adidas shop (Ljubljana, Celje) in 
spletna trgovina (www.prva-liga.
si). Podjetje je kljub spremembam 
še vedno ohranilo veleprodajo za 
manjše Adidas kupce in pridobilo 
zastopstvo za celoten Adidas golf 
program. Kot zastopnik golfskih 
blagovnih znamk TaylorMade, 
Adidas Golf, Ashworth in Adams 
Golf, v lasti podjetja Adidas, slo-
venskim ljubiteljem golfa prinaša-
jo vrhunske izdelke in storitve. 

Prva liga je veriga prodajaln z naj-
večjo ponudbo blagovne znamke 

Adidas in Reebok v Sloveniji. V 
ponudbi najdete tako športno ko-
lekcijo kot kolekcijo za prosti čas. 
Vrhunski športniki in rekreativci, 
ki prisegajo na kvaliteto izdelkov, 
bodo v trgovinah našli primerno 
opremo za treninge in tekmova-
nja. Prva liga prav tako sodeluje s 
klubi različnih športnih zvrsti, za 
katere imajo v ponudbi posebne 
prodajne pogoje. 

V trgovini Prva liga Brežice, ki jo 

najdete v NC Intermarket, ob po-
nudbi blagovnih znamk Adidas 
in Reebok najdete še žensko, mo-
ško in otroško kolekcijo S.Oliver in 
otroško obutev Ciciban. V ponud-
bi trgovine Prva liga Dobova pa je 
poleg nove kolekcije tudi izredno 
dobra ponudba akcijskih artiklov 
iz preteklih sezon. V poslovnem 
objektu AFP v Dobovi, v katerem 
najdete PL Dobova, je tudi trgovina 
Fashion Outlet, kjer imate na izbiro 
blagovne znamke S.Oliver, Tommy 
Hilfiger, Icepeak, Tallly Weijl, Tom 
Tailor … po ugodnih cenah. 

Vloga podjetja 
v domačem okolju 
in skrb za zaposlene

V podjetju AFP d.o.o. skrbimo za 
zadovoljstvo zaposlenih, omogo-
čamo dodatna izobraževanja na 
področju prodaje, spodbujamo 
motiviranost zaposlenih in odlične 

medsebojne odnose. Na podlagi 
raziskave kupcev (raziskava Mar-
ketagent.com, objavljena v časo-
pisu Finance) so naše prodajalce 
ocenili kot prijazne, zanesljive in 
zaupanja vredne, kar je podje-
tju še posebej v ponos. Vse to že 
dvajset let zagotavlja, da se kup-
ci z veseljem vračajo v prodajalne 
Prva liga. V podjetju zaposlujemo 
60 ljudi in poleg rednega izobraže-
vanja vsako leto poskrbimo tudi za 
družabna srečanja, ki krepijo do-
bre medsebojne odnose. 

Podjetje AFP ima zelo pomembno 
vlogo v domačem okolju kot zapo-
slovalec in predvsem kot družbe-
no odgovorno podjetje. S svojimi 
prispevki podpiramo kulturne in 
športne dogodke, predvsem pa 
razna humanitarna društva, orga-
nizacije in institucije. 

Skupina AFP

AFP d.o.o. vodi Aleksander Polovič 
kot predstavnik tretje generacije 
družine. V letu 2012 pa je postal še 
predsednik uprave podjetja Stilles 
Sevnica, ki je od leta 2010 v 100 % 
lasti podjetja AFP.  Zaradi podjetni-
škega izziva je AFP v podjetju Stil-
les prepoznal dolgoročni potencial 
in možnosti globalnega razvoja, s 
posluhom za tradicijo in izjemno 
kvaliteto. Kljub recesiji in izredno 
zahtevnim razmeram na trgu ima-
mo v skupini jasno postavljeno 
strategijo nadaljnjega razvoja, ki 
je vidna predvsem v poslovanju na 
globalnem trgu. Skupina AFP se 
bo še naprej razvijala kot globalno 
podjetje, zavedajoč se svoje vloge 
v okolju, iz katerega izhaja.

Adidas shop City park Ljubljana

Prva liga Novo mesto

Utrinek iz skupnega druženja

Ekipa Prva liga Dobova

Poslovna stavba AFP v Dobovi
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Že 68 let neločljivo 
povezani z designom
Design. Sprva le misel, ideja. Nato čas in še nekaj časa do priložnosti. In rodi se zasnova. Ker je krhka kot plod, rabi še 

veliko kreativnega razmišljanja, pa komunikacije. Pa spet premisleka, da je na mizi delavniški načrt. Da je le-ta konč-

no potrjen, poprej spet premislek in veliko besed. In je le eden izmed mnogih, mnogih, ki so kot popotnica in celotno 

sporočilo umu, rokam in strojem, ki čakajo ... Nato trušč, prah in znoj, da se končno kot sad rodi izdelek in še eden in še 

mnogo kateri. Treba jih bo odpeljati daleč, daleč stran. Pričakajo jih pridne roke in čeprav še zdaleč ni vse pripravljeno, 

jih odnašajo po strmih stopnicah. Še veliko, veliko dela in naposled je končno vse nared. Da dlan poboža materijo in um 

občuti lepoto, toplino in ugodje. In prav zaradi tega občutka se je splačalo …

V Stillesu smo že 68 let neločljivo 
povezani z designom. V začet-
ku, ko je g. Jože Dorn ustanovil 
mizarsko delavnico, je design 
predstavljal razvoj in proizvodnjo 
stilskega pohištva predvsem za 
protokolarne objekte ter tudi za 
dom na trgu bivše Jugoslavije. 
Na osnovi nenehnega razvoja, 

inovativnosti in visokega nivoja 
kakovosti je podjetje lahko raslo, 
razvijale so se nove kolekcije po-
hištva. Z zlomom jugoslovanskega 
trga v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja je Stilles začel 
iskati svoje priložnosti na področju 
opremljanja hotelov in poslovnih 
objektov. Ta pot je bila težka, saj 
je bilo potrebno pravzaprav iz nič 

postaviti nove tržne kanale, bi-
stveno okrepiti razvojno funkcijo 
ter pripravo delavniških načrtov, 
spremeniti logiko proizvodnih in 
logističnih procesov. Ker je bilo 
tehničnega znanja veliko, je  pro-
ces uspel; podjetje je preživelo ter 
se začelo zopet razvijati. 

S pojavom gospodarske in finanč-
ne krize leta 2008 je prišlo na ključ-
nih trgih Stillesa do drastičnih 
strukturnih sprememb. Prodaja 
pohištva za dom, ki je za Stilles v 
celotni prodaji pomenila tretjinski 
delež, je praktično zamrla. Poleg 
tega je prišlo do padcev prodajnih 
potencialov na segmentu opre-
mljanja poslovnih objektov (pisar-

ne, oprema prostorov storitvenih 
podjetij). Stilles je uspel vse spre-
membe še pravočasno zaznati. Z 
vstopom družine Polovič (družba 
AFP d.o.o.) v lastništvo podjetja 
smo z novimi lastniki identificirali 
novo tržno konstelacijo ter reagi-
rali na spremembe. Na novo smo 
opredelili strateško usmeritev ter 

sprejeli ukrepe  v smislu celovi-
tega prestrukturiranja družbe. 
Sprejeli smo odločitev, da  družba 
v tržnem smislu svoj fokus glo-
balno usmeri na trg interiernega 
opremljanja hotelov in ostale tu-
ristične infrastrukture ter znotraj 
tega sistematično razvija tri niše. 
Družba se profilira kot globalen 
igralec, ki ga prioritetno zanimajo 

storitve (arhitektura, oblikovanje, 
razvoj, logistika in montaža) za 
kompleksne projekte in zahtevnej-
ši izdelki z višjo dodano vredno-
stjo, ki pa niso le pohištvo, temveč 
celoten interier in oprema, ki jo ho-
tel potrebuje za opravljanje svoje 
funkcije. Ne obvladujemo le lesa, 
temveč s pomočjo kompetentnih 
dobaviteljev tudi kovino, kamen, 
steklo, tekstil … Kompleksno sto-
ritev zaključujemo z organizacijo 
logistike in montaže interierja na  
gradbiščih.

V tej smeri izvajamo kadrovsko 
prestrukturiranje. Zaposlujemo tr-
žnike, oblikovalce, projektne vod-
je, konstruktorje, tehnologe, vod-
je gradbišč, monterje in logiste. 
Novi usmeritvi smo podredili tudi 
tržne procese. Razstavljamo na 
specializiranih sejmih hotelskega 
opremljanja po celotni Evropi ter 
z ostalimi sodobnimi tržnimi orodji 
intenzivno iščemo nove poslovne 
povezave. S spletom ukrepov v 
proizvodnji smo dosegli želen nivo 
prožnosti, na osnovi katerega mi-
nimiziramo rizike, povezane z roki 
ter kakovostjo proizvodov in stori-
tev. Vsak projekt namreč prinaša 
unikaten design, ki ga je potrebno 
obvladovati z ustreznim pristo-
pom v vseh procesih. 

Stilles se intenzivno povezuje z 
lokalnim okoljem Posavja. Sodelu-
jemo s Srednjo šolo Sevnica, saj se 
znotraj našega kompleksa izvaja 
praktični pouk v sklopu programa 
mizar. Sodelovanje ponujamo tudi 
številnim lokalnim dobaviteljem 
in podizvajalcem, ki jim je stalni 
razvoj izziv ter se ne bojijo velikih 

razdalj in daljših plačilnih rokov. 
Želimo si, da bi si sodelovanje z 
nami kot priložnost prepoznalo še 
več novih lokalnih podjetij oz. pod-
jetnikov. 

Stilles izvozi 95 % proizvodnje in 
je v zadnjih dveh leti opremljal 
objekte na treh različnih celinah za 
renomirane hotelske franšize, kot 

so Ritz Carlton, Kempinski, Hyatt, 
Capella, Falkensteiner. Našo in-
terierno opremo smo v tem času 
tako vgradili npr. v Washingtonu 
v ZDA, Moskvi, Dunaju, Münchnu, 
Berlinu, Dubrovniku, Beogradu in 
Almatyu v Kazahstanu. Z inten-

zivnim trženjem smo za naslednje 
leto že uspeli pridobiti nove pro-
jekte v Nemčiji, Avstriji in na Hr-
vaškem. Največji izziv v prihajajo-
čem letu pa bo opremljanje hotela 
Kempinski v beloruski prestolnici 
Minsk, ki ga bomo s pomočjo slo-
venske podružnice Sberbank in 
Slovenske izvozne družbe izvajali 
za slovensko gradbeno podjetje 
Riko d.o.o. 

V kolikor želite občutiti prestiž de-
signa uglednih hotelskih verig na 
svojem domu, se oglasite v naših 
salonih v Ljubljani ali v Sevnici. Z 
veseljem vam bomo pomagali. S 
tem se namreč design začne …

 

Primer sobe, ki jo delamo za Kempinski hotel v Minsku

Falkensteiner hotel Belgrade - sobaHotel Oasi Pula – restavracija

Stilles d.o.o. 
Savska cesta 13, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 81 61 000
F: +386 (0)7 81 41 508

E: stilles@stilles.si

Stilles izvozi 95 % 
proizvodnje in je 
v zadnjih dveh leti 
opremljal objekte 
na treh različnih 
celinah za reno-
mirane hotelske 
franšize, kot so Ritz 
Carlton, Kempin-
ski, Hyatt, Capella, 
Falkensteiner. 

20 let Adidasa 
v Dobovi
Pred 20 leti je bila v Dobovi podpisana pogodba med podjetjema Adidas AG in AFP d.o.o., 

s katero je postalo družinsko podjetje AFP ekskluzivni zastopnik in nosilec licence bla-

govne znamke Adidas za Slovenijo. S tem se je začelo novo obdobje družinskega podje-

tništva Polovičevih in hkrati priložnost za Adidas, da ponovno osvoji slovensko tržišče.

Prva liga Dobova
Poslovna stavba AFP,
Sela pri Dobovi 2, Dobova
Delovni čas:
Pon. - pet.:od 9.00h do 19.00h
Sobota od 8.00h-19.00h
Nedelje in prazniki zaprto.
Tel.: 07/ 46 68 304
e-mail: prvaliga-dobova@afp.si
 
Prva liga Brežice
NC INTERMARKET,
Tovarniška 10, Brežice
Delovni čas:
Pon.-pet.: od 8.00h-20.00h,
Sobota od 8.00h do 15.00h
Nedelje in prazniki zaprto.
Tel.: 07/ 49 93 415
e-mail: prvaliga-brezice@afp.si

Začetki družinskega 
podjetništva

Tradicija družinskega poslovanja 
sega v leto 1968, ko je Franc Po-
lovič st. skupaj s sinom Francem 
v Nemčiji ustanovil podjetje Frapo, 
ki se je ukvarjalo z zastopstvom 
proizvajalcev metrskega blaga za 
večino tekstilne industrije v bivši 

državi. Uspešno poslovanje podje-
tja je omogočilo, da se je družina 
v začetku sedemdesetih let vrnila 
v Slovenijo, podjetje pa prestavilo 
v bližnji Celovec, pod imenom Fra-
tex, ki je še vedno dejavno. 

Ustanovitev podjetja 
AFP d.o.o.

Podjetje AFP d.o.o. sta leta 1990 
v Dobovi ustanovila Franc Polovič 
st. in vnuk Aleksander Polovič, 
katerega začetna dejavnost je bila 
prodaja metrskega blaga. Z izgra-
dnjo poslovnega objekta v Dobovi 
smo želeli lastniki podjetja aktivno 
vplivati na razvoj domačega kraja, 
s tem pa so se za podjetje odprle 
tudi nove možnosti poslovanja. 

Po zaslugi dobrega in korektnega 
sodelovanja z nemškimi poslov-
nimi partnerji je podjetje Adidas 
prepoznalo v družini Polovič zane-
sljivega poslovnega partnerja, kar 
je privedlo do podpisa pogodbe 
konec leta 1992. Tako je podjetje 
AFP d.o.o. postalo ekskluzivni za-
stopnik in nosilec licence Adidas 

za Slovenijo, kasneje pa tudi za 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. 
S podpisom pogodbe je podjetje 
dobilo priložnost za širitev dejav-
nosti in hkrati zahtevno nalogo – 
povrnitev ugleda blagovne znam-
ke Adidas.  

V začetku leta 1993 smo v podje-
tju začeli z veleprodajo blagovne 

znamke Adidas in odprli svojo 
prvo trgovino v Dobovi, ki je s 
svojimi 600 m2 še vedno največja 
trgovina v verigi trgovin Prva liga. 
V tem času je bilo podjetje glavni 
dobavitelj Adidasa vsem športnim 
trgovinam v Sloveniji, Hrvaški in 
BiH, hkrati pa je na novo soustvar-
jalo ime blagovne znamke s spon-
zoriranjem Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Nogometne zveze Slo-
venije, Rokometne zveze Sloveni-
je, Smučarske zveze Slovenije, RK 
AFP Dobova, RK Krim Electa  in 
številnih vrhunskih športnikov ter 
društev.

Trgovina Prva liga 
in Adidas shop

Gospodarske in ekonomske spre-
membe v Evropi so vplivale tudi 
na poslovanje podjetja, saj je z 
vstopom Slovenije v EU preneha-
lo večina zastopstev za svetov-
ne blagovne znamke. Dolgoletno 
uspešno sodelovanje z Adidasom, 

usklajen razvoj lastnih potenci-
alov, odlično poznavanje prodaj-
nega programa ter istovetenje 
z blagovno znamko in njenimi 
vrednotami so nas pripeljali do 
razvoja lastne maloprodajne mre-
že trgovin: Prva liga (Dobova, 
Brežice, Novo mesto, Kranj, Nova 
Gorica, Velenje, Ptuj in Murska 
Sobota), Fashion Outlet (Dobova), 
Adidas shop (Ljubljana, Celje) in 
spletna trgovina (www.prva-liga.
si). Podjetje je kljub spremembam 
še vedno ohranilo veleprodajo za 
manjše Adidas kupce in pridobilo 
zastopstvo za celoten Adidas golf 
program. Kot zastopnik golfskih 
blagovnih znamk TaylorMade, 
Adidas Golf, Ashworth in Adams 
Golf, v lasti podjetja Adidas, slo-
venskim ljubiteljem golfa prinaša-
jo vrhunske izdelke in storitve. 

Prva liga je veriga prodajaln z naj-
večjo ponudbo blagovne znamke 

Adidas in Reebok v Sloveniji. V 
ponudbi najdete tako športno ko-
lekcijo kot kolekcijo za prosti čas. 
Vrhunski športniki in rekreativci, 
ki prisegajo na kvaliteto izdelkov, 
bodo v trgovinah našli primerno 
opremo za treninge in tekmova-
nja. Prva liga prav tako sodeluje s 
klubi različnih športnih zvrsti, za 
katere imajo v ponudbi posebne 
prodajne pogoje. 

V trgovini Prva liga Brežice, ki jo 

najdete v NC Intermarket, ob po-
nudbi blagovnih znamk Adidas 
in Reebok najdete še žensko, mo-
ško in otroško kolekcijo S.Oliver in 
otroško obutev Ciciban. V ponud-
bi trgovine Prva liga Dobova pa je 
poleg nove kolekcije tudi izredno 
dobra ponudba akcijskih artiklov 
iz preteklih sezon. V poslovnem 
objektu AFP v Dobovi, v katerem 
najdete PL Dobova, je tudi trgovina 
Fashion Outlet, kjer imate na izbiro 
blagovne znamke S.Oliver, Tommy 
Hilfiger, Icepeak, Tallly Weijl, Tom 
Tailor … po ugodnih cenah. 

Vloga podjetja 
v domačem okolju 
in skrb za zaposlene

V podjetju AFP d.o.o. skrbimo za 
zadovoljstvo zaposlenih, omogo-
čamo dodatna izobraževanja na 
področju prodaje, spodbujamo 
motiviranost zaposlenih in odlične 

medsebojne odnose. Na podlagi 
raziskave kupcev (raziskava Mar-
ketagent.com, objavljena v časo-
pisu Finance) so naše prodajalce 
ocenili kot prijazne, zanesljive in 
zaupanja vredne, kar je podje-
tju še posebej v ponos. Vse to že 
dvajset let zagotavlja, da se kup-
ci z veseljem vračajo v prodajalne 
Prva liga. V podjetju zaposlujemo 
60 ljudi in poleg rednega izobraže-
vanja vsako leto poskrbimo tudi za 
družabna srečanja, ki krepijo do-
bre medsebojne odnose. 

Podjetje AFP ima zelo pomembno 
vlogo v domačem okolju kot zapo-
slovalec in predvsem kot družbe-
no odgovorno podjetje. S svojimi 
prispevki podpiramo kulturne in 
športne dogodke, predvsem pa 
razna humanitarna društva, orga-
nizacije in institucije. 

Skupina AFP

AFP d.o.o. vodi Aleksander Polovič 
kot predstavnik tretje generacije 
družine. V letu 2012 pa je postal še 
predsednik uprave podjetja Stilles 
Sevnica, ki je od leta 2010 v 100 % 
lasti podjetja AFP.  Zaradi podjetni-
škega izziva je AFP v podjetju Stil-
les prepoznal dolgoročni potencial 
in možnosti globalnega razvoja, s 
posluhom za tradicijo in izjemno 
kvaliteto. Kljub recesiji in izredno 
zahtevnim razmeram na trgu ima-
mo v skupini jasno postavljeno 
strategijo nadaljnjega razvoja, ki 
je vidna predvsem v poslovanju na 
globalnem trgu. Skupina AFP se 
bo še naprej razvijala kot globalno 
podjetje, zavedajoč se svoje vloge 
v okolju, iz katerega izhaja.

Adidas shop City park Ljubljana

Prva liga Novo mesto

Utrinek iz skupnega druženja

Ekipa Prva liga Dobova

Poslovna stavba AFP v Dobovi

na
ro

če
na

 o
bj

av
a



14 Posavski obzornik - leto XVII, številka 24, četrtek, 21. 11. 2013PODJETNO POSAVJE

Od petka, 18., do nedelje, 20. oktobra, je v Športni dvorani Brežice 
vrvelo zaradi sejma POK 2013. Sejem, ki je namenjen predstavitvam 
podjetniških idej, obrti in kmetijstva, je tudi letos organiziral Zavod 
za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je na 1800 kvadratnih 
metrih omogočal predstavitev 95 razstavljavcem iz Posavja in ostale 
Slovenije. V času sejma je v obsejemskem šotoru pred športno dvo-
rano potekal tudi poseben program, v katerem so nastopali glas-
beniki, plesalci, citrarski orkester, 
narodno-zabavni ansambli, po-
tekala je zanimiva modna revi-
ja, odvijale so se nagradne igre, 
ZPTM je organiziral tudi degu-
stacijo vin iz vinoteke brežiške 
Mestne hiše, pripeljali so se sta-
rodobniki, otroci so se zabavali 
v otroškem kotičku, na sončno 
sobotno dopoldne pa so se obi-
skovalci lahko okrepčali tudi z 
izdelki županove golažijade, 
kjer je pri kuhanju sodelovalo 
kar 16 ekip, najboljši golaž pa 
so skuhali predstavniki Krajev-
ne skupnosti Artiče. Tridnevno 
obsejemsko dogajanje je pove-
zovala Barbara	Srečkovič, se-
jem pa s ponujeno priložnostjo 
za srečevanje ljudi, predstavi-
tvami lokalnih pridelovalcev, 
različnih novih storitev in pod-
jetniških produktov nadaljuje 
tradicijo tega nekdaj sejemsko 
dobro znanega posavskega me-
sta. M. M., R. R.

Socialna ekonomija nikakor ni 
nov pojav, saj njena načela že 
desetletja tudi pri nas izvajajo 
zadruge in invalidska podjetja. 
Ko se je kriza v Evropi izostrila, se 
je do podjetništva, pri katerem 
ustvarjanje dobička ni izključ-
ni oziroma glavni cilj opravlja-
nja dejavnosti, pozitivno opre-
delila tudi Evropska komisija in 
nato vse svoje dotedanje izku-
šnje in cilje na področju socialne 
ekonomije združila 20. novembra 
2012 v Pobudo za socialno pod-
jetništvo - ustvarjanje ekosistema 
za spodbujanje socialnih podje-
tij kot ključnih akterjev socialne-
ga podjetništva in socialnih ino-
vacij. V Sloveniji že od 1. januarja 
2012 velja tudi zakonska podla-
ga delovanja socialnih podjetij 
– Zakon o socialnem podjetni-
štvu, od 25. julija letos pa imamo 
tudi Strategijo razvoja socialne-
ga podjetništva za obdobje 2013 
– 2016. Prejšnji mesec, 15. okto-
bra, je Posavska regionalna stič-
na točka za nevladne organizaci-
je – Prstan v prostorih MC Brežice 
predstavila osnutek Strategije ra-
zvoja socialnega podjetništva v 
regiji Posavje.

Socialna ekonomija oziroma 
tretji sektor gospodarstva for-
malnopravno združuje zadru-
ge, ustanove, fundacije, vzaje-
mne družbe, socialna podjetja 
in nevladne organizacije. In rav-
no nevladne organizacije so v 
Posavju prve prepoznale svojo 
priložnost v socialnem podje-
tništvu. Tudi Zavod Knof oz. nje-
govo predhodno društvo, so bili 
pred leti poznani predvsem kot 
društvo za mlade in mladinske 
dejavnosti, organizirali so raz-
lične dogodke, tudi računalni-
ške LAN partyje in dogodke z 
alternativno glasbo, kasneje pa 

Novosti v Frizerstvu 
Hair - Style

Pozdravl jene, 
cenjene stran-
ke, in tudi tisti, 
ki morda še raz-
mišljate, da nas 
obiščete. V eni 
prejšnjih številk 
smo obljubili, da 
bomo pripravili 
posebno ponud-

bo v teh kriznih časih, ki niso nič kaj vzpodbujajoči in 
predvidljivi. Ampak kaj si moremo, tako pač je v ži-
vljenju in velika mera optimizma in dobre volje nam 
lahko polepša čas, ki ga moramo prestati. Pri samem 
barvanju las smo za vas pripravili paket po zelo ugo-
dni ceni. Pobarvamo in posušimo vaše lase z Lo-
real Majirel barvo že za 34 €. Glede na to, da ima-
mo prostorske zmožnosti, pa smo razširili dejavnost 
in dodali našim storitvam še nekatere novosti, tudi na 
področju kozmetike (nego obraza, radiofrekvenco,  
depilacijo, manikuro, nego rok, green plate, savno …) 
pod vodstvom naše frizerke in kozmetičarke Renate 
Hribar. Frizerstvo pa še vedno ostaja naša osnovna 
dejavnost. Tako skušamo ponuditi vam, cenjene stran-
ke, vse na enem mestu in v bodoče še razširiti ponud-
bo po meri povpraševanja in vaših želja. 

Vsakdo izmed vas pa je vabljen na brezplačno 
svetovanje glede barve, oblikovanja in nege 
las ter make up-a. 

Veselimo se srečanja z vami.
FRIZERSTVO HAIR STYLE, Dvorce 1 A, 8251 Čatež ob Savi 
Tel.: 07 49 64 635, hair-style@siol.net, www.hair-style.si
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Tudi	v	Posavju	vedno	več	
o	socialnem	podjetništvu
Zadnje	leto	ste	lahko	zasledili	najrazličnejša	predavanja	o	socialnem	podjetništvu	in	socialni	ekonomiji.	V	Posavju	
je	prva	široko	zastavljena	predstavitev	te	oblike	podjetništva	potekala	4.	aprila	letos	v	organizaciji	mreže	nevla-
dnih	organizacij	Prstan,	na	njej	pa	se	je	javnosti	med	drugim	podrobneje	predstavilo	tudi	prvo	(in	zaenkrat	edi-
no)	posavsko	registrirano	socialno	podjetje,	Zavod	Knof	so.p.	iz	Sevnice,	s	svojimi	šestimi	profitnimi	centri	(med	
njimi	je	najbolj	znan	center	ponovne	uporabe	Stara	šola).	Od	tega	odmevnega	dogodka	je	preteklo	že	veliko	be-
sed,	steklo	marsikatero	zanimivo	združevanje,	nateklo	pa	se	je	tudi	nekaj	zadržkov	ter	pomislekov	o	socialnem	
podjetništvu	in	njegovi	prihodnosti.	

so odgovorni v društvu prepo-
znali svoje poslanstvo in tržne 
niše v socialnem podjetništvu. 
Leta 2012 so tako, na čelu z di-
rektorico Mojco	Žganec	Metel-
ko, pridobili status socialnega 
podjetja, do avgusta letos naj bi 
uspešno zaposlili že 10 ljudi, na 
današnji dan, 21. novembra, pa 
tudi uradno odpirajo vrata Soci-
alnega inkubatorja Posavja pri 
sevniškem bazenu. Tudi mreža 
nevladnih organizacij Prstan je 
zgodaj prepoznala svoje mesto 
v spodbujanju socialnega pod-
jetništva, uspešno so pridobili 
sredstva LEADER pri LAS Posavje 
in trenutno izvajajo projekt Soci-
alno podjetništvo – izziv za Po-
savje, ki ga najpogosteje javno-
sti predstavlja Aleš	Germovšek 
(sicer iz Sklada dela Posavje, ki 
je članica omenjene mreže). Po-

leg omenjenih se je kot izvajalec 
osveščanj o socialnem podjetni-
štvu pojavljal tudi brežiški zavod 
DOSEG, prej poznan kot Zavod 
IRC Posavje, katerega direktor 
je Tomislav	Jurman. Omenje-
ne organizacije so med prvimi, 
ki so pričele svoje aktivnosti na 
tem področju, in zaenkrat še ni-
majo veliko posnemovalcev.

Videti je, da posavske instituci-
je, ki naj bi skrbele za podporno 
okolje podjetništvu, socialnega 
podjetništva še niso prepoznale 
kot bodočega pomembnejšega 
dejavnika v gospodarstvu. Soci-
alno podjetništvo, katerega ime 
je rahlo ponesrečeno, naj bi med 
drugim predvsem skrbelo, da se 
na trg dela vrnejo ranljive skupi-
ne in dolgotrajno brezposelne 
osebe, poslanstvo takšnih pod-

jetij pa je predvsem delo v jav-
no dobro. Ravno zaradi teh zna-
čilnosti in dejstva, da naj bi bila 
socialna podjetja podprta s stra-
ni države in Evropske unije z do-
datnimi sredstvi, pa so do soci-
alnih podjetij zaenkrat zadržani 
tudi gospodarstveniki. 

Lahko bi rekli, da se socialno 
podjetništvo počasi krepi tudi v 
Posavju, sicer še ne v obliki no-
vih konkretnih podjetij, temveč 
bolj kot nekakšno gibanje. Skep-
ticizem in zadržanost bodo pre-
gnali le rezultati obstoječih soci-
alnih podjetij – ta bodo morala 
v naslednjih letih, kot vsa druga, 
ob izvajanju svoje poslovne de-
javnosti z javno koristnim in so-
cialnim značajem, preživeti trno-
ve pasti in zahteve trga.
 Maruša Mavsar

                          

Najugodnejša cena
originalnih nemških opečnih strešnikov

Dober gospodar izbere pravo streho!
MAXI ZAREZNIK INNOVO10

6,73 €/m2

 +DDV7,
81 €/m2 

+DDV

Zrno d.o.o., Ravno 13, Raka, Telefon: 07 81 46 309, www.zrno.si

Agencija SPIN, Šolska 2, 8250 Brežice

+386 (0)70 77 77 65

info@agencijaspin.siwww.agencijaspin.si

 +386 (0)41 77 77 61

JUMBO oglaševanje in GIGA oglaševanje ob avtocestah
» tisk promocijskega materiala

plakati, transparenti, zastave, ...)
 oblikovanje, postavitev spletnih strani

(vizitke, letaki, 

» 
 podjetij (za katere ne potrebujete 7.500€ » prodaja

 osnovnega kapitala)  pisarna, virtualna
 storitve, E-izvršbe » računovodske

» storitve prevajanja in sodnega tolmača
» pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce
» urejanje bivalnih dovoljenj za tujce
» posredovanje pri nakupu/najemu/ poslovnih 

prostorov in bivalnih enot

Podjetniško-obrtni	in	kmetijski	sejem	Brežice
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Posebna priloga 
ob 60-letnici ZPM Krško

Zveza prijateljev mladine Krško je 
bila ustanovljena leta 1953 pod 
imenom Občinska zveza prijate-
ljev mladine Krško; to je v istem 
letu kot je bila ustanovljena Zveza 
prijateljev mladine Slovenije, ko so 
vanjo združili Pionirsko organiza-
cijo in že prej ustanovljena društva 
prijateljev mladine. Bila je in je ne-
vladna, prostovoljna, človekoljub-
na in neprofitna organizacija. ZPM 
Krško se je ob ustanovitvi vklju-
čila v ZPMS in v vse njene dejav-
nosti ter akcije in bila z zagnanim 
delom med članicami v ospredju. 
Poglavitni cilji ZPMS in njenih ob-
činskih zvez, ki so združevale dru-
štva, so bili izboljšati kakovost ži-
vljenja otrok in mladostnikov ter 
družin, predvsem z organizacijo 
počitniških letovanj otrok s soci-
alno šibkih družin ter otrok z zdra-
vstvenimi težavami in priprava ter 
izvedba strokovno vodenih pro-
gramov za kvalitetno izrabo pro-
stega časa otrok in mladostnikov.

Pionirsko delo je v krški občinski 
zvezi prijateljev mladine zastavila 
in opravila Rezi Pirc, ki je bila nje-
na predsednica od ustanovitve do 
leta 1990.

Za njo so odgovorno nalogo vode-
nja OZPM Krško in s tem tudi ra-
zvoja dejavnosti ZPM v društvih 
prijateljev mladine v takratni obči-
ni Krško nadaljevali, najprej njena 
dolgoletna sodelavka Danica Za-
lokar, nato Robert Kerin, Damjan 
Lah in Branko Janc. Delo sekretar-
ke organizacije je že v času delo-
vanja Rezi Pirc prevzela in do leta 
1998 prostovoljno opravljala Vida 
Ban. Po sprejemu novega Statu-
ta ZPM Krško, leta 1997, je bilo 
delo sekretarke od leta 1998, za-
radi velikega razvoja dejavnosti, 
profesionalno in je preraslo tudi v 
sekretarkino programsko vodenje, 
seveda ob veliki pomoči nekaterih 

Letošnje leto je za nas jubilej-
no leto, saj se po praznovanju 
krovne Zveze prijateljev mladine 
Slovenije praznovanja 60-letnic 
naših društev in medobčinskih 
zvez kar vrstijo. Praznuje tudi 
ZPM Krško, eno naših najbolj 
aktivnih društev, ki je odtisnilo 
neprecenljiv pečat tako v okolju, 
kjer deluje, kot v vseh oblikah 
delovanja in prizadevanjih Zve-
ze prijateljev mladine Slovenije. 
Naša društva so od svojega ob-
stoja naprej na vseh koncih Slo-
venije opravljala pomembno 

poslanstvo in v vseh desetletjih utrjevala prave vrednote, kot so ve-
rodostojnost, človekoljubnost, prostovoljnost in humanitarnost. Ne 
le, da ves čas stremimo k dvigovanju kvalitete življenja otrok, mla-
dostnikov in družin, v svojih okoljih so naša društva marsikje ključ-
ni povezovalci in generatorji dogajanja v lokalni skupnosti ter akterji 
pomembnega medgeneracijskega povezovanja. Takšno je tudi delo-
vanje Zveza prijateljev mladine Krško, ki je lahko iskreno ponosna na 
60 let prehojene poti, polne dosežkov, akcij, programov in tistega, 
kar je za nas, Prijatelje mladine, najpomembnejše – polne otroške-
ga veselja. Verjamem, da marsikdo počitniška doživetja, polna ve-
selja in radoživosti, poistoveti z bivanjem v vašem počitniškem na-
selju v Nerezinah. 
Čas zaostrenih finančnih razmer se odraža tudi pri našem delova-
nju. Zavedamo pa se, da smo ravno zato še bolj potrebni in da mo-
ramo biti še bolj tenkočutni opazovalci in akterji na področju varo-
vanja otrokovih pravic, katerih varuhi smo . 
Čestitam vsem, ki ste oblikovali 60-letno zgodovino in vsem vam, ki 
s požrtvovalnostjo tudi danes skrbite za lepše življenje otrok, mla-
dostnikov in družin. Mi, Prijatelji mladine vemo, da nas bogati prav 
to – skrb za sočloveka. 
 Darja Groznik
 Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije 

ZPM KRŠKO – šest desetletij 
za srečnejše otroštvo

članov organov in delovnih teles – 
predvsem pa upokojenih učiteljic 
Olge Košir, Danice Zalokar in mla-
dega prostovoljca Uroša Brezov-
ška. Tako je Zveza prijateljev mla-
dine Krško sodelovala z društvi in 
organizacijami vse do leta 2011. 
Po odstopu predsednika ZPM Kr-
ško Branka Janca, so bile za man-
dat 2010 - 2014 izvedene nado-
mestne volitve. Za predsednika je 
bil izvoljen Vinko Hostar, predse-
dnik DPM Senovo. Vinko Hostar 
je, kot zakoniti zastopnik ZPM Kr-
ško po novem statutu, tudi dejan-
sko prevzel celotno vodenje orga-
nizacije in Otroškega naselja ZPM 
Krško v Nerezinah na otoku Lo-
šinju. Velik uspeh je dosegel za 
ZPM Krško že v letu 2012, saj je 
ZPM Krško prvič pridobila prosto-
re, ki nudijo zaposlenim strokov-
nim sodelavcem, vodilnim članom 
in prostovoljcem ter uporabnikom 
primerne pogoje za izvajanje bo-
gatega programa. V letu 2012 je 
bil ustanovljen tudi Dnevni cen-
ter ZPM Krško, v katerem poteka-
jo dejavnosti skozi vse leto.

Zveza prijateljev mladine Krško 
povezuje med sabo Društva pri-
jateljev mladine.

Prvo društvo prijateljev mladine so 
v Krškem ustanovili že leta 1952, 
le malo kasneje na Vidmu in Le-
skovcu, leta 1954 pa v Kostanje-
vici na Krki in tako naprej. V letu 
1977 je občinska zveza prijateljev 
mladine združevala že 14 društev, 
dve leti kasneje še enega več ter 
se pri tem številu tudi ustalila. Ob 
svoji 60-letnici jih v občini Krško in 
občini Kostanjevica na Krki zdru-
žuje enajst (DPM Koprivnica, DPM 
Senovo, DPM Brestanica, DPM Kr-
ško – desni breg, DPM Krško – levi 
breg, DPM Dolenja vas, DPM Le-
skovec pri Krškem, DPM Krško po-
lje, DPM Raka, DPM Podbočje in 
DPM Kostanjevica na Krki). ZPM 
Krško pa deluje tudi na območju 
Posavja in širše.

Po 60 letih delovanja se želimo 
oddolžiti množici znanih in ne-
znanih članov društev in mla-
dim prostovoljcem naše ZPM 
Krško, ki v dobro naših mladih 
rodov in tudi starejše generacije 
nikdar niso odrekli svojega pro-
stega časa. Hkrati gre zahvala 
tudi vsem članicam ZPM Krško, 
osnovnim šolam, Občini Krško, 
ZPMS in drugim zvezam, s kate-
rimi odlično sodelujemo.

Organizacije ZPM in njihova dru-
štva so v svoji zgodovini izvajali 
nekaj še posebej pomembnih pro-
gramov, ki jih lahko označimo za 
mejnike v njihovem delovanju. Že 
leta 1953 je postala krovna orga-
nizacija ZPMS mentorica Zvezi pi-
onirjev Slovenije, bila soustano-
viteljica revije "Otrok in družina" 
in odtlej naprej višek svoje de-
javnosti strnila skupaj v "Tednih 
otroka". Šolsko leto 1960/61 je 
bilo rojstvo "bralnih značk", leta 
1967 so "Cicibanove urice" pre-
rasle v priljubljeno "Malo šolo", 
pet let kasneje pa je uspela uve-
sti v obvezni osnovnošolski pro-
gram "Šolo v naravi". Za varova-
nje otrokovih pravic je po letu 
1990 uvajala "telefon za otroke 
in mladostnike - TOM", ustano-
vila posebno komisijo za varo-
vanje otrokovih pravic ter Zvezo 
družin in poskrbela za vsakole-
tna zasedanja otroškega parla-
menta. Nič manjše niso njene 
zasluge v prizadevanjih za dobre 
igrače ter načrtovanju in urejanju 
otrokom primernih igrišč. Z "Evro-
po v šoli" je od leta 1999 skrbe-
la za vnašanje evropskih dimenzij 
med osnovnošolce in srednješol-
ce, tako da so bili na vključitev v 
evropsko zvezo dobro pripravlje-
ni tudi najmlajši. 
 
Obsežna je bila tudi njena iz-
dajateljsko-informativna dejav-
nost. "Glasilo ZPM", ki je izhaja-
lo med leti 1960-1988 se je leto 
kasneje preimenovalo v "Informa-
tor ZPMS", v letu 1991 pa doda-
li še "Mlinček prostega časa". Vsa 
leta je naštetemu dodajala še šte-
vilne izdaje poljudne in strokov-
ne literature. 

Nikakor ne smemo pozabiti na 
to, da je bila leta 1964 prav kr-
ška občinska zveza prijateljev 
mladine pobudnik za dogovor o 
enotnem programu izvenšolske 
vzgoje, ki ga je pripravila skupaj 
s krškim Zavodom za pedagoško 
službo. "Priročnik za delo s pio-
nirji", ki sta ga izdali, je bil v Slo-
veniji celo prvo delo s tako vse-
bino. Bil je napotilo, kako to delo 
zastaviti in koga vse vanj vključi-
ti, da bi želene cilje resnično in 
lažje dosegli. 

Ob programih, ki so bili vedno 
skrbno načrtovani, se je ZPM Kr-
ško s svojimi društvi doslej ve-
dno odzivala na vse aktivnosti, ki 
jih je načrtovala republiška zveza 

(ZPMS) in bila mnogokrat glavna 
organizatorica marsikatere med 
njimi. Veliko sodelovanja s krov-
no organizacijo ZPMS, predvsem 
v vseh njenih organih in delov-
nih telesih, je tudi dobra osnova 
za kvalitetno izvajanje t. i. nacio-
nalnega programa na lokalni rav-
ni. ZPM Krško je regijska koordi-
natorka vseh projektov ZPMS za 
naše Posavje. O vsebini progra-
mov, ki jih ZPM Krško izvaja da-
nes, boste obširneje seznanjeni v 
nadaljevanju naši zapisov ob 60- 
letinici delovanja.

Za nadaljnje delo ZPM Krško je 
predvsem zelo pomembno dobro 
sodelovanje med društvi, članica-
mi ZPM Krško, ostalimi društvi, 
ZPMS in ostalimi zvezami v Slo-
veniji, osnovnimi šolami v obči-
nah Krško in Kostanjevica na Krki 
ter širše v Posavju, Občino Krško 
in ostalimi občinami v Posavju ter 
drugimi organizacijami na našem 
področju in širše.

Ob 60-letnici Zveze prijateljev 
mladine Krško je naša vizija in po-
slanstvo, ki se v 60-letni zgodo-
vini ni spremenilo, še vedno: po-
večanje kakovosti življenja otrok, 
mladostnikov in družin, zastopa-
nje in uveljavljanje njihovih želja in 
potreb ter zaščita njihovih pravic.
Iz vizije izpeljani cilji so prizade-
vati se in prispevati k dvigu kako-
vosti življenja otrok, mladostnikov 
in družin, zastopati in uveljavljati 
njihove interese in potrebe, ščititi 
njihove pravice na osnovi Ustave 
Republike Slovenije, Deklaracije o 
človekovih pravicah, Konvencije o 
otrokovih pravicah ter drugih do-
kumentih, ki zadevajo otroke, mla-
dostnike in družine.

 Vinko Hostar, predsednik 
 Zveze prijateljev mladine Krško

Vabimo vas na

SLAVNOSTNO AKADEMIJO
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO - 

60 let za srečnejše otroštvo,
ki bo v petek, 29. novembra 2013,

ob 18. uri, v kulturni dvorani
Doma XIV. divizije na Senovem

Sem ena izmed mnogih, ki so se tudi sami šele rodili ob rojstvu ZPM-
ja. Moja generacija je v ZPM-ju ustvarjala iz gibanja mogočno organi-
zacijo pravih vrednot, ki je pomagala preživeti in polepšala otroštvo 
in mladost mnogim. Osebno se mi je ob lastnem materinstvu razvijal 
tudi čut odgovornosti za novi rod, za mlade. Po sistemskih spremem-
bah je bilo zelo težko. Vztrajali smo v našem prvobitnem poslanstvu 
in pripadnosti. In prišli so boljši časi, ko smo lahko nudili mladim vse 
več. Danes, po 60 letih delovanja naše organizacije, vidimo, da smo 
v njej resnično povezani v najrazličnejših programih in prostovoljstvu 
ljudje vseh generacij in poklicev. Prostovoljstvo v vseslovenski ZPM in 
v vseh drugih nevladnih organizacijah je vstopilo v pravni sistem dr-
žave, kar pomeni, da ga je država priznala. Na to smo ponosni tudi 
mi, ZPM-jevci, v mreži vseh nevladnih organizacij širom Slovenije. Po-
membno je naše skupno zavedanje, da moramo drugače delovati, da 
smo med seboj povezani, soodvisni. Da nam sočutje do drugih, do-

bra dela, prijaznost lahko prinesejo občutek življenjske izpolnitve, ki nam ga ne more dati pehanje za do-
bičkom ali za oblast. Da nam skrb za pozitivne medčloveške odnose in za človeku prijazno naravno okolje 
več pomeni kot kopičenje materialnih dobrin. To zavest, ki pogojuje drugačno delovanje, moramo vnašati 
v institucije, v katerih delujemo, v medije, politiko, družino, svoje okolje. Ko bo ozaveščenih dovolj ljudi, 
bodo prišle spremembe. In tako lahko spreminjamo svet. To so potem trdni temelji, ki jih nič ne more po-
dreti. In to je edini način. Vida Ban, sekretarka ZPM Krško
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Franc Hočevar, nekdanji predsednik ZPMS: 
»Pravzaprav imam v svojem življenju veliko sre-
čo tudi zato, ker so me okoliščine pripeljale do 
tega, da sem imel možnost aktivnega delovanja v 
ZPM Slovenije. To ni le organizacija z dobro tradi-
cijo in odličnim programom, ampak predvsem or-
ganizacija, v kateri se združujejo in delajo ljudje 

dobrega razpoloženja, čistih misli in polni veselja. Skupna značil-
nost njih, pa tudi mene, je ta, da so vsi po vrsti verjeli in verjamejo 
v delo, ki so ga opravljali in ga še bodo v ZPM Slovenije. Še v poseb-
nem spominu mi ostaja ZPM Krško, ne samo, da sem jih obiskal na 
mnogih prireditvah, ampak sem skupaj z njimi podoživljal otroški 
vrvež in veselje polnih 12 let v njihovem priljubljenem in čudovitem 
letovišču Nerezine oz. Bučanje. Zame in za mojo družino so se tam 
jutra začela z veselim pozdravom neustavljive in neumorne Vide, 
ki je hitela z nasmehom na obrazu mimo naše hišice do naslednje, 
kaj postorila in se zgubila v vrvežu otrok, se čez čas vrnila, kaj pri-
nesla in vprašala, če je vse v redu. Taka je ona, tudi kot dolgoletna 
šefica ZPM Krško. Tam, v Nerezinah, smo srečali tudi Rezi, svojevr-
stno legendo ZPM Krško. Žal je ni več med nami. To je bila gospa, ki 
je že sama po sebi vlivala zaupanje in sejala naokoli spodbude. Rad 
imam to organizacijo in ljudi, ki so in živijo z njo.«

Damjan Lah, nekdanji predsednik ZPM Krško: 
»Dolg je sprehod po 60 letih spomina. Neprecenlji-
vo je, da je ZPM v času svojega delovanja izbojeva-
la nešteto bitk za dobrobit otrok. Brez neskončne 
volje posameznikov, ki so svoj čas, znanje, sme-
lost in skrb posvečali dobremu, tudi nasmehov na 
ustnicah in iskrivosti v otroških očeh ne bi bilo. 

Zato je prav, da se ob 60-letnici ZPM priklonimo vsem prostovoljkam 
in prostovoljcem, ki so dali največ, kar lahko človek da sočloveku - 
srce. Srce, ki je široko odprto in bije za otroke in njihove pravice; srce, 
ki ne razlikuje med majhnimi in velikimi, ki priznava različnost, ki vpije 
in kriči, da moramo biti boljši, prijaznejši, dobrotljivi. Tudi ZPM Krško 
je risala mavrico prijateljstva in prostovoljstva, še posebej pa je svo-
je življenjsko poslanstvo v to mavrico izrisala Vida Ban - velik človek 
velikih dejanj za majhne ljudi. Hvala njej in vsem, ki niste in ne boste 
odnehali v skrbi za socialno pravičnost in enakost otrok.«

Nikolaj Žibret, nekdanji predsednik ZPMS: »Poz-
dravljam zamisel o svečani proslavitvi 60-letnice 
delovanje ZPM v Krškem. ZPM je v teh 60 letih 
dajala prostovoljnemu delu, ki je bilo predvsem 
povezano z otroki in mladino, svojevrsten pečat, 
saj je Zveza in njene aktiviste predvsem vodila za-
misel o zagotavljanju čim bolj enakovrednih po-

gojev učencem in mladini iz občine Krško. Dolgoletna predsednica 
ZPM v Krškem tovarišica Rezi Pirc je znala na svoj način pritegniti 
številne sodelavce za organizacijo raznih prireditev, proslav, izvedbe 
šole v naravi, letovanja otrok, smučarskih tečajev in tekmovanj, ša-
hovskega krožka, bralne značke, praznovanje novega leta in pohod 
dedka Mraza v vse, tudi najbolj oddaljene kraje občine Krško itd. Tudi 
mene in mojo pokojno ženo je pritegnila v svoj krog, saj sva bila po 
izobrazbi: žena kot slavistka in jaz kot športni pedagog uporabna za 
izvedbo raznih prireditev in zlasti proslav. Rezi me je povabila k so-
delovanju tudi pri ustvarjanju naselja za letovanje otrok v Nerezinah 
in vesel sem, da ZPM tudi sedaj organizira poletne počitnice otro-
kom iz občine Krško in drugod. Rezi je bila tudi gonilna sila, ko smo 
ustvarjali čim bolj enakopravne pogoje za predšolsko varstvo otrok 
v celi občini za uveljavitev enoizmenskega pouka osnovnošolcem, 
kar je bila takrat redkost v Republiki Sloveniji. Vesel sem, da sem bil 
sestavni del tega gibanja v šestdesetih letih in vesel sem, da sedanje 
vodstvo ZPM, ki je uspelo pritegniti v svoje vrste zlasti mlade ljudi, 
tudi dalje deluje uspešno kljub težkim gospodarskim pogojem. Če-
stitam ZPM Krško ob njeni 60-letnici.«

Danica Zalokar, nekdanja predsednica ZPM Krško: 
»V letu 1990 sem prevzela predsedovanje ZPM Kr-
ško od prve, dolgoletne predsednice Rezi Pirčeve. 
To je bilo najtežje obdobje za delovanje organizaci-
je ZPM Krško. Čas po ukinitvi samoupravnih inte-
resnih skupnosti, t. i. SIS–ov, in tudi po poteku sa-
moupravnega sporazuma med OZPM in podjetji v 

Krškem, ki je zagotavljal financiranje programa dedka Mraza, ki ga je ve-
dno za vse otroke pripravljala OZPM s svojimi društvi prijateljev mladi-
ne. V tem času je OZPM Krško ostala brez javnega financiranja in z ve-
čjimi obveznostmi do Nerezin. Za delovanje organizacije nismo mogli 
kar nekaj let pridobiti nobenih t. i. javnih sredstev. Zato smo prostovoljci 
z vztrajnim delovanjem, brez prostorov in zaposlenih, ob povezovanju 
z ljudmi, ki so razumeli pomen dela te naše ZPM, pridobivali predvsem 
mlade prostovoljce za delo in izvajali obšolske aktivnosti za otroke, da 
bi polepšali njihov prosti čas. Največ smo skrbeli za programe letovanj. 
Ko so bile Nerezine zaprte, smo iskali druge možnosti in pričeli uva-
jati nove oblike, kasneje tudi nagradne počitnice na slovenski obali. Šli 
smo naprej, se razvijali in tako je prišlo v javnosti do ponovnega pre-
poznanja pomena naše organizacije. V tem obdobju so bili vključeni v 
delo z mladimi in za mlade tisti ljudje, ki so verjeli v program dela ZPM. 
V vodenje organizacije ZPM je bilo vloženo veliko truda in dela s poso-
dabljanjem programa in uvajanjem novih projektov . Tako smo prido-
bili zaupanje nekaterih vodilnih posameznikov, ki so nam bili naklonje-
ni in nam pomagali. Moje sodelovanje s sekretarko Vido Ban je bilo vsa 
leta zgledno in uspešno. Po mojem mnenju je težak čas za odločitev 
o nadaljnjem delu ZPM nastopil tudi po odstopu predsednika Branka 
Janca leta 2010. Kot takratna podpredsednica sem prevzela odločilno 
vlogo za ureditev medsebojnih razmerij med Občino Krško in ZPM in 
tako je ZPM dosegla večjo vlogo Občine Krško v obnovi Otroškega na-
selja na Lošinju. Sedaj je tam spet polno otrok iz naše občine, ker pri-
hajajo v Nerezine spet šole v naravi iz našega okolja.« 

Letovanje otrok in mladostnikov
Že leta 1955 so otroci iz DPM Leskovec pri Krškem odšli na prvo leto-
vanje v Gazice pri Cerkljah. To je pričetek programa, ki še danes zazna-
muje ZPM Krško. Prva leta so organizirali letovanja v Gazicah, Podbočju, 
Kostanjevici na Krki ter tudi na morju v Poreču in Rovinju. Leta 1972 je 
bilo postavljeno naselje palčkov v Materadi v Poreču, kjer se je letovanje 
odvijalo vse do leta 1977. Takrat je že potekala gradnja novega nase-
lja v Bučanju pri Nerezinah. Tedanja predsednica Rezi Pirc je veliko tru-
da in energije vložila v izgradnjo novih hišic in celotnega otroškega na-
selja Nerezine. Leta 1977 so letovali prvič v novem naselju otroci vseh 
osnovnih šol in vrtcev v občini Krško. Naselje je od takrat vsako pole-
tje napolnjeval smeh otrok. Leta 1991 so v naselju letovali černobilski 
otroci, ki jih je ZPM Krško nesebično gostila v svoji sredini po nesreči v 
nuklearni elektrarni v Černobilu. 

Nekaj naslednjih let po osamosvojitvi so starši izgubili zaupanje v leto-
vanje v sosednji državi in le počasi so ga pridobili nazaj. Otrokom iz ob-
čine Krško in Kostanjevica na Krki so se pridružili še otroci iz Črnomlja, 
Idrije, Ajdovščine, Ljubljane, Celja, Nove Gorice … Vsi cenimo predvsem 
zdravstvene prednost letovanja na Lošinju in smo ponosni na 18-le-
tno tradicijo organiziranja zdravstvenih letovanj za otroke in mladino.
Prednosti letovanj v Otroškem naselju Nerezine je spoznala tudi Obči-
na Krško, ki od leta 2011 zagotavlja finančna sredstva za izvajanje šol v 
naravi in letovanje šestošolcev iz občine. Iz sredstev rente za omejeno 
rabo prostora okoli NE Krško se poleg naštetega sofinancira tudi zdra-
vstveno letovanje otrok in mladine iz občine Krško.
ZPM Krško zaključuje celovito obnovo otroških hišic v naselju v Nere-
zinah, ki bodo s tem pridobile pokrite terase in lastne kopalnice s tuši. 
Prostorski pogoji bodo tako prispevali, da bodo naša letovanja še naprej 
ostala v najlepšem spominu otrok in mladostnikov. Podatek, da je v se-
zoni 2013 v Otroškem naselju v Nerezinah letovalo 1231 otrok, od tega 
575 iz občine Krško, nam daje novih moči za začrtano pot ZPM Krško.
Poleg letovanj v Nerezinah ZPM Krško že 18 let organizira aktivne na-
gradne počitnice za najuspešnejše učence, ki potekajo na slovenski oba-
li. Otroci spoznavajo Piran in njegovo zgodovino, soline, notranjost slo-
venske Istre, Luko Koper in drugo.

Otroški parlamenti
Otroški parlamenti predstavljajo eno od najučinkovitejših oblik nefor-
malnega učenja na področju izobraževanja za demokratično državljan-
stvo ter za otrokove in s tem tudi človekove pravice. Temeljijo na 13. 
čl. Konvencije o otrokovih pravicah, ki določa, da ima otrok pravico do 
svobode izražanja.
ZPM Krško je bila pobudnica in ena prvih organizacij, ki je v Sloveniji pri-
čela s tem programom že leta 1990 ter se udeležila prav vseh Nacionalnih 
otroških parlamentov. Vsako leto organiziramo obisk otrok in mentorjev v 
Državnem zboru RS, spodbujamo tribune in predstavitve v lokalnih medi-
jih, zagotavljamo usposabljanje za vodenje šolskih in občinskih otroških 
parlamentov, v šolah informiramo otroke, mladino, starše in širšo javnost 
v lokalnih sredstvih javnega obveščanja in sodelujemo pri aktivnostih ne-
vladnih organizacij za vzgojo otrok za demokracijo tudi širše.
Otroški parlamenti, ki jih je organizirala ZPM Krško, so povezani z raz-
mišljanjem mladih o življenju in možnostih izražanja njihovega oseb-
nega odnosa do aktualnih vprašanj. Predstavljajo obliko aktivne metode 
pouka in učenja v osnovni in srednji šoli, spoznavanja človekovih pra-
vic, razvoja oblik participacije mladih v šoli, lokalni skupnosti in širše. 
Prispevajo k uveljavljanju socializacijskih ciljev, spodbujanju pridobiva-
nja znanj in sposobnosti za aktivno državljanstvo, razvoju sposobnosti 
pri otrocih za odločanje in sprejemanje odgovornosti.
Pri Zvezi prijateljev mladine Krško aktivno delujejo Odbor za pripravo 
otroških parlamentov in Aktivi mentorjev. V okviru Odbora že več let 
sodelujejo tudi Alenka Košak ter mlada parlamentarca Katarina Mekiš in 
Jakob Piletič. Na delovnih srečanjih in sestankih si izmenjujemo izkušnje 
in tako še izboljšamo izvajanje programa ter pripomoremo k dobri izved-
bi občinskih parlamentov. Mladi iz Posavja aktivno sodelujejo in soobli-
kujejo tudi izvajanje Nacionalnega otroškega parlamenta. 

Ker se vsi mentorji OP ne morejo udeležiti nacionalnega seminarja, jim 
ZPM Krško pripravi in izvede dodatna izobraževanja in usposabljanja.
V tem šolskem letu je tema otroškega parlamenta ˝Razmere v druž-
bi˝. Naslov izberejo mladi sami na zasedanju Nacionalnega otroške-
ga parlamenta.

Evropa v šoli
Natečaj »Evropa v šoli« poteka od leta 1953 v 35. evropskih državah. Pote-
ka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije, Evropskega par-
lamenta, Evropske unije ter Evropske kulturne fundacije že od leta 1953 
in v njem vsako leto sodeluje več kot pol milijona mladih.
Natečaj ponuja prijazen in neposreden način spodbujanja mladih k raz-
mišljanju in ustvarjanju o Evropi. Na zanimiv in starostni stopnji mlado-
stnika primeren način širi evropsko zavest. Zveza prijateljev mladine Krško 
že 14. leto izvaja projekt Evropa v šoli in je regijska koordinatorka projek-
ta Evropa v šoli na območjih občin Sevnica, Radeče, Krško, Kostanjevi-
ca na Krki in Brežice. Imenuje in usmerja regionalne strokovne komisije 
za izbor literarnih, likovnih, fotografskih in video del ter projektnih nalog 
mladih ustvarjalcev.
Lahko se pohvalimo, da smo ena najuspešnejših regij na tem natečaju, 
saj praviloma vsako leto naši učenci dobijo nagrade in priznanja na sko-
raj vseh področjih natečaja – likovnem, literarnem, fotografskem, interne-
tnem, projektnih nalogah …
V letošnjem letu bo natečaj potekal pod geslom ̋ Moj pogled na družbo˝.

Bralna značka
ZPM Krško pripravlja in izvaja program Brez branja ni znanja – Bralna 
značka. Program predstavlja nadaljevanje tradicije bralnega opismenjeva-
nja, ki ima v Krškem eno najdaljših tradicij. Prvo, Kajuhovo bralno znač-
ko, so pri ZPM Krško podelili že leta 1967.

Danes vzpostavljamo sodelovanje s strokovnimi in svetovalnimi delavci 
na šolah, vzgojiteljicami v vrtcih in koordinatorkami projektov. 
Program izvajamo v sodelovanju z društvom Bralna značka ZPMS. Pro-
gram je dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti. Zajema po-
speševanje in dvig bralne kulture na območju občine Krško med otroci, 
mladostniki in starši, krepitev besednega zaklada in kulture izražanja, 
spoznavanje književnosti ter klasične in še posebej na novo nastajajoče 
izvirne slovenske književnosti.
Program spodbuja prostovoljno branje v prostem času, ne samo v šol-
skem obdobju, temveč tudi med počitnicami z bralnimi kotički in bral-
nicami v Dnevnem centru in tudi na letovanjih v organizaciji ZPM Krško. 
Za vse zlate bralce v občini v sodelovanju z društvom Bralna značka pri 
ZPMS zagotovimo in razdelimo knjižne nagrade. Za bodoče zlate bral-
ce, učence osmih razredov, vsako leto organiziramo strokovno ekskur-
zijo in obisk Slovenskega knjižnega sejma. 

Humanitarna dejavnost v Zvezi 
prijateljev mladine Krško 

Konvencija o otrokovih pravicah v 6. in 27. členu opredeljuje neod-
tujljivo pravico otrok do življenja, pravico otrok do življenjske ravni, 
ki ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstve-
nemu in družbenemu razvoju.
Zveza prijateljev mladine Krško s socialnimi in humanitarni progra-
mi zbira in posreduje pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, 
otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki, talentiranim 
otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja ta-
lenta in omogoča brezplačno letovanje otrok.
Program je namenjen evidentiranju in iskanju pomoči potrebnih ter 
razdeljevanju finančne in materialne pomoč. 
Družinam in posameznim otrokom iz socialno šibkih okolij posku-

šamo omogočiti dostojno življe-
nje in redno prehrano, omiliti so-
cialno izključenost, pomagati pri 
šolanju otrok (štipendije), ki ne 
prejemajo drugih oblik pomo-
či, omogočiti različna letovanja 
in zimovanja s pomočjo zbranih 
sredstev v različnih humanitar-
nih akcijah, družbeno integracijo 
otrok iz socialnega roba, sveto-
vanje in pomoč družinam v sti-
ski.
Zbrana sredstva iz različnih hu-
manitarnih akcij (Botrstvo, TV 
oddaje, Pomežik soncu …) se 
razporejajo na podlagi predlo-
gov, ki jih posredujejo osnovne 
šole, Centri za socialno delo in 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO 
DANES

Uroš Brezovšek Darinka Kerin Kiler

Zaposleni strokovni sodelavci ZPM Krško, danes.

Tanja Božičnik
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Iva Devetak, predsednica MDPM za Goriško: 
»Spoštovani, smo v letu, ko v vseh večjih sredi-
ščih na Slovenskem praznujemo 60 let delova-
nja različnih oblik in vsebin dela Zveze prijateljev 
mladine Slovenije. Tudi v Krškem. Moje iskrene če-
stitke vsem v tem delu Posavja, ki ste pomemb-
no vplivali na kvaliteto bivanja in življenja otrok in 

njihovih družin. Osebne izkušnje in sodelovanje, še posebej z dolgo-
letno sekretarko Vido Ban, potrjujejo energije in navdih, ki so vselej 
znali povezovati za dosego ciljev v dobro otrok. Na slavnostni pri-
reditvi v dobrodelni namen, ob praznovanju 60-letnice ZPM na Go-
riškem, je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, med 
drugim poudaril: »Zveza prijateljev mladine je prehodila mnogo raz-
ličnih obdobij, bila deležna tudi neupravičenih pritiskov in očitkov, 
previhrala je nadvse problematično obdobje tranzicije v 90-ih letih. 
Vsi ti dogodki vas niso zlomili, ampak utrdili v vašem poslanstvu ...
 
Te besede veljajo za vse nas, spoštovani in spoštovane, ki smo kakor-
koli prehodili delček na tej dolgi in uspešni poti in naj nas še dodatno 
opogumljajo ob polnem zavedanju, da nam je pri izvrševanju našega 
poslanstva nujna tudi moralna in finančna podpora državnih in lokal-
nih oblasti. Zato v imenu otrok hvala za včeraj, za danes in za jutri!«

Peter Katič, prostovoljec: »V ZPM Krško sem 
aktiven že več kot 15 let. Začel sem kot prosto-
voljec, ki sem imel priložnost sodelovati v raz-
ličnih programih, sedaj pa sem član nadzorne-
ga odbora. Najbolj pri srcu mi je čas, ko sem bil 
poleti aktiven v otroških kolonijah v naselju ZPM 
Krško v Nerezinah. Včasih se nam je paralo srce, 

ko smo videli otroke, ki so prišli na letovanje v samo enih ponoše-
nih čeveljcih, psihično utrujeni, čeprav so bili še otroci. Na obraz-
kih se jim je videlo, kako so bili hvaležni za toplino, ki smo jim jo 
izkazali. Če ne bi bilo ZPM Krško in prostovoljcev, ki so pripravljeni 
vrniti nasmeh na obraz otrok iz socialno ogroženih družin, marsi-
kateri otrok še danes ne bi videl morja. Želim in upam, da bo ZPM 
Krško delovala tako dobro tudi v prihodnje in da bomo dočakali še 
marsikateri jubilej.«

Drago Gradišek, upokojeni ravnatelj Glasbe-
ne šole Krško: »Iskrene čestitke ob častitljivem 
jubileju! 
Vaša prizadevanja pri delu s človeškimi viri so bila 
vedno spoštovanja vredna. Žal mi je, da se tega 
vse premalo zavedajo mnogi, ki so najbolj odgo-
vorni za prihodnost mladih. Tako kot je vzgoja 

od rojstva otroka pomembna, je pomembno tudi vaše poslanstvo 
in sta torej oba segmenta najvažnejši del gospodarstva in razvoja 
družbe nasploh. Ponosen sem, da smo tudi glasbeniki lahko bili in 
še bomo del vašega nadvse pomembnega poslanstva. Vse dobro v 
prihodnosti vam želim!«

Majda Struc, v.d. generalne sekretarke ZPMS: 
»Zveze prijateljev mladine Slovenije si nikakor ne 
morem zamišljati brez Zveze prijateljev mladine 
Krško in to ne le zaradi njenega izjemnega delo-
vanja na zelo pomembnem območju Slovenije, 
ampak tudi zaradi pomembnega prispevka nje-
nih predstavnikov v organih in vodstvu ZPMS. 
Ko sem v tem letu obletnic, tako pomembnih za 

vso mrežo ZPMS, brskala po arhivih in zbirala spomine, sem že v 
zgodnjih letih naše organizacije naletela na izjemno Rezi Pirc, ki je 
bila v svoji predanosti otrokom in vrednotam ZPM vzor mnogim 
mladim prostovoljcem širom Slovenije. Krčan je tudi Niko Žibret, 
ki je bil predsednik ZPMS med leti 1989 in 1991. Med ljudmi, ki 
sem jih osebno srečevala naj omenim neumorno večletno sekretar-
ko Vido Ban, pa Olgo Košir in Danico Zalokar, bivšega predsednika 
Branka Janca in sedanjega Vinka Hostarja; so mar Uroš, Darinka, 
Tanja … zaslužni, da prostovoljci iz Maribora tako radi sodelujejo 
v krških programih? Iz prve roke vem, da se imajo s Krčani lepo in 
da se veliko naučijo od njih. Vedno pa me gane ponos, ki ga krški 
zpm-jevci izkazujejo nad svojim mladim rodom in to upravičeno, 
saj mnogi mladi udeleženci otroških parlamentov, projekta Evro-
pa v šoli in mnogih drugih s krškega konca na državni ravni vedno 
dosegajo zavidljive rezultate. Ja, bo kar držalo: tudi mladino ima-
mo takšno, kot si jo zaslužimo.«

društva prijateljev mladine, prostovoljke in prostovoljci ZPM Krško 
ter drugi občani. 
Pomoč je namenjena za letovanja in zimovanja, šolsko malico, pomoč 
pri izobraževanju, nakupih učbenikov, vse več pa je primerov, ko otro-
ci potrebujejo denar za osnovno preživetje, zato je večina sredstev 
namenjena prav nakupu hrane in osnovnih življenjskih potrebščin.

Dnevni center
S preselitvijo v nove poslovne prostore marca 2012 je ZPM Krško dobila 
prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti Dnevnega centra. Aktivnosti 
so namenjene druženju in izvajanju delavnic za vse generacije. Organi-
ziramo in izvajamo dejavnosti za otroke in mladino, omogočamo dru-
ženje otrok, mladih in starejših ter pripravljamo različne aktivnosti za 
družine. Prostovoljci se vključujejo v delovanje centra po svojih možno-
stih in sposobnostih ter tako prispevajo k pisani paleti delovanja Dnev-
nega centra ZPM Krško.

Pri izvajanju sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, Domom starejših ob-
čanov ter društvi prijateljev mladine. Največ aktivnosti pripravljamo in 
izvedemo v času počitnic med šolskim letom.

TOM telefon
Telefon otrok in mladostnikov je bil ustanovljen leta 1990 na pobudo 
komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Je prvi in edini specializirani te-
lefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. 
Problematika, s katero se srečujejo svetovalci na TOM-u, je povezana 
predvsem z odraščanjem in adolescenco. Vsak otrok in mladostnik po-
trebuje priložnost, da se o svojih težavah z nekom pogovori. Dr. Ljubi-
ca Marjanovič Umek, univ. dipl. psih. je o TOM-u zapisala: Pomembno 
je, da otrok oz. mladostnik ve, da se nekaj posebnega ne dogaja samo 
njemu, da je tam nekdo, ki ga lahko pokličeš takrat, ko on presodi, da ga 
rabi, čeravno je problem majhen in enostavno rešljiv in se v tistem hipu 
zdi zgolj njemu ali njej skoraj nerešljiv.
Svetovalna skupina TOM Krško je bila ustanovljena leta 1998 in je edi-
na v omrežni telefonski skupini 07, ki pokriva Posavje, Dolenjsko in Belo 
krajino. Žal je delovanje skupine po letu 2005 zastalo in se ponovno 
obudilo v letu 2011. V Sloveniji deluje devet svetovalnih skupin, ki za-
gotavljajo dežurstvo vsak dan od 12. do 20. ure. Svetovalna skupina v 
Krškem deluje enkrat tedensko med 16. in 20. uro.
Z lanskim letom se je številka 080 1234 zaradi evropske direktive in po-
enotenja spremenila. ‚116 111 – Nova številka, stari prijatelji‘ je slo-
gan, ki ga oglašujemo.
Od leta 2007 deluje tudi svetovanje preko interneta preko spletne stra-
ni www.e-tom.si in elektronske pošte tom@zpms.si.

Otroci in mladi ne priznajo meja
ZPM Krško se je v letu 2011 priključila mednarodnemu projektu, ki je 
nastal pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije in Saveza dru-
štava ‚Naše djeca‘ Hrvatske. V okviru tega projekta je nastalo sodelo-
vanje z Društvom ‚Naša djeca‘ z Malega Lošinja. Skupaj z njimi pripra-
vljamo poleti medkulturne delavnice, ki so namenjene druženju otrok 
sosednjih držav in predvsem razbijanju stereotipov in predsodkov, ki jih 
imamo eni o drugih.
ZPM Krško organizira medkulturne delavnice tudi na šolah v občini Kr-
ško in Posavju ter s svojimi aktivnostmi skrbi in spodbuja, da bi mladi 
postali čim bolj strpni in razumevajoči do drugačnih. 

Zeleni nahrbtnik 
in zmajček Jurček

Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom je gibanje s področja okoljske vzgo-
je najmlajših. Gibanju sledi povezovanje otrok, vzgojiteljic, prostovoljk/
cev, staršev, dedkov, babic ter članov društev prijateljev mladine za sku-
pno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje. Konkretni projekti v giba-
nju so namenjeni reševanju nalog v lokalnem okolju, kjer otroci obisku-
jejo vrtec ali šolo in živijo. Z gibanjem prispevamo k obogatitvi dodatnih 
vsebin, sicer že uveljavljene okoljske vzgoje v vrtcih in šolah.
Gibanje je zasnovala Romana Savnik in svojo pot je pričel v Ljubljani. V 
poznejših letih pa se je gibanje razširilo tudi širše po Sloveniji. V ZPM 
Krško smo pričeli z izvajanjem v letu 2006, ko sta se gibanju pridružili 
tudi društvi iz Metlike in Velenja. 
Zveza prijateljev mladine Krško skupaj z mentorji, starši, dedki in ba-
bicami ter prostovoljci skuša čim bolj motivirati otroke, da sami raz-
mišljajo o naravi in okolju ter odnosu človeka do njiju. Otroci na svoji 
stopnji razumevanja okoljevarstvenih problemov iščejo in izvajajo do-
ločene aktivnosti.
Aktivnosti otrok temeljijo na sproščenem – ustvarjalnem iskanju reši-
tev, da je mogoče veliko storiti prav v obliki igre, da je zelo priporočlji-
vo, da so v izvajanje popolnoma vključeni tudi starši, člani DPM in dru-
gih društev in organizacij v krajevnih skupnostih. Vsebina, ki povezuje 
vse sodelujoče vrtce, šole in društva je narava in človekov odnos do nje.
Pri Zvezi prijateljev mladine Krško se zmajček Jurček z nahrbtnikom in 
nalogami po občinah v Posavju giblje že osmo leto zapored. Pohvala za 
izvedbo gre vsem mentorjem in mentoricam, staršem ter prostovoljcem, 

saj vsako leto zabeležimo večje število sodelujočih otrok v gibanju. Pri-
ključujejo se tudi vedno novi vrtci, ki želijo spoznati zmajčka Jurčka, z 
njim preživeti nekaj časa ter se naučiti tudi kaj novega. V letošnjem šol-
skem letu tako sodeluje devet vrtcev iz občin v Posavju. V gibanje je 
vključenih preko 800 predšolskih otrok, ki jih usmerja in vodi več kot 100 
mentoric in mentorjev prostovoljcev ter drugih sodelujočih v gibanju. 

Teden otroka
Ustvarjalnost, iznajdljivost, kreativnost, lastnosti, ki odlikujejo otroke, ki 
se vsako leto udeležujejo prireditev ob tednu otroka v Posavju. 
Zveza prijateljev mladine Krško vsako leto prvi teden v mesecu oktobru 
pripravi in izvede delavnice in ustvarjalnice za otroke in mladino skupaj 
z društvi prijateljev mladine v Posavju, osnovnimi šolami, vrtci, mentorji 
na šolah in vrtcih ter prostovoljci. Vse od leta 1990 vsako leto po vsej 
Sloveniji ustvarjamo pod enotno temo, ki je rdeča nit vseh dejavnosti ob 
tednu otroka. V tem tednu se vsi posvetimo in osveščamo ljudi o pome-
nu uresničevanja otrokovih pravic ter o pomenu skrbi za otroke. Varuh 
človekovih pravic vsako leto napiše in izda poslanico ob tednu otroka, 
ki je namenjena predvsem njim – otrokom. Poslanico preberejo otro-
kom na šolah ter se o njenem pomenu pogovorijo s svojimi razredniki.
V tednu otroka pripravimo tri osrednje prireditve na treh lokacijah. Pri-
reditve tako povežejo predšolske otroke, osnovnošolce, mladino in nji-
hove starše. Vsi se udeležujejo delavnic in skupaj ustvarjajo. Prireditve, 
ki so vsako leto množično obiskane, so tako postale oblika druženja 
vseh članov družine ter skupnega ustvarjanja, odraz njihove kreativno-
sti ter povezanosti. 

Dedek Mraz prihaja ...

Zveza prijateljev mladine Krško že vse od leta 1976 skrbi tudi za naj-
mlajše otroke v občini Krško, in sicer s programom Veseli december. Ta 
stari dobri mož s sivo kučmo, belo brado, toplim kožuhom in zvrhanim 
košem daril, vsako leto pričara otroški nasmeh in iskrice v očeh. Najve-
čje zasluge za vsakoletno praznično vzdušje gre zaposlenim in prosto-
voljcem ZPM Krško, DPM-jem, šolam in vrtcem, ki aktivno sodelujejo pri 

pripravi in izvedbi programa, to je od pisanja vabil obdarovancem, okra-
ševanja prostorov, priprave daril, priprave in izvedbe igric s prihodom 
dedka Mraza na več lokacijah in razdelitev daril otrokom. Vsako leto ob-
darimo okoli 1500 predšolskih otrok iz občine Krško. Od leta 2000 da-
lje za darila poskrbi Občina Krško, katera ima komisijo, ki izbere darila, 
primerna glede na starost otrok. ZPM Krško vsako leto poskrbi tudi za 
več kot 2000 vseh šoloobveznih otrok v občini Krško in Kostanjevica na 
Krki, za katere je organizirana predstava, ki je včasih glasbena, plesno 
akrobatska, lutkovna, gledališčna, zabavali pa so nas že tudi Čuki in Foxy 
Teens. Pri ZPM- ju se zavedamo, da s pomočjo prostovoljcev opravlja-
mo veliko poslanstvo in otrokom dajemo upanje, da dobri mož obstaja.

Zimovanje
ZPM Krško že sedem let uspešno organizira in izvaja program Zimova-
nje, ki vsako leto poteka med zimskimi počitnicami. Zimovanja se ude-
leži okoli 25 otrok in socialno šibkih družin iz občine Krško, večina pr-
vič na smučeh.
Prostovoljke in prostovoljci poskrbijo, da otroci pet dni neizmerno uži-
vajo na smučišču, se naučijo prvih zavojev, spoznajo nove prijatelje in 
kvalitetno preživijo zimske počitnice v naravi. V večernem času se odvi-
jajo razne ustvarjalne delavnice, ples, predstavitve skupin, pohodi, otro-
ci spoznavajo zvezde, obiščeta pa jih tudi lovec in planinec. Vsako leto 
so otroci navdušeni nad celotnim programom. Zadovoljstvo otrok nam 
da potrditev, da je program uspešen in njegov cilj dosežen, da omo-
gočimo zimovanje otrokom, kateri še nikoli niso izkusili zimske rado-
sti na smučišču.

Kristina Kovač, ZPM Velenje: »Spoštovani prija-
telji iz Zveze prijateljev mladine Krško! Ob vašem 
in našem jubileju »60 let mladi« vam pošiljam pe-
smico, ki jo napisal naš prostovoljec Matjaž.

V prazničnem času opojno diši;
v njem so pravljice in Pravljice,

v njih smo mi in ste vi.
V pravljicah je lepo,

so prijazni ljudje in so Ljudje,
je topla dlan, ki seže ti v roko.

V prazničnem času so pričakovanja;
so drobna darila in so Darila,
v katerih iskrenost odzvanja.

Dragi prijatelji, s svojim delom v dobro otrok in družin dokazujete, 
da ste Ljudje z veliko začetnico. Želim vam, da se spomnite veliko 
idej za ustvarjanje Pravljic z veliko začetnico, ki jih otroci in odrasli 
iz dneva v dan vse bolj potrebujejo. Želim vam veliko drobnih Darilc, 
ki jih pišemo z veliko začetnico. SREČNO iz Velenja!«

Liana Kalčina, predsednica nacionalnega odbora 
za otrokove pravice pri ZPMS: »Zelo zgodaj me 
je življenjska pot zanesla v nedrja Zveze prijate-
ljev mladine. V njej sem našla možnost, povezati 
pedagoška znanja z neposrednim delovanjem za 
dobro otrok. Pritegnil me je poseben, lahko ga po-
gumno imenujem 'zpmjevski' socialni in pedago-

ški eros. V dobršni meri in zelo zgodaj sem se ga navzela prav od kr-
ških prostovoljk in prostovoljcev. Spoštovani gospe Rezi Pirc in Vida 
Ban mi bosta ostali v spominu kot neizprosni borki za dobro otrok 
in odlični povezovalki mreže prostovoljk in prostovoljcev. Ozrite se 
naokoli. Koliko je danes še njima podobnih? Premalo. Vida Ban je 
znala osmisliti vsakršno priložnost za povezovanje, mreženje, pri-
dobivanje simpatizerjev in podpornikov številnih programov, ki so 
in še vedno bogatijo svet otroštva zunaj šolskih, socialnih in vseh 
drugih institucij, vendar v nenehnem sodelovanju z njimi. Neneh-
no nas je spodbujala k osmišljanju našega dela z vrednotami, ki so v 
vseh političnih sistemih hrbtenica humane družbe. Bila je moja ne-
nehna učiteljica in prijateljica, za kar sem ji neizmerno hvaležna. Kr-
škim prostovoljkam in prostovoljcem čestitam ob visokem jubileju. 
Zahvaljujem se jim za bogat doprinos v zakladnico zgodovine Zve-
ze prijateljev mladine Slovenije in zgodovino prizadevanj za uvelja-
vljanje otrokovih pravic.«
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Ana Mešiček, ravnateljica OŠ Blanca: »Sami lepi 
spomini me vežejo na dolgoletno sodelovanje 
učencev in učiteljev OŠ Blanca pri projektih ZPM 
Krško. Še bolj aktivno smo se vključili, ko se je na 
šoli zaposlil Uroš Brezovšek, neutrudni sodela-
vec ZPM in človek nenehnega ustvarjanja in ve-
dno poln novih idej. On je izvajal številne delav-

nice in skupaj z učitelji  razvijal pri učencih ustvarjalnost, kreativnost 
in inovativnost. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali  na 
številnih natečajih in osvajali nagrade na literarnem, likovnem in fo-
tografskem področju. Teden otroka je bil na šoli vedno povezan tudi 
z ZPM  in vsak dan je bila ena aktivnost, ki je popestrila šolski vsak-
dan. Zahvaljujem se tudi dolgoletni sekretarki Vidi Ban. Želim, da 
ZPM Krško uspešno deluje še naprej v dobro vseh otrok.«

Zavod EMMA, Enota Posavje: »Zveza prijateljev mladine Krško je 
v svojih letih delovanja pričarala že ogromno nasmehov na otroških 
obrazih. V skupnih prizadevanjih smo se jim pridružili tudi na Zavo-
du EMMA. Skupaj ustvarjamo nenasilno družbo za srečo naših otrok. 
Zavod EMMA, z enoto v Posavju, deluje na področju socialno var-
stvene pomoči ljudem v stiski, predvsem ženskam in otrokom z iz-
kušnjo nasilja. Izvajamo vsakoletne tabore za ženske in otroke žrtve 
nasilja, telefonska svetovanja, individualna svetovanja, skupino za 
samopomoč za ženske in dekleta z izkušnjo nasilja ter razne druge 
preventivne dogodke . V letošnjem tednu otroka smo, v sodelova-
nju z Zvezo prijateljev mladine Krško, barvali pentlje, v simbol želje 
otrok po varni in nenasilni družbi. V veselje nam bo tudi nadaljnje 
skupno sodelovanje.«

Anita Albreht – Caruso, nekdanja sekretarka 
ZPMS: »Po več kot 20-letnih delovnih izkušnjah 
v profesionalnem delu v društvenih in nevladnih 
organizacijah sem globoko prepričana, da so naj-
žlahtnejši kapital v njih ljudje! Ta trditev se je še 
posebej izostrila ob priliki sodelovanja z Zvezo 
prijateljev mladine Krško! V njej so bili in so še 

danes posebni ljudje. Izžarevajo toplino, predanost in skrb za otroke 
in mladino! Poosebljajo vrednote, pod katerimi so se podpisali v sta-
tusnih in programskih dokumentih Zveze prijateljev mladine Krško. 
Z delovanjem in uresničevanjem programskih ciljev so nepogrešljiv 
sopotnik otrokom vse od malih nog do mladostništva.

ZPM Krško je s svojimi inovativnimi in razvojnimi pobudami predstavlja-
la v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, katere generalna sekretarka sem 
bila v drugi polovici devetdesetih let, trden temelj, na katerem je bilo v 
tistem obdobju zasnovanih kar nekaj nacionalnih projektov. Naj ome-
nim Evropo v šoli, Otroške parlamente, Teden otroka, Veseli december, 
socialno humanitarne programe, predvsem pa programe za letovanje 
otrok. Izkušnje, ki jih je Zveza prijateljev mladine Krško pridobila z bo-
gato tradicijo organiziranega letovanja otrok v Nerezinah je nesebično 
in konstruktivno vgrajevala v izvirno strokovno literaturo v okviru za-
ložniškega programa Zveze prijateljev Mladine Slovenije. Delo in uspe-
hi Zveze prijateljev mladine Krško je neobhodno povezano s požrtvo-
valnim strokovnim in nesebičnim delom tedanje sekretarke Vide Ban in 
njenih sodelavk in sodelavcev, predvsem pa prostovoljk in prostovoljcev, 
ki se jih po tolikih letih še vedno spominjam z globokim spoštovanjem 
in iskreno hvaležnostjo, da sem imela priložnost z njimi in ob njih sou-
stvarjati otrokom prijazno okolje. V Krškem imajo otroci dobre prijatelje 
mladine! Iskrene čestitke vsem, ki so del te zgodbe o uspešnem delu!«

Ana Bizjak, dolgoletna sekretarka MDPM Ajdo-
vščina: »Z vašo organizacijo in gospo Vido Ban 
sem se prvič srečala približno pred dvajsetimi leti, 
ko je v spomladanskem času Vida povabila pred-
stavnike društev prijateljev mladine iz vse Slove-
nije v počitniško naselje Bučanje, kjer smo si to 
otroško počitniško naselje tudi ogledali in tam pre-

živeli dva prekrasna dneva. Namen tega obiska je bilo tudi povabilo, 
da v njihovo naselje pripeljemo na letovanje tudi otroke iz naše ob-
čine. Navdušeni smo bili nad naravo, morjem in seveda naseljem sa-
mim, zato smo takoj začeli zbirati prijave za letovanje v Nerezinah. 
Sodelovanje se je začelo in od takrat so naši otroci stalni gostje. Z 
letovanja se vedno vrnejo zadovoljni, polni lepih vtisov in spominov, 
spoznajo pa tudi nove prijatelje.

Boštjan Špiler, prostovoljec: »ZPM Krško je zelo 
pomemben del mojega življenja, še zlasti med leti 
1997 in 2007, ko sem bil kot dijak, študent in tudi 
že učitelj aktiven prostovoljec te organizacije. ZPM-
ju sem neizmerno hvaležen za vsa prijateljstva in 
znanstva, ki sem jih tam stkal, za vse življenjske in 
poklicne izkušnje, ki smo jih prostovoljci lahko pri-

dobili. In seveda za vse neštete prijetne trenutke iz druženj v številnih 
programih; še posebej takrat, ko smo skupaj omogočili letovanje na 
morju otrokom in staršem tudi iz socialno šibkejših družin. 

Posebej dragoceno je bilo sodelovanje z Vido Ban, ko smo v letih tesne-
ga sodelovanja med seboj zgradili trdno zaupanje in prijateljstvo. Vida 
mi je približala vso kompleksnost delovanja ZPM Krško - poznati to pa 
zares pomeni globoko spoštovati to nevladno društveno organizaci-
jo. Zato sem ponosen, da sem bil del nje in na nek način to tudi osta-
jam. ZPM Krško sem vedno videl kot vsem odprto, strpno, povezoval-
no, novostim dovzetno in hvaležno hišo. Kot prostovoljec sem več let 
sodeloval z drugimi prostovoljci moje generacije, med drugim z Uro-
šem Brezovškom, Jožetom Pavlovičem, Naniko Škafar, Ano Špiler, Di-
jano Belca, Metko Uršič … Vsi našteti smo danes pedagoški delavci in 
verjamem da uspešnejši tudi zaradi izkušenj, ki smo jih nabirali v ZPM 
Krško. Ob nepopisno lepih spominih, ko želim Zvezi prijateljev mladi-
ne Krško čestitati za jubilej in ji zaželeti še veliko uspešnih projektov za 
dobro naše širše skupnosti, pa mi misel odtava tudi k meni ljubim so-
prostovoljcem, ki jih ni več z nami. Naš zdravnik Franci Pogačar, Vanja 
Kopar, Marko Pleterski, Davorka Pogačar, Aleš Požgaj so bili tudi naši 
zvesti spremljevalci tistega desetletja.«

Janko Malle, vodja Slovenske prosvetne zveze v 
Celovcu: »Otroci iz avstrijske Koroške so bili me-
seca julija 2012 prvič v Nerezinah. Zaradi pozitiv-
nih izkušenj se je zgodba letos nadaljevala, nada-
ljevala pa se bo tudi v naslednjih letih. Zelo radi 
govorimo o neprecenljivi vrednosti medsebojne-
ga povezovanja v skupnem prostoru, kjer Slovenci 

živimo, toda besede so eno, dejanja pa drugo. Za otroke iz avstrij-
ske Koroške je najpomembnejše, da med poletnimi počitnicami iz-
popolnjujejo znanje slovenskega jezika v okolju, kjer prihajajo v stik 
z otroki iz Slovenije. Prav to nam nudi ZPM Krško. S čezmejnim iz-
obraževanjem mladim odpiramo vrata v širša duhovna obzorja, kre-
pimo generacijske izmenjave in brišemo mentalne zapreke. Za vse 
to pa potrebujemo samo sposobnost komuniciranja in sodelovanja 
ter pripravljenost zanju. Z ZPM Krško se to že dogaja in se bo do-
gajalo tudi v prihodnje.«

Anita Možgan, prostovoljka: »Še kot otrok sem 
pred 19 leti pričela sodelovanje z ZPM Krško. Kot 
včeraj se spominjam prvega pogovora z Vido Ban, 
ki me je polna žara in dobrosrčnosti sprejela. V 
otroškem naselju Bučanje sem preživela sedem po-
letij z otroci. V skupni igri v vodi, učenju, spodbu-
dah, so mnogi prav tu okusili prvič slano vodo, 

naredili prve plavalne zavesljaje ... Ni zahvale, ki bi bila dovolj za  ne-
popisno srečo, ki sem jo občutila ob dajanju ljubezni in znanja drugim, 
ko sem ugledala hvaležnost za nekaj, kar drugi spregledajo. Skupaj s ti-
stimi, ki potrebujejo nas, rastemo in pridobivamo življenjske izkušnje. 
Marsikatera solza se je potočila ob ločitvah z otroki, ki so nam prirasli 
k srcu, marsikatero prijateljstvo se je stkalo. Lepo je danes, ko srečaš 
te malčke odrasle, nekatere že s svojimi družinami in te pozdravijo, se 
pohvalijo s lepimi spomini. Tudi v moji glavi jih je nešteto. Od tistih, 
ko sem se sama učila, kot opazovalka, od starejših prostovoljk. Živo 
se spominjam energije in ljubezni Nanike, ki jo je znala deliti vsem in 
tako gradila dobre medsebojne odnose. V veliko veselje je tudi naši celi 
družini, da smo imeli možnost sodelovanja v projektu družinskega le-
tovanja in medgeneracijskega sodelovanja. Najbolj mi je ostalo v spo-
minu prav prvo družinsko letovanje, v letu 2004. Danes sem mamica 
svojih petih malčkov in vem, da prinaša ZPM roko, ki zna objeti vsako-
gar, ramo, ki nudi oporo najšibkejšim, veselje, dobre medsebojne od-
nose, optimizem, upanje za boljši jutri … Naj tako ostane za vedno!«

Nace Breitenberger, dolgoletni predsednik ZDPM 
Idrija: »Občudovanja vredno je bilo zavzemanje 
Rezi Pirc, da bi lahko otrokom ponudili primerne 
možnosti za letovanja. Tudi njenim sodelavcem je 
uspelo pridobiti prave ljudi in združiti pozitivno 
energijo. Tako ima ZPM Krško v Nerezinah na oto-
ku Lošinju čudovito počitniško naselje za letovanje 

otrok. Kaj podobnega nam v Idriji na žalost ni uspelo. Čeprav ima-
mo »dobro stoječe« gospodarstvo, za letovanje otrok in mladine ni-
mamo svoje baze.

Tudi zato smo že leta 1995 sprejeli povabilo ZPM Krško in njene se-
kretarke Vide Ban, da bi naše programe poletnega letovanja izvaja-
li v njihovem naselju v Nerezinah. Prvo kolonijo smo skupaj z ZPM 
Ajdovščina in ZPM Nova Gorica imeli v Nerezinah že isto leto, to-
rej lata 1995. Takrat sem sprejel pedagoško vodenje letovanja. V na-
slednjih letih smo sodelovanje razširili. V Nerezinah smo organizirali 
tudi šole v naravi za učence iz občin Idrija in Cerkno ter tedne špor-
ta za Gimnazijo Idrija. Idrijska Osnovna šola in Gimnazija še vedno 
izvajata te programe v Nerezinah, kjer smo vedno dobrodošli gostje.
 
Bliža se že 20-letnica našega sodelovanja, za kar ima prav gotovo za-
sluge Vida Ban, ki je znala v delo vpeljati mlajše sodelavce in prosto-
voljce. Čeprav smo na različnih koncih Slovenije, smo DPM pred po-
dobnimi izzivi. In kaj nam je skupno? Mladi rod nas še vedno potrebuje 
– morda še bolj kot pred leti; seveda z novimi oblikami, vsebinami in 
pristopi. Torej prostora za sodelovanje in izmenjavo idej je še mnogo.«

Branko Janc, prostovoljec, 
nekdanji predsednik ZPM Kr-
ško: Bil je prostovoljec organiza-
cije ZPM že v času kolonij, ki jih 
je pripravljala Rezi Pirc v Poreču in 
nato pri graditvi Otroškega nase-
lja v Nerezinah. Še kot gimnazijec 
je med počitnicami vodil skupine 
otrok in pomagal pri začetnem 
urejevanju okolice počitniških hi-
šic za otroke. V obdobju, ko je bil 
poslanec v Državnem zboru, je v 
poslanski pisarni omogočil pro-
stovoljcem delovanje, tudi aktiv-
no sodeloval v programu ter po-

magal Vidi Ban in drugim sodelavcem pri organiziranju najrazličnejših 
aktivnosti ZPM. Od leta 1994 je vodil odbor za Otroško naselje ZPM v 
Nerezinah, ki se je ukvarjal s tekočim investicijskim vzdrževanjem, ob-
novo otroškega naselja ter kasneje tudi sodeloval s PSK pri ureditvi kate-
gorizacije naselja. V Nerezinah je v obdobju, ko je bil zakoniti zastopnik 
ZPM, ustvaril razmere, ki so omogočile dobro osnovo za sprejemanje 
najrazličnejših organizatorjev letovanj otrok iz vse Slovenije. Na ta na-
čin je ZPM Krško s svojim naseljem lahko preživela, saj so bili to časi, 
ko se večina šol iz občine Krško ni odločala za izvajanje programov šol 
v naravi v naselju ZPM Krško.

Vladka Škof, podpredsednica ZPMS in DPM Me-
tlika: »Ob tej častitljivi obletnici Zveze prijateljev 
mladine Krško se mi misel ustavi najprej ob njeni 
ustanoviteljici in prvi predsednici Reziki Pirc, go-
tovo z najdaljšim mandatom v Sloveniji. Vse svoje 
življenje se je razdajala za otroke in mlade, njiho-
vo lepše otroštvo, njihovo osebnostno rast ter za 

koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Bila je pedagoška de-
lavka z velikim srcem in nato referentka za šolstvo na občini, zato 
je pri delu z mladimi spretno povezovala vrtce in šole z zvezo in v 
njej združena posamezna društva prijateljev mladine, kjer so se iz-
vajale dejavnosti za mlade. Nosilci tega dela so bili pedagoški de-
lavci, ki so svoje delo v šoli povezovali z delom z otroki v prostem 
času. Načrtno in nepretrgano strokovno delo z otroki je prispeva-
lo k vzgoji otrok in h kvaliteti življenja v občini Krško, v celotnem 
Posavju in prepoznavno je bilo po vsej Sloveniji. Zato so izkušnje 
te zveze pomagale tudi društvom, ki jim je na njihovi poti v dolo-
čenih obdobjih zmanjkalo moči, idej in volje za prostovoljno delo.

Z Rezi sva se prvič srečali na sestanku ZPMS, ko sem pred dobri-
mi tridesetimi leti postala predsednica Občinske zveze prijateljev 
mladine Metlika. Rezi z bogatimi izkušnjami, ki jih je z veseljem 
delila z drugimi, jaz pa začetnica brez izkušenj v vodenju zveze, ki 
mi je bila zaupana. Beseda je tekla med drugim tudi o organizaci-
ji letovanj in o zamujenih rokih za prijavo v letoviščih. Spominjam 
se, da mi je takrat ponudila: «Vladka, če nimaš kam, pa jih pripe-
lji k nam, v Nerezine. Še ceneje bo kot drugod, ker otroci pripeljejo 
ob odhodu na letovanje poljske pridelke in sadje, ki jih uporabimo 
v kuhinji.« Hitro sva bili dogovorjeni in od takrat smo z ZPM Krško 
zelo dobro sodelovali tudi na drugih področjih. Rezi je znala izbra-
ti, pritegniti in navdušiti za delo prave sodelavce, sposobne, komu-
nikativne in z velikim občutkom za mlade, ki so ji sledili in pozne-
je nadaljevali njeno delo. Med njimi je posebej izstopala zagnana 
nekdanja učiteljica Vida Ban, dolgoletna sekretarka ZPM Krško, ki 
je z novimi mladimi prostovoljci, z razvijanjem sožitja med gene-
racijami krepila sodelovanje med ljudmi in prispevala pomemben 
delež k ohranitvi in utrjevanju ZPM Krško v najtežjih časih ter po-

membno prispevala k izvajanju programov tudi na državnem nivo-
ju. Čeprav pred nedavnim upokojena, z ljubeznijo in naklonjenostjo 
mladim ostaja prostovoljka, vpeta v programe ZPM Krško in ZPMS.

Pred nami so zahtevni časi in z njimi se porajajo novi problemi. 
Tudi danes ima ZPM Krško svojo vizijo kot del ZPMS, največje, naj-
bolj prepoznavne in najvplivnejše nevladne organizacije na podro-
čju dela z otroki, zanje in njihove družine. 

Razvijanje prostovoljstva in sodelovanje z društvi znotraj ZPMS ter 
z drugimi nevladnimi organizacijami in v sodelovanju z vladnimi v 
Sloveniji je nujno za reševanje družbenih problemov, ki so nam jih 
prinesli krizni časi. Sedaj nas otroci in družine najbolj potrebujejo, 
saj se v naše programe vključuje vse več otrok, vse več je tudi da-
rovalcev, ki se kljub krizi odzivajo na naše akcije.

Ponosni smo, da je Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojimi 
društvi in zvezami uspešna in zaupanja vredna humanitarna or-
ganizacija. Zato želimo skupno širiti mrežo naših društev in biti 
aktivni del družbe pri ustvarjanju čim bolj enakih možnosti za ra-
zvoj naših otrok, ki bodo nekoč nosilci družbenega življenja. Samo 
s tesnim in korektnim sodelovanjem vseh društev, zvez in posame-
znikov, ki jim je mar za naš mladi rod, bomo zmogli razvijati soci-
alno integracijo in medgeneracijsko solidarnost ter uresničiti naše 
vizije nadaljnjega razvoja v sodobni družbi.

Pričakujemo, da bo tudi država v večji meri začutila pomen in vre-
dnost naše dejavnosti in nas podprla pri prizadevanjih za kvalite-
to življenja predvsem naših najmlajših in mladine, ki so jim name-
njeni naši programi. 

Ob častitljivem jubileju iskreno čestitam vsem prostovoljcem in 
sodelavcem, ki so in ste soustvarjali ZPM Krško, za vse opravlje-
no delo v dobro naših otrok in mladine in njihovih družin. Želim 
vam še veliko novih idej, volje in moči za uspešno delo na začrta-
ni poti v še tesnejšem sodelovanju z društvi in zvezami, poveza-
nimi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije.«

Branka Bjegović, prostovoljka: »Moje sodelova-
nje z ZPM Krško se je začelo pred približno 20 leti. 
Ko se danes ozrem nazaj, sem ponosna, da sem 
del te zgodbe, ne bom rekla o uspehu, vsekakor 
pa zgodbe, ki že 60 let poskuša pričarati nasmeh 
na marsikateri otroški obraz. In to je neprecenlji-
vo. Živimo v turbulentnih časih, ko je 'gospod pro-

fit' zasedel življenjski tron, vse je podrejeno zaslužku, socialnega čuta 
je vse manj, bede in objokanih otroških obrazov pa vse več. Kot pro-
stovoljka sem sodelovala pri izvajanju socialnih programov in se sre-
čevala prav s takšnimi objokanimi obrazi. Na ZPM Krško deluje kopi-
ca prostovoljcev, mladih polnih energije, kot tudi starejših, z bogatimi 
izkušnjami. Sama sem nekje vmes, ko poskušam dati svoj prispevek. 
In zelo sem ponosna, da uresničujemo skupni cilj - ponuditi otrokom 
srečnejše otroštvo.«

Kolofon 
Izdajatelj: 
Zveza prijateljev mladine Krško, 
zanj Vinko Hostar, predsednik

CKŽ 57, 8270 Krško, www.zpmkk.si

Organizacija in izvedba: Vida Ban  
Oblikovanje: Neviodunum 

Fotografije: 
Arhiv ZPM Krško in Posavski obzornik

Naklada: 26.800 izvodov Krško, november 2013 
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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.

abbY 
13527 B
Na skrbno družino in toplo za-
vetje čaka prijazna, 3 mesece 
stara psička, primerna za stano-
vanje. Vesela bo novega doma.

CHillY 
13540 B 
Toplega doma in prijazne dru-
žine si želi tudi prikupen psi-
ček, star približno 2 leti, zdrav 
in prijazen.

13564 K
Psička, pasme rotvajler, sta-
ra približno 2 leti, si želi tople-
ga doma in lastnika, ki ima iz-
kušnje s psi. 

Za izboljšanje prometne var-
nosti Občina Brežice redno na-
menja proračunska sredstva za 
izgradnjo in obnovo cestne in-
frastrukture. Strokovne služ-
be občine so tako pripravile 
analizo stanja lokalne ceste 
Globoko - Pišece in predlaga-
le, da se zaradi dotrajanosti 
in slabega stanja ceste izve-
de temeljita obnova, za ve-
čjo prometno varnost pešcev 
pa tudi pločnik. Občina Breži-
ce se je odločila za projekt in 
zanj tudi pridobila sofinancer-
ska sredstva Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 
skladno s 23. členom Zakona o 
financiranju občin (ZFO) v viši-
ni 561.348 evrov. 

Investicija 
V sklopu dober milijon evrov 
vredne investicije je bilo 
zgrajenih 900 m pločnika v 
Globokem in Pišecah, obno-
vljena ceste Globoko – Pišece 
v dolžini 6,6 km, obnovljena 
javna razsvetljava v Globo-
kem in Pišecah, obnovljena 
meteorna kanalizacija v dol-
žini 900 m v Globokem in Piše-
cah ter urejena tri avtobusna 
postajališča z nadstrešnica-
mi. V času poteka projekta 
so vso podporo informiranja 

LJUBLJANA - Župan občine Brežice Ivan Molan in minister 
za obrambo Roman Jakič sta podpisala pogodbo o brez-
plačnem prenosu lastništva nepremičnin v nekdanjem 
tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-indu-
strijski coni Slovenska vas. Občina Brežice bo zemljišča in 
nepremičnine namenila podpori in razvoju lokalnega go-
spodarstva. Občina pričakuje, da bodo zemljišča oddana 
v najem že v začetku novega leta.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je Občino Breži-
ce julija 2013 obvestilo, da zaradi finančnih težav in zmanjša-
nja sredstev ne zmore zagotoviti sredstev za vlaganje v lokal-
no infrastrukturo in s tem izpolniti Dogovora o medsebojnem 
sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letali-
šča Cerklje ob Krki iz leta 2007. Na delovnem srečanju, ki ga 
je sklical župan Ivan Molan, je ministrstvo predlagalo kompen-
zacijo vlaganj v lokalno infrastrukturo v obliki nepremičnin v 
Slovenski vasi.

Župan Ivan Molan je predlog predstavil občinskemu svetu, ki se 
je na 4. izredni seji 26. avgusta 2013 kljub številnim pripom-
bam in težki dilemi odločil, da dogovor potrdi in sprejme po-
nudbo. Svetniki so zaključili, da je za dolgoročni razvoj gospo-
darstva smiselno sprejeti zemljišča v Slovenski vasi, saj gre za 
eno izmed treh za investitorje zanimivih poslovnih con v občini 
in predlog potrdili. Občina Brežice je tako pridobila 3,8 ha ze-
mljišč in 8700 m2 pokritih površin v vrednosti 1,2 milijona evrov. 

Ob podpisu pogodbe je župan Ivan Molan iz rok ministra Roma-
na Jakiča tudi simbolično prejel ključe nepremičnine. Minister 
je tudi pozdravil predlog Občine Brežice, da zemljišča nameni 
za razvoj podjetništva v občini.

LJUBLJANA, BREŽICE  – Ob 
obisku delegacije pobrate-
ne občine Dobřany se je žu-
pan občine Brežice Ivan Mo-
lan skupaj z županom mesta 
Dobřany Marekom Sýkoro 
srečal z veleposlanikom Re-
publike Češke v Sloveniji dr. 
Petrom Voznico. Veleposla-
niku sta župana predstavi-
la več kot desetletje dolgo 
sodelovanje med občinama 
Brežice in Dobřany, ki vklju-
čuje tudi Glasbeno šolo Bre-
žice in Osnovno šolo Brežice, 

ter načrte za prihodnje. Ob tej priložnosti je veleposlanik dr. 
Petr Voznica županu Ivanu Molanu izročil spominsko medaljo 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Češke v znamenje 
priznanja in zahvale za osebni doprinos h krepitvi  partner-
stva med pobratenima občinama ter sodelovanje pri pred-
stavitvi Republike Češke v Sloveniji. 

Nove pridobitve v Pišecah in Globokem 
pomemben prispevek k prometni varnosti
GLOBOKO, PIŠECE  – Novembrska sobota je bila za krajane krajevnih skupnosti Globoko in Pišece pra-
znična, saj so namenu predali obnovljeno cesto, javno razsvetljavo in novozgrajen pločnik ter avtobu-
sna postajališča. Za prebivalce je pomembna pridobitev tako na področju lažje dostopnosti kot prome-
tne varnosti, so se strinjali župan občine Brežice Ivan Molan, predsednika krajevnih skupnosti Globoko 
in Pišece ter ravnateljici Osnovne šole Globoko in Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece.

občanov nudili na obeh ura-
dih krajevnih skupnosti v Glo-
bokem in Pišecah, saj so se 
zavedali pomembnosti in raz-
sežnosti projekta. Župan Ivan 
Molan se je ob svečani preda-
ji ceste v namen zahvalil kra-
jevnima skupnostnima, pred-
sednikoma Petru Skrivalniku 
iz Pišec in Mihaelu Petančiču 
iz Globokega ter vsem kraja-
nom za razumevanje, saj je 
bil izvedbeni rok investicije 
zaradi pogojev sofinanciranja 
zelo kratek – dela so se pričela 
v avgustu in se v dobrih dveh 
mesecih tudi zaključila. 

Slavnostna predaja 
v namen
V soboto, 16. 11. 2013, sta 
obe krajevni skupnosti pri-
pravili slavnostno preda-
jo ceste v namen. Najprej 
so simbolično prerezali trak 
pred OŠ Globoko, kjer so 
učenke in učenci OŠ Globo-
ko v sklopu kulturnega pro-
grama tudi zaplesali. Sledil 
je blagoslov ceste, potem pa 
so se predstavniki krajevnih 
skupnosti skupaj z županom 
na vozovih odpravili proti Pi-
šecam, kjer jih je pričaka-
la Pihalna godba Pišece. Po 

Župan prejel priznanje češkega
ministrstva za zunanje zadeve

Župan Ivan Molan in češki 
veleposlanik dr. Petr Voznica

Dogovor potrdili s pogodbo

Minister Jakič in župan Molan ob podpisu pogodbe

Župan Ivan Molan je zbrane 
na sestanku povprašal, kako je 
poskrbljeno za prehrano vseh 
otrok v vrtcih in v šolah. Pred-
stavniki šol in vrtcev so županu 
zagotovili, da je dovolj hrane, 
in da so na to še posebej po-
zorni. Starši z nizkimi dohodki 
tako plačujejo le del cene sto-
ritev vrtca, v osnovnih šolah pa 
je otrokom iz socialno šibkej-
ših družin omogočena subven-
cionirana malica. Šole skrbno 
spremljajo stanje pri učencih 
in tistim, ki potrebujejo, tudi 
omogočajo brezplačna kosi-
la. Posamezne šole pokrivajo 
stroške kosil s pomočjo šolske-
ga sklada, humanitarnih or-
ganizacij, donatorjev, progra-
mom botrstva, OŠ Brežice pa 
je poleg tega uvedla tudi pro-

Z ravnatelji o zagotavljanju šolske 
prehrane in cenah vrtca

kulturnem programu v domu 
krajanov, ki so ga oblikova-
li otroci OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece, Ženski pevski zbor 
Pišece in godba, je potekalo 
rezanje traku še v Pišecah, 
potem pa so se krajani nove 

pridobitve veselili na dru-
žabnem srečanju. Kot je de-
jal predsednik KS Pišece Pe-
ter Skrivalnik, je to največja 
pridobitev kraja po tem, ko 
so pred 35 leti v Pišecah pr-
vič dobili asfaltirano cesto.

stor z jabolki in kruhom, kjer si 
lahko otroci vzamejo prigrizek. 

Občina Brežice staršem sub-
vencionira 70 % cene vrtca
Starši otrok v vrtcih ugotavlja-
jo, da so njihovi prispevki viš-
ji kot pred leti, čeprav je Ob-
čina v preteklosti znižala cene 
za 4 %. Vzrok za višji delež 
plačila staršev je spremenjeni 
način izračuna in upoštevanja 
premoženja pri vlogah za zni-
žano plačilo vrtca (z novim Za-
konom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev je to pristoj-
nost centra za socialno delo in 
ne več občine). Država je uki-
nila tudi nekatere ugodnosti, 
kar je vplivalo na dodatno po-
višanje deleža staršev pri pla-
čilu vrtca. Občina Brežice za-

gotavlja dobrih 70 % sredstev 
za programe vrtca, starši pa 
prispevajo ostalih 30 %. Star-
ši so sicer razvrščeni v devet 
plačnih razredov in tisti star-
ši, ki imajo povprečni mesečni 
dohodek na osebo do 18 % neto 
plače, so plačila oproščeni. V 
najvišji plačni razred so razvr-
ščeni starši, katerih dohodek 
na družinskega člana presega 
99 % neto povprečne meseč-
ne plače, in tisti, ki ne oddajo 
vloge za znižano plačilo vrtca. 
Najvišji prispevek tako lahko 
znaša največ 77 % od cene pro-
grama. Kljub dejanskemu povi-
šanju življenjskih stroškov in s 
tem višje osnovne cene vrtca 
bo župan Ivan Molan Občinske-
mu svetu Občine Brežice pre-
dlagal, da ostanejo cene vrt-

cev v naslednjem letu enake 
letošnjim.
 
Občina Brežice v okviru za-
konskih in finančnih možno-
sti skuša olajšati socialne sti-
ske svojih občanov, ki so danes 
še toliko bolj pereče. Občina 
redno namenja proračunska 
sredstva za sofinanciranje plač 
kuharic v osnovnih šolah, s či-
mer otrokom zagotavlja za po-
lovico nižje cene kosil. Starši 
krijejo samo dejanske stroške 
živil, ne pa priprave in dela ku-
hinje. Občina Brežice omogo-
ča upravičencem tudi občinsko 
enkratno denarno socialno po-
moč, ki jo lahko namenijo za 
nakup šolskih potrebščin, ozi-
mnice in kurjave ali plačila po-
ložnic. 

BREŽICE – »V brežiških šolah ni lačnih otrok,« zagotavlja vodstvo vrtcev in šol v brežiški občini. Rav-
nateljice in ravnatelj osnovnih šol, glasbene šole in vrtca v brežiški občini se mesečno srečajo na de-
lovnem sestanku, kjer si izmenjajo izkušnje in skupaj poiščejo rešitve za tiste izzive, s katerimi se vsi 
soočajo. Na novembrskem aktivu se jim je  pridružil župan občine Brežice Ivan Molan. Prisluhnil je te-
žavam, s katerimi se vzgojno-izobraževalni zavodi ukvarjajo in preveril, v kolikšni meri se šole srečuje-
jo z otroki, katerih starši ne morejo plačevati šolske prehrane.
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Z novo sezono nekaj sprememb 
izvajanja zimske službe 
Po lanski zimi, ko so stroški zimske službe presegli predvidena sredstva, je Občina Krško želela racionali-
zirati izvajanje zimske službe in zmanjšati stroške z omejitvijo čiščenja določenih odsekov cest ter dolo-
čiti prioriteto čiščenja pločnikov. Pri tem je Občina Krško sledila cilju, da imajo vsi občani pozimi vsaj po 
eni poti možnost dostopa do delovnih mest, šol in javnih središč in da se ne zniža raven varnosti v prome-
tu. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi je tako določila seznam cestnih odsekov, kjer bo čiščenje ome-
jeno oz. ne bo izvedeno v celoti, ter pločnike razdelila na štiri kategorije, glede na nujnost čiščenja. 

V občini Krško poteka izva-
janje zimske službe na oko-
li 500 kilometrih občinskih 
in 300 kilometrih krajevnih 
cest. Posebno organiziranost 
zahteva tudi geografska raz-
vejanost območja, od Bohor-
ja do Gorjancev. Zimska se-
zona traja od 15. novembra 
do 15. marca, v primeru zim-
skih razmer pa do preneha-
nja le-teh. Aktivnosti izvaja-
nja zimske službe se pričnejo 
s preventivnim posipavanjem 
cestišč ali s prvim pojavom 
poledice. Čiščenje snega se 
prične, ko je na vozišču pet 
do deset centimetrov snega 
in še vedno sneži, promet pa 
je možen z uporabo zimske 
opreme. Zimsko službo na 
območju občine Krško izva-
ja koncesionar Kostak, d.d., 
skupaj s podizvajalci. 

Omejeno čiščenje na dolo-
čenih odsekih cest 
Z letošnjo sezono spreme-
njen program izvajanja zim-
ske službe, ki predvideva 
omejitev čiščenja delov cest, 
se nanaša predvsem na odse-
ke, ki niso edina pot do na-
selij oziroma je možnih več 
dostopov, in tiste, ki vodijo 
do območij, ki niso poselje-
na. Na teh odsekih se zimska 
služba ne bo izvajala. 

Čiščenje bo omejeno na de-
lih cest po krajevnih skupno-
stih: 
• v KS Brestanica: odseki Go-

lja – Ban – Anže (JP1 692041) 
ter Brac. – Drnovšek (JP1 
692111), 

• v KS Senovo: Soten. – Handi-
ja - Sv. Anton (JP1 691091), 
Sobnik – Rupna loka (JP1 

691132), Mali Kamen – Ravni 
Log (JP1 691241), Dobrava – 
rezervar (JP1 691297), Dol. 
Leskovec – Polr. - Kajuhova 
(JP1 691401), Suhi Polc – Po-
reber (JP1 691404), 

• v KS Krško – levi breg: od-
seka Kremen – vas (JP1 
692531) in Koritno – Bučer-
ca (JP1 692641), 

• v KS Dolenja vas in KS Spo-
dnji Stari Grad – Sp. Libna: 
odsek Pesje – Odcep (JP1 
692382), 

• v KS Zdole: Zg. Pohanca – 
Zgo. Šap. (LC 24431), Kri-
že – Brezina – Kostanjek (LC 
24443, Sp. Pohanca – Zg. Po-
hanca (LC 24461), Rezervo-
ar 2 (JP1 691815), Odcep Lo-
pate – Deržic (Jp1 691862) in 
Kunej – Kenk (JP1 691871), 

• v KS Veliki Podlog: Mali 
Podlog – Vel. Podlog (JP1 
693741), 

• v KS Raka: Podulce – Vi-
dem (JP1 694216), Raški 
Vrh – Grm – Vrtovšek (JP1 
694245), Ardro – Pekel (JP1 
694273) in odcep črpališče 
(JP1 694281), 

• v KS Leskovec pri Krškem: 
deli odsekov cest Gori-
ca – Drnovo – Leskovec (LC 
191121), Leskovec – Loke – 
Teršlavec (JP1 693802) in 
Ulica A. Salmičeve – poveza-
va (JP1 693891) ter 

• v KS Podbočje: deli odse-
kov cest Gradec – rezervoar 
(JP1 693422), Veliko Mraše-
vo – vas (JP1 693532), name-
sto te ceste bo čiščena cesta 
skozi naselje, ki še ni kate-
gorizirana, in Bušeča vas – 
Znanovce (JP1 693532). 

Ker bo v starem mestnem 
jedru zaključna preplasti-
tev izvedena ob koncu ob-
nove celotnega območja, bo 
pluženje in posipavanje ne-
koliko omejeno, pločnike pa 
bodo službe čistile s snežnim 
puhalnikom ali ročno. 

Prednostno pločniki ob 
glavnih cestah in ceste do 
šol, zdravstvenih domov ... 
Prednostno bo zimska služba 
čistila pločnike, ki morajo 
biti očiščeni, ko zapade pet 

do deset centimetrov snega, 
to so pločniki ob glavnih ce-
stah v naseljenih območjih 
ter ceste do zdravstvenih 
domov, šol, vrtcev in drugih 
pomembnih ustanov. Sledijo 
pločniki in ceste, ki morajo 
biti očiščeni čez dan, nato pa 
pločniki, ki jih moramo oči-
stiti po koncu sneženja. Obo-
jestranske pločnike ob ce-
stah, kjer so stanovanjski in 
drugi javni objekti, bo služ-
ba čistila samo po eni strani, 
rekreacijske in večnamenske 
poti ne bodo očiščene. 

Podrobnejše informacije 
o odsekih, ki po novem ne 
bodo očiščeni v celoti, in ka-
tegorijah pločnikov ter gra-
fični prikazi so dostopni na 
spletni strani Občine Krško. 

Dodatne informacije 
Nepredvidene dogodke ali 
potrebe po nujnih interven-
cijah lahko občani javijo na 
dežurni telefon koncesionar-
ja (041 671 484) ali pokliče-
jo Center za obveščanje 112. 
Vsa opažanja, ki so poveza-
na z vzdrževanjem občinskih 
javnih cest, javnih površin 
pa lahko sporočite oddelku 
za gospodarsko infrastruktu-
ro Občine Krško ali pa direk-
tno vzdrževalcu Kostak d.d., 
ki bosta problematiko obrav-
navala in jo poskušala v naj-
krajšem možnem času tudi 
rešiti. V ostalih primerih 
pa se lahko obrnete na Da-
mijano Dušak z Občine Kr-
ško, 07/498 12 75, damijana.
dusak@krsko.si, družbo Ko-
stak d.d.: pisarna GJS – ko-
lektivne rabe, 07/481 72 85, 
gjs-kr@kostak.si.

Sofinanciranje je predvide-
no za leto 2015, vendar si na 
Občini Krško prizadevamo, 
da bi k obnovi lahko pristo-
pili že naslednje leto, ko bo 
stekla tudi energetska sana-
cija osnovnih šol v Krškem, 
Brestanici in telovadnice pri 

Evropska sredstva za energetsko sanacijo 
vrtca in telovadnice OŠ Koprivnica

OŠ Leskovec pri Krškem.

Energetska sanacija vrtca in 
telovadnice OŠ Koprivnica bo 
obsegala obnovo strehe in fa-
sade ter stavbnega pohištva, 
kar bo pripomoglo k zmanj-
šanju porabe energentov, saj 

bo po predvideni obnovi pri-
hranek pri ogrevanju na letni 
ravni znašal 44,56 MWh.

Na javni razpis ministrstva 
za infrastrukturo in prostor 
"Energetska sanacija osnov-
nih šol, vrtcev, zdravstve-
nih domov in knjižnic v lasti 
lokalnih skupnosti, v okvi-
ru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdo-
bje 2007-2013, 6. razvojne 
prioritete "Trajnostna raba 
energije" 1. prednostne 
usmeritve "Energetska sana-
cija javnih stavb«, se je Ob-
čina za energetsko sanacijo 
vrtca in telovadnice v Ko-
privnici prijavila v začetku 
leta, pred dnevi pa je pre-
jela sklep o odobritvi sred-
stev. Sofinanciranje je pred-
videno v letu 2015, a »ker je 
streha objekta v zelo slabem 
stanju, iščemo možnosti, da 
bi z obnovo lahko začeli že 

v naslednjem letu,« poudar-
ja župan mag. Miran Stanko.

V Krškem, Brestanici in Le-
skovcu začetek del sredi 
prihodnjega leta

To je že četrti šolski objekt, 
za katerega je Občina Kr-
ško v tem letu uspela prido-
biti evropska sredstva. Že v 
začetku leta je ministrstvo 
odobrilo sredstva za sofinan-
ciranje energetske sanacije 
osnovnih šol v Krškem, Bre-
stanici in športne dvorane 
pri OŠ Leskovec pri Krškem 
v skupni višini 2,3 milijona 
evrov. Za sanacijo teh objek-
tov trenutno poteka pripra-
va razpisnih dokumentacij 
za gradbeno obrtniška dela 
in strokovni nadzor, dela pa 
bodo po besedah vodje od-
delka za družbene dejavno-
sti Andreja Sluge stekla v 
času poletnih počitnic pri-
hodnje leto.

Občina Krško je na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za energet-
ske sanacije javnih stavb uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva za energetsko 
sanacijo vrtca in telovadnice OŠ Koprivnica v višini 171.425 evrov od skupno 394.587 
evrov celotne vrednosti obnove. 

Ob tradicionalnem slovenskem 
zajtrku tudi nov šolski kombi
Občina Krško se je tretji petek v novembru pridružila vse-
slovenskemu projektu tradicionalni slovenski zajtrk. Župan 
mag. Miran Stanko je s sodelavci k zajtrku sedel skupaj z 
učenci OŠ Koprivnica, ki so se tega dne razveselili tudi no-
vega šolskega kombija. Učenci so zajtrkovali domač kruh, 
med, ki so ga pridelali sami s pomočjo učiteljev, maslo, ja-
bolka in mleko. Župan je osnovnošolce in vrtičkarje spomnil 

na pomen zajtrka kot najpomembnejšega obroka dneva, ki 
naj bo v čim večji meri sestavljen iz domače pridelane hra-
ne. Po zajtrku je župan ravnatelju Jožetu Ivačiču in hišniku 
Andreju Planincu predal ključe novega šolskega kombija, ki 
ga je v višini 34.500 evrov financirala Občina Krško. Vožnja v 
šolo in domov bo tako varnejša in udobnejša. 

Na OŠ Koprivnica bo z novim šolskim vozilom vožnja v 
šolo varnejša. 

Brezhibno vozilo je varno vozilo 
Posavski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob-
čin Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki so v so-
delovanju z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Krško v 
novembru organizirali akcijo Brezhibno vozilo je varno vozi-
lo. Rezultati kažejo, da je bilo na posavskih cestah tehnično 
brezhibnih 73 odstotkov kontroliranih vozil. Skupaj so na ob-
močju občine Krško kontrolirali 56 vozil, od tega je bilo 45 
tehnično brezhibnih, pri ostalih so ugotovili pomanjkljivosti 
predvsem glede luči in pnevmatik. Voznike so opozarjali na 
poslabšane razmere v jesenskem in prihajajočem zimskem ob-
dobju, ki od voznikov zahteva še večjo zbranost in pozornost. 

V SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ - Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Občine Krško 
je 17. novembra s slovesnostjo in simboličnim prižigom 
svečk pri obeležju na Trgu Matije Gubca v Krškem obele-
žil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki 
poteka pod geslom Za večjo varnost na cestah. Te so na 
območju naše občine letos terjale štiri smrtne žrtve. Kot 
je poudaril predsednik SPV Občine Krško Vlado Bezjak, 
lahko in mora za varnost na cestah prispevati vsak po-
sameznik sam, predvsem z upoštevanjem cestno prome-
tnih predpisov. SPV občine Krško s številnimi preventiv-
nimi in vzgojno-izobraževalnimi akcijami vse leto skrbi 
za večjo varnost vseh udeležencev v prometu. 

Priznanje za komunikacijsko 
odličnost Metki Resnik

Metka Resnik, poslovna sekretarka ka-
bineta župana Občine Krško, je preje-
la drugo najvišje priznanje za komuni-
kacijsko odličnost v poslovni asistenci, 
ki ga je na 19. posvetu za vodje pisarn 
15. novembra podelila strokovna komi-
sija družbe Planet GV. Strokovni oce-
njevalci so kandidatke preverili po me-
todi skrivnostnega nakupa, prilagojeni 
njihovemu poklicu, Metka Resnik pa jih 

je prepričala z odzivnostjo, učinkovitim informiranjem in re-
ševanjem problemov ter profesionalnim odnosom.

Metka Resnik (levo)

Vabimo vas na brezplačno predavanje v ciklu

POT DO SREČE OBSTAJA
z naslovom

ZASVOJENOST S SODOBNIMI MEDIJI
v torek, 26.11.2013, ob 19.00 v KD Krško.

Predavala bo Sanja Rozman.
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•	 četrtek,	21.	novembra	2013,
od 10. do 14. ure v Stari šoli Sevnica (Kvedrova cesta 30 c)

Dan	odprtih	vrat	v	Stari	šoli	Sevnica
KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno podjetje

ob 11. uri v prostorih socialnega inkubatorja Posavja v Sevnici 
(Prvomajska ulica 15)

Odprtje	socialnega	inkubatorja	Posavja
KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno podjetje

od 12. do 15. ure v prostorih socialnega inkubatorja Posavja v Sevnici 
(Prvomajska ulica 15)

Informativni	dan	v	socialnem	inkubatorju	Posavja
KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno podjetje

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
Zaključek	projekta	Posavci	beremo	skupaj	-	
literarni	večer	s	pesnikom	Cirilom	Zlobcem

Knjižnica Sevnica

•	 petek,	22.	novembra	2013,
ob 15.30 pri Selaku (Log 116)

Otvoritev	asfaltiranega	odseka	ceste	Goli	Vrh	-	odcep	Selak
Krajevna skupnost Boštanj 

ob 19. uri v Lutrovski kleti pri Gradu Sevnica
Koncert	sakralne	glasbe

Mešani pevski zbor Zvon

•	 od	ponedeljka,	25.	novembra,	do	petka,	29.	novembra	2013
od 8. do 14. ure v enoti Varstveno delovnega centra v Sevnici

Teden	odprtih	vrat
Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota Sevnica

•	 četrtek,	28.	novembra	2013,
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

Potopisno	predavanje	"Hodim,	torej	sem!":
v	30	dneh	po	Slovenski	planinski	poti

Knjižnica Sevnica

•	 petek,	29.	novembra	2013,
od 14. do 17. ure v podjetju Siliko d.o.o.

Dan	odprtih	vrat	podjetja	Siliko	d.o.o.	ob	10-letnici	delovanja
Siliko d.o.o., PE Sevnica

ob 18. uri v Kulturnem domu Krmelj
Odprtje	tematske	razstave	"Benetke"
Delavsko kulturno in športno društvo Svoboda Krmelj

Prireditve v prazničnem novembru

Novo vodovodno omrežje tudi na 
levem bregu Save 
V bogat nabor prireditev in dogodkov ob letošnjem občinskem prazniku je bila uvrščena tudi otvoritev 
izvedbeno, finančno in prostorsko najobsežnejšega projekta tega leta - novega vodovodnega omrežja 
na levem bregu Save, ki je bil namenu predan v Zabukovju.

Pridobitev projekta »Reha-
bilitacija in izgradnja vodo-
vodnih sistemov« je 21 ki-
lometrov novih vodovodov 
ter vodni zbiralniki in zaje-
tja pitne vode na šestih od-
sekih. Skupna vrednost inve-
sticije, ki je sofinancirana iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, je znašala okrog 
1.600.000 evrov, uspešno pa 
jo je izvedlo Javno podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica. 
Gre za zadnjo večjo investi-
cijo v primarno mrežo javne 
vodooskrbe na območju sev-
niške občine, ki je s tem ce-
lovito zgrajena. V nadaljeva-
nju bo sledilo priključevanje 

sekundarnega omrežja na 
novo zgrajeni sistem, po ka-
terem bo v domove pripelja-
na kakovostna pitna voda iz 
vodnega vira Podskalica.
O pomenu razvijanja kakovo-
stne vodooskrbe in pomenu 
projekta za to visoko ležeče 
območje sta spregovorila žu-
pan Srečko Ocvirk in predse-
dnik Krajevne skupnosti Za-
bukovje Jože Baumkirher. 
Otvoritveno slovesnost je po-
spremil kulturni program, v 
katerem so nastopili Godba 
Sevnica, pevec Marko Žele-
znik ob spremljavi citrarke 
Anje Drstvenšek in domača 
pevska skupina Rosa.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je tudi letos pozvalo k obe-
leževanju dneva slovenske hrane. Med te aktivnosti sodi tudi 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se je po slovenskih 
šolah in vrtcih odvijal v petek, 15. novembra. Vseslovenski 

projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, 
da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno sa-
mooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema 
javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, 
pridelane v lokalnem okolju. Aktivnostim v podporo projektu 
se je pridružila tudi Občina Sevnica, saj se je župan Srečko 
Ocvirk s sodelavci udeležil tradicionalnega slovenskega zaj-
trka v OŠ Sava Kladnika Sevnica, podžupan Jožef Žnidarič pa 
se je pri zajtrku pridružil otrokom novega oddelka vrtca na 
Studencu.  Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tradicionalni slovenski zajtrk

P O Z I V
k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja 
prostora za pripravo sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sevnica (OPN) – podaljšanje roka

Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost 
(posameznike, institucije, krajevne skupnosti, društva, 
gospodarske subjekte idr.) zaradi povečanega interesa 
pozivam, da svoje razvojne pobude s področja urejanja 
prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe 
zemljišč (sprememba namenske rabe zemljišča med 
drugim pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih 
zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter spremembe 
v ali iz druge rabe), lahko posredujejo Občini Sevnica še 

do 10. januarja 2014.

Pobude prejete v času po sprejemu OPN do danes, so 
že evidentirane in bodo obravnavane v sklopu priprave 
sprememb in dopolnitev OPN.

Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati 
novo pobudo.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov: Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali po elektronski 
pošti na naslov: obcina.sevnica@siol.net. V ta namen 
je občina pripravila tudi obrazec za oddajo pobud, ki 
ga lahko dobite v sprejemni pisarni občine, na Oddelku 
za okolje in prostor ali na spletni strani občine www.
obcina-sevnica.si. Dodatne informacije posreduje Dušan 
Markošek na tel. številki 81 61 236.

Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva zaradi 
pridobitve ustreznih podatkov.

Poziv se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja 
in na spletni strani Občine Sevnica.
 Občina Sevnica

Otvoritvi novega vodovodnega sistema je sledilo še prazno-
vanje praznika Krajevne skupnosti Zabukovje, ki se je ob 
tej priložnosti s plaketami in priznanji za dobro delo in pri-
spevek v skupnosti zahvalila še posebej zaslužnim posame-
znikom in društvom. Predsednik Jože Baumkirher je plake-
ti predal Janezu Podlesniku in Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Zabukovje, priznanji pa sta bili podeljeni Pevski sku-
pini Jurjevci in Šentlenartskim smrkcem. Posebna zahvala je 
bila namenjena družini Blas iz Sevnice, ki je krajevni sku-
pnosti podarila pianino. Dobitnikom priznanj in vsem kraja-
nom je ob prazniku čestital tudi župan.
Program krajevnega praznika so obogatile kulturne točke. Po-
leg pevca Marka Železnika in citrarke Anje Drstvenšek ter 
pevske skupine Rosa so se nastopajočim predstavili še Šentle-
nartski smrkci in z igranim prizorom Kulturno društvo Franc 
Požun Zabukovje. Celoten program sta z lepo besedo pove-
zali Andreja Kobal in Renata Podlesnik Pajk.

Na dan občinskega praznika, 12. novembra, ki ga občina Sev-
nica praznuje v spomin na hrabra dejanja narodnega heroja 
Dušana Kvedra Tomaža, je v organizaciji občinskega odbora 
združenja borcev za vrednote NOB potekala slovesna polo-
žitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB na sevniškem 
Trgu svobode in k spominski plošči na stavbi sodišča na Glav-

nem trgu. Položitvi vencev je sledila slavnostna seja občin-
skega odbora združenja borcev za vrednote NOB na Gradu 
Sevnica. Na seji so podelili srebrno priznanje in plaketo re-
publiškega odbora zveze borcev za uspešno in aktivno delo 
v organizaciji in izven nje Bredi Drenek Sotošek, podelili pa 
so tudi šest bronastih priznanj in plaket. Te so za uspešno in 
aktivno delo v organizaciji prejeli Albin Ješelnik, Ljubomir 
Motore, Elka Grilc in Stanislava Motore iz Sevnice ter Franc 
Bastardi iz Krmelja in Franc Zupančič iz Tržišča. Slavnostno 
sejo so popestrili s priložnostnim kulturnim programom. Do-
godkov sta se udeležila tudi župan Srečko Ocvirk in podžu-
pan Jožef Žnidarič. 

Praznik KS Zabukovje

12. november – praznik občine 
Sevnica

Simbolična otvoritev novega vodovodnega omrežja v Za-
bukovju (Vir: Občina Sevnica)

Dobitniki krajevnih priznanj  (Vir: Občina Sevnica)

Položitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku odpira vrata Trubar-
jev dom upokojencev iz Loke pri Zidanem Mostu. Dnevi odprtih 
vrat bodo potekali še do sobote, 23. novembra, vsak dan od 9. 
do 17. ure. V domu so ob tej priložnosti pripravili več dogodkov. 
Dneve odprtih vrat so pričeli z otvoritvijo razstave izdelkov sta-
novalcev, vključenih v aktivnosti delovne terapije, namenu pa so  
predali tudi defibrilator, katerega je krajanom Krajevne skupno-
sti Loka pri Zidanem Mostu v okviru Lekarne pod Sv. Rokom ter 
ob pomoči predstavnika dobavitelja podjetja Farmadent d.o.o. 
prof. dr. Aleša Mlinariča podarila mag. Breda Drenek Sotošek. 
Dogodek so z nastopom obogatili ljudski pevci Brusači iz Radeč 
ter domski pevski zbor Loški slavčki. 

Dnevi odprtih vrat v TDU Loka

Obvestilo
Občina Sevnica obvešča vse, ki še niste izrazili želje po 
priklopu na OŠO, da podjetje GVO d.o.o. napoveduje dvig 
cene priklopa. Novi cenik stopi v veljavo s 1.12.2013. Več 
informacij in novi cenik najdete na spletni strani podjetja  
http://www.gvo.si/sl/kaj_ponujamo/OSO_za_obcane/ .
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V Posavju se že dolgo kažejo potrebe po povezovanju lokalnih 
pridelovalcev hrane, izdelovalcev rokodelskih izdelkov in 
sodelovanju ponudnikov turističnih in gostinskih storitev. Prav to 
pa je namen projekta Najboljše z Rake, pri katerem se oblikujejo 
novi načini sodelovanja in skupnega promoviranja, obenem pa 
bo zagotovljena skupna infrastruktura za promocijo in trženje v 
okviru blagovne znamke »Najboljše z Rake«.

aktivnosti 
Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude 
prebivalcev. Splošni cilj projekta je »dvigniti dodano vrednost 
lokalnim proizvodom in storitvam«. V okviru tega je poseben 
poudarek namenjen vzpodbujanju lokalne pridelave hrane, 
povezovanju in sodelovanju ponudnikov lokalnih pridelovalcev 
čebule ter drugih pridelkov in izdelkov, ponudnikov turističnih in 
gostinskih storitev.

Projektne aktivnosti, sicer razporejene v dveh fazah, so se začele 
odvijati marca letos, zaključile pa se bodo do septembra 2014. 
Prva faza projekta pa se zaključuje konec novembra 2013. 
V 1. fazi projekta so potekale naslednje aktivnosti: 
• animiranje lokalnega prebivalstva s forumi, z animiranjem 

rokodelcev, z raziskovalnim taborom o raški kulinariki, z 
individualnimi svetovanji, s svetovanji s področja kmetijstva, 
z lončarsko delavnico;

• organizacije treh strokovnih delavnic na temo kolobarjenja, 
priprave tal, sajenja ter tehnologije pridelave, priprave na 
trg, priložnosti v lokalnem okolju in registracija dopolnilne 
dejavnosti ter organizacija strokovne ekskurzije;

• izvedba kulinarične delavnice s poudarkom na raški čebuli;
• ureditev razstavnega prostora in prostora za delavnice za 

izvajanje kulinaričnih delavnic z namenom medgeneracijskega 
druženja;

• redno obveščanje javnosti. 

Predvsem narašča zanimanje za čebulo, ki na Raki že leta zelo 
dobro uspeva in predstavlja lokalno posebnost. Tu so se v povezavi 
s čebulo razvili in obdržali mnogi običaji, navade, reki, tradicionalne 
jedi, ki jih je potrebno ohranjati oz. oživljati tudi v prihodnje.

specifični cilji projekta so med drugim:
• razvoj novih prodajnih poti pod enotno blagovno znamko;
• povezati lokalne pridelovalce oz./in izdelovalce ter vzpostavitev 

neformalnega Združenja ponudnikov ‚Najboljše z Rake‘;
• razvoj novih kakovostnih pridelkov in izdelkov;
• z urejeno infrastrukturo in promocijo pod enotno blagovno 

znamko dvigniti prepoznavnost in obseg prodaje pri ponudnikih;
• z izobraževanjem zagotoviti kakovostne lokalne pridelke, 

izdelke. 

Projekt je zasnovan trajnostno, vključenost lokalnih 
zainteresiranih strani v razvoj projekta krepi njihovo zavezanost 
lokalnemu razvoju območja in lokalni identiteti. Trajnost projekta 
bo dosežena tudi z možnostjo vključevanja novih ponudnikov 
pridelkov in izdelkov v mrežo ponudnikov pod isto blagovno 
znamko tudi po zaključku projekta. 

Večje zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane ima številne 
pozitivne učinke tako na potrošnike, ki lahko tako uživajo 
kakovostnejšo hrano, kot tudi na kmete, ki se trudijo vzgajati 
zdravo zelenjavo in sadje, ter predelovalce, ki ohranjajo stare 
poznane recepture.

Ob zaključku prve faze se partnerji zahvaljujemo vsem, ki so 
sodelovali pri izvedbi projekta, in tudi v bodoče vabimo vse 
zainteresirane, da se nam pridružite.

Več informacij o projektu dobite pri Turističnem društvu Lovrenc 
Raka (tel. št. 041 532 727). 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Uspešno zaključena prva faza 
projekta »Najboljše z Rake«

Projekt Najboljše z Rake je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorno TD 
Lovrenc Raka. Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
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konec novembra se zaključuje prva faza projekta najboljše z rake, pri katerem so regijski partnerji turistično 
društvo lovrenc raka, Center za podjetništvo in turizem krško, seles d.o.o. ter društvo za trajnostni razvoj 
terra vera uspešno izvedli predvidene aktivnosti. 

V 40 društvih na regional-
ni ravni, povezanih v Zvezo 
društev diabetikov Slovenije, 
si že 57 let z raznimi aktiv-
nostmi prizadevajo osvešča-
ti obolele in ostalo prebival-
stvo o tej bolezni, ki je, kot 
je dejal na proslavi predse-
dnik Državnega zbora RS Jan-
ko Veber, v zadnjih desetle-
tjih dosegla že razsežnosti 
epidemije. Do leta 1921, ko 
je Sir Frederick Grant odkril 
in uspešno izoliral inzulin, je 
bil diabetes bolezen, ki je 
privedla do predčasne, a go-
tove smrti, z inzulinom pa je 
bilo doseženo njeno obvla-
dovanje. Ob tem je še dejal, 
da pred to boleznijo danes ni 
varna nobena država, ne gle-
de na to, ali je revna ali bo-
gata ter da na to bolezen ni 
imun noben posameznik – ne 

ČATEŽ OB SAVI - Posavsko in obsoteljsko društvo za boj 
proti raku je 15. novembra v Termah Čatež obeležilo pet-
najst let svojega uspešnega delovanja pod motom »Za naše 
skupno zdravje«.

Predsednica društva dr. med. Alenka Krenčič Zagode je šte-
vilne prisotne popeljala skozi bogato zgodovino društva. Ta je 
temeljila zlasti na strokovnih predavanjih zdravnikov in uspo-
sobljenega medicinskega osebja, na osveščanju obolelih za ra-
kom in simpatizerjev društva ter na druženju, zato je ponosna 
na opravljeno delo. Tudi tokrat je bilo srečanje delovno, saj so 
medse povabili dr. med., spec. radioterapije in onkologije Ma-
rijo S. Paulin Košir, ki je prisotnim približala tematiko zdra-
vljenja raka dojk z obsevanjem. Pri zapletih je omenila, da je 
najpogostejši limfedem (omejeno kopičenje tekočine v limf-
nih žilah s posledičnim nebolečim otekanjem uda), sicer pa se 
pred vsakim posegom opravi pogovor z bolnico, zdravniški kon-
zilij pa se odloči za načrt zdravljenja, ki poteka od kirurškega 
posega, radioterapije do obsevanja.
Podpredsednica društva Vladimira Tomšič je predstavila po-
memben projekt »Dijak dijaku v Gimnaziji Brežice«, ki sta ga 
med vrstniki izpeljali dobro pripravljeni dijakinji Karmen Radi 
in Tajda Tomšič s pomočjo prof. Mirne Malus, ki je ocenila, 
da je bil projekt, v katerem so mladi poučevali mlade, dobro 
sprejet. Vseboval je pregledovanje dojk in mod, osveščanje o 
pomembnosti izogibanja soncu, s tem pa so želeli doseči manj 
strahu pred rakom.
Jubilejna priznanja društva so prejeli Anica Mižigoj, Antonija 
Zaniuk, Angela Gramc, Anica Slekovec, Tanja Mlakar, Željko 
Halapija, Milena Jesenko, Splošna bolnišnica Brežice, Lekar-
na Sevnica ter predsednica in podpredsednica društva, zahva-
le pa Občine Brežice, Krško in Sevnica ter Gimnazija Brežice s 
Karmen, Tajdo in prof. Malusovo. Priložnostni kulturni program 
so pripravili učenci OŠ Koprivnica. N. Jenko Sunčič   

Sladko življenje tudi brez sladkorja

glede na spol, raso ali social-
no okolje, iz katerega izhaja. 
Danes je na svetu že več kot 
350 milijonov sladkornih bol-
nikov, še dodatnih 280 milijo-

nov jih je močno ogroženih, 
samo v Evropi jih živi več kot 
55 milijonov. K večji pojav-
nosti bolezni tudi v Sloveni-
ji, kjer je že več kot 130.000 
obolelih oseb, od tega kar 90 
odstotkov za tipom 2, je po-
udaril predsednik Zveze dru-
štev diabetikov Peter Miklav-
čič, botruje v veliki meri tudi 
nov način življenja. In ta ni 
zaobšel niti Posavja, saj je po 
besedah predsednice Društva 
diabetikov Posavje – Brežice 
Darje Mandžuka v društvo, 
ki deluje od leta 1985 za ob-
močje vseh posavskih občin, 
vključenih že 798 obolelih. 
Temeljna naloga društva je 
osveščanje in izobraževanje 
članov, najlepše pa je, je de-
jala, da se lahko o tegobah, 
ki spremljajo bolezen in zelo 
vplivajo na kakovost življenja 
posameznika, člani pogovori-

Nagrajenci (z leve): Rado Umek, Darja Mandžuka, Sta-
ne Resnik, Marija Lubšina Novak (OŠ Brežice), Vladimira 
Tomšič (ZD Sevnica), Dražen Levojević (Bolnišnica Breži-
ce) in Peter Miklavčič

KRŠKO – Ob svetovnem dnevu diabetesa, ki ga je za 14. november, na dan, ko se je leta 1891 rodil ka-
nadski raziskovalec in izumitelj inzulina Sir Frederick Grant, v duhu ozaveščanja leta 2007 razglasila 
Generalna skupščina OZN, je 16. novembra v organizaciji Društva diabetikov Posavje – Brežice v krškem 
Kulturnem domu potekala osrednja državna proslava. 

jo, se za večje razumevanje 
in prilagoditev načina življe-
nja ne le laično, temveč tudi 
strokovno podučijo, saj so 
povezani močnejši pri prema-
govanju težav, s tem pa je, 
je še dejala Mandžuka, „lah-
ko življenje sladko tudi brez 
sladkorja.“

Na proslavi v Krškem sta po-
savsko društvo in zveza dru-
štev podelila tudi priznanja 
in zahvale za velik doprinos 
fizičnih in pravnih oseb na 
tem področju. Priznanje so 
prejeli direktor Splošne bol-
nišnice Brežice Dražen Levo-
jević, Zdravstveni dom Sev-
nica in Osnovna šola Brežice, 
zlato plaketo Stane Resnik, 
član izvršnega odbora bre-
žiškega društva, za častne-
ga člana pa je bil razglašen 
Rado Umek iz Sevnice. V bo-
gatem kulturnem programu, 
ki je spremljal proslavo, ude-
ležili pa so se je tudi vidni 
predstavniki politike na lo-
kalni in državni ravni, so so-
delovali Vokalna skupina VOX 
Posavci, plesalci Plesnega 
društva Imani Brežice in PK 
Lukec iz Krškega, v duetu Eli-
zabeta in Dragutin Križanić, 
Trio bratov Ferenčak, Vokal-
na skupina De Light, Vokalna 
skupina Solzice ter učenci in  
folklorna skupina iz brežiške 
osnovne šole. Prireditev, ki so 
jo zaključili z družabnim sre-
čanjem, je povezovala Janja 
Rostohar.
 Bojana Mavsar  

15 let osveščanja o raku

Z leve: predsednica in podpredsednica društva dr. med. 
Alenka Krenčič Zagode in Vladimira Tomšič ter prof. Mir-
na Malus   

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!

Cena s popustom 19 €.

SEVNICA – 14. novembra so v Mosconovi galeriji na sevni-
škem gradu odprli razstavo unikatnih izdelkov klekljarske 
skupine Bucike.

»Najprej je vzniknila želja, pa 
potem še ena in še ena … Da-
nes, po treh letih, se približu-
jemo številu sto. Še posebej 
smo ponosni, ker znanje uspe-
šno podajamo tako na OŠ Sava 
Kladnika v Sevnici kot na OŠ 
Boštanj,« je dejala modera-
torka otvoritve čipkarske raz-
stave in mentorica klekljarske 
skupine Tina Železnik, med-
tem ko so se pogledi obisko-
valk in obiskovalcev ustavlja-
li na unikatnih podobah čipk. 
Nekateri so občudovali zape-
stnice in uhane iz čipk, neka-
teri čipke v steklu, ki so plod 
sodelovanja med izdelovalcem 
in restavratorjem vitražev Ale-
ksandrom Sušnikom iz Predd-

vora na Gorenjskem ter sevniškimi »Bucikami«. 
Posebno pozornost in mnoge čestitke je prejel klekljan sevni-
ški grb, ki ga je v dar prejel župan Srečko Ocvirk. »Na gradu 
smo že gostili razstavo klekljanih grbov. Izziv nam je bil nare-
diti tudi sevniškega. V skupini imamo klekljarico, ki obenem 
prepleta 50 parov klekljev in nastal je sevniški grb, ki vam ga 
podarjamo. Verjamemo, da bo pri vas našel pravo mesto,« je 
dejala Polona Štricelj ob predaji darila, ki bo našel poseb-
no mesto v novi sejni sobi Občine Sevnica, ki jo bodo uredili 
v nekdanjih prostorih matičnega urada. 
V spremljajočem kulturnem programu je na harfo zaigrala 
učenka 4. razreda Glasbene šole Sevnica Zala Elizabeta Ra-
movš, ki je tudi zelo pridna in natančna klekljarica, zapeli 
pa so člani Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja.  S. Radi

Lepota čipke v času ne mine

Greta Dremelj, Tina Žele-
znik in Polona Štricelj so 
mentorice klekljarske sku-
pine Bucike.

BOŠTANJ/ŠENTJERNEJ – Regijskega tekmovanja odraslih pev-
skih zasedb v Šentjerneju 16. novembra se je udeležilo osem 
najboljših pevskih zborov in manjših zasedb z območja Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja. Na tekmovanju je Oktet Ju-
rij Dalmatin iz Boštanja prejel zlato priznanje in posebno pri-
znanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe Mravla 
je v mlin pelala, umetniški vodja okteta Tine Bec pa je prejel 
posebno nagrado za najbolj obetavnega zborovodjo.  S. R.

Zlato priznanje za boštanjski oktet
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Prizadevni udeleženci projekta socialno podjetništvo – izziv za 
Posavje smo konec oktobra pripravili študijsko pot z namenom 
seznanitve s praksami na področju socialnega podjetništva v av-
striji in sloveniji. 

V Avstriji smo si ogledali tri modele praks. Prvi obisk smo opravili 
pri društvu Energieagentur Weststeiermark (Agencija za energijo v 
zahodni Štajerski), ki deluje od 1998, ustanovljeno pa je bilo v okvi-
ru SAVE II. Leta 2005 so začeli izvajati neprofitni zaposlitveni projekt 
Ausblicke, v okviru katerega so vzpostavili park z imenom Klimasc-
hutzgarten v Gosdorfu. Od leta 2005 je bilo v ta projekt vključenih 
okoli 120 žensk in moških, ki urejajo tudi 1,8 ha velik vrt in izdelu-
jejo različne uporabne predmete, ki jih v svoji trgovini nato proda-
jajo. Zatem smo obiskali socialno biomasni - SOBIO center Raabtal, 
kjer nudijo delovna mesta za težje zaposljive osebe. Usposabljanje 
zaposlenih izvaja gozdarski izobraževalni center (FAST) Pichl, le-ti 
pa s pomočjo strokovnjakov izdelujejo nove inovativne lesne pro-
izvode, kot so pripomočki za prižiganje ognja, lesene ograje, viso-
ke grede ter pripravljajo kakovosten les za kamine. Na trgu ponu-
jajo tudi storitve, kot so redčenje, nega gozda, pridobivanje lesa 

za ogrevanje, pogozdovanje in varstvo pred podlubniki. Center je 
sodobno urejen, ima deponije za polena, metrski les in sekance. 
Les za kurjavo prodajo v soseščini. Največji odjemalci so občina in 
javne ustanove, s tem zagotavljajo popolno lesno verigo in ener-

getsko neodvisnost od tujih naftnih derivatov. Zanimiv je bil tudi 
obisk "second hand" trgovine v Fürstenfeldu. To je tip REUSE trgo-
vine, v kateri zbirajo še uporabne tehnične in netehnične predme-
te, jih sortirajo in ponujajo v prodajo. Sistem štirih trgovin nosi ime 
Carla, izkupiček namenijo za svojo dejavnost in plače zaposlenih.

Slovenski del poti smo začeli v zadrugi za razvoj podeželja Pomelaj 
v Mali Polani, kjer razvijajo dejavnost pletenja izdelkov iz naravnih 
materialov, recimo ličkanja, ekološke peke peciva, hkrati pa opra-
vljajo naloge skupnega servisa na področju usposabljanja, razvoja 
in trženje izdelkov za vključene osebe. Na eko-socialni kmetiji Ko-
renika, ki se nahaja v osrčju Krajinskega parka Goričko v vasi Šalov-
ci, pa so se odločili za pridelavo sadja, žit, zelenjave in zelišč. Kme-
tijo sta idejno zasnovala MOZAIK - društvo za socialno vključenost, 
ter KORENIKA, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb, ki s svojim delovanjem soustvarjata in upravljata dejavnosti 
na kmetiji. Pod okriljem blagovne znamke Diši po Prekmurju ima-
jo že prek 100 različnih proizvodov, vse od čajnih mešanic do pre-
kmurske gibanice. Več o poti ter film s poti si lahko ogledate na 
www.skladdela.si.

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Nogometna tekma
MLADI proti EKIPI OBČINSKEGA SVETA KRŠKO

Sobota, 23. 11. 2013, ob 18.00 
v dvorani Srednje šole Krško.

80-s DJ party
Sobota, 23. 11. 2013, ob 21.30 

v Mladinskem centru Krško,
dress code: 80-s style.

POTOPISNO PREDAVANJE 
ANJE STRGAR

UGANDA, NEPRECENLJIVA IZKUŠNJA
Petek, 8.11.2013, ob 20.00 

v Mladinskem centru Krško.

MC DIRENDAJ
Brezplačne sobotne aktivnosti za otroke od  5. do 10. leta starosti v Mladinskem centru Krško.

Sobota, 23. november 2013, od 10.00 do 13.00
IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Info: Miša (041 637 662)
Lepo Vabljeni!

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO, cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222  ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00         www.megadom.si

TOPLIH
PODOV

UGODNO

TALNE OBLOGE
  VINIL • LAMINAT  •  pArkeT 

LAMINAT
AKCIJANOVO

šIrOkA
PONuDBA

EGGER
razširjen asortiman,
7 mm, razred 31

696€/m2995€/m2

AkcIjA VeLjA do 31. 12. 2013

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis študijske poti po avstriji in Prekmurju
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Udeleženci poti



Posavski obzornik - leto XVII, številka 24, četrtek, 21. 11. 201324 MLADI



Posavski obzornik - leto XVII, številka 24, četrtek, 21. 11. 2013 25POSAVSKA PANORAMA

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

Vabljeni na koncert iz jazz-etno cikla

CENE RESNIK QUARTET
Zasedba: Cene Resnik - tenor saksofon, 

Emanuele Parrini - violina, 
Giovani Maier - kontrabas, Aljoša Jerič - bobni.

sobota, 23.11., ob 20. uri
Klub KDK, za Jazz-etno abonma in izven

Kam v Posavju?
Četrtek, 21. 11.

• ob 11.00 na Prvomajski 15, 
Sevnica: otvoritev Social-
nega inkubatorja Posavja, 
Zavoda KNOF so.p.

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: otroška lutkovna 
predstava „Volk in kozlička“

• ob 17.00 v dvorani MC 
Brežice: otroška lutkovna 
predstava „Pošastozavri in 
jabolko spora“

• ob 17.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje letne ki-
parske razstave Društva li-
kovnikov Krško OKO „Živa“

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: zaključek bralnega 
projekta Posavci beremo 
skupaj – literarni večer s 
pesnikom Cirilom Zlobcem

• ob 18.00 v dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev +5 celo-
stne vadbe

• ob 18.00 v sejni sobi UE 
Brežice: planinski večer - 
1000 km Camina

• ob 19.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: domoznanski 
večer z Ljudmilo Šribar in 
gosti

• ob 19.00 na gradu Rajhen-
burg: koncert Jureta Ivanu-
šiča „Od tišine do glasbe“

Petek, 22. 11.

• ob 18.00 v prostorih OM 
Centra (Bubka bar) v Deč-
nem selu: brezplačen po-
slovni posvet na temo po-
vezovanja in osebnega 
brandinga kot orodij za za-
gon podjetja/ideje, name-
njen vsem podjetnikom, 
inovatorjem, managerjem 
in ostalim zainteresiranim

• ob 18.30 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: literarni 
večer ob zaključku bralne-
ga projekta Posavci bere-
mo skupaj in ob dnevu slo-
venskih splošnih knjižnic 
– pogovor s pisateljem, no-
vinarjem in urednikom Vla-
dom Žabotom

• ob 19.00 v Lutrovski kle-
ti v Sevnici: sakralni kon-
cert Mešanega pevskega 
zbora Zvon

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: predstava 
Gregorja Čušina „Vera le-
vega razbojnika“

• ob 19.30 v veliki dvorani 
KD Krško: koncert ob 20-le-
tnici delovanja Simfonične-
ga orkestra Glasbene šole 
Krško

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: GodArt – live (Jure 
Godler in Tilen Artač)

Sobota, 23. 11.

• od 8.00 do 18.00 v roman-
ski dvorani na gradu Raj-
henburg: delavnica starih 
fotografskih tehnik – kali-
tipija in digitalni negativ, 
mentor: Miša Keskenovič, 
prijave do 22. 11. na bre-
da.spacapan@kd-krsko.si, 
kotizacija: 10 €

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj – adventni venček

• ob 10.00 v športni dvora-
ni ŠC Krško-Sevnica: pa-
raolimpijski športni dan v 
organizaciji ŠD Plavalček 
(preizkus v sedeči odboj-
ki, košarki na vozičkih, na-
miznem tenisu, nogometu 
za slepe z zvenečo žogo, 
poligonu z vozički)

• ob 14.00 v šotoru v Loki 
pri Zidanem Mostu: sveta 
maša za železničarje, ki 
jo bo daroval celjski škof 
msgr. dr. Stanislav Lipo-
všek; po maši slavnostna 
prireditev z ministrom za 
infrastrukturo in prostor 
Samom Omerzelom ter 
druženje

• ob 18.00 v dvorani Šolske-
ga centra Krško-Sevnica: 
nogometna tekma mladih 
in predstavnikov občine

• ob 19.00 v športni dvorani 
OŠ Koprivnica: 10 let prija-
teljstva – jubilejni koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Koprivnica

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališki abonma 
za odrasle Sedma zapoved, 
kradi malo manj 

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Cene Resnik Quar-
teta, iz jazz-etno cikla

• ob 21.20 v MC Krško: 80‘s 
party

Nedelja, 24. 11.

• ob 7.00 pri Restavraciji 
Štefanič Brežice: izlet na 
Čemšeniško planino - po-
hod 5 ur (prijave do 21. 11. 
v „Vrtnici“ Brežice)

• ob 17.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: prvi samo-
stojni koncert ansambla 
bratov Žerjav

Torek, 26. 11.

• ob 19.00 v mali dvorani KD 
Krško: predavanje Sanje 
Rozman „Zasvojenost s so-
dobnimi mediji“, iz cikla Pot 
do sreče obstaja; prost vstop

Sreda, 27. 11.

• ob 17.00 v učilnici 2 MC 
Brežice: tečaj retorike; 
prijave na sabina@visit-
brezice.si, cena 80-urne-
ga tečaja: 80 €

• ob 17.00 v MC Krško: zače-
tni tečaj obdelave fotogra-
fij s programskim orodjem 
Adobe Photoshop Ligh-
troom

• od 17.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: Predstavite se v giblji-
vi sliki - uvodna delavnica 
(osnove snemanja s kame-
ro, premiki kamere, filmski 
plani, rakurzi, montažno 
mišljenje); prijave na tja-
sa.penev@prstan.eu ali na 
070 550 395, delavnice so 
brezplačne in namenjene 
nevladnim organizacijam

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Iskanje 
smisla v vsakdanjem ži-
vljenju – predavanje Mar-
tina Lisca

• ob 19.30 v Domu kultu-
re Brežice: prva slovenska 
uprizoritev groteske „Pri 
nas je vse v redu“ v izved-
bi SNG Drama Ljubljana, za 
abonma in izven

Četrtek, 28. 11.

• ob 12.00 v klubu KD Krško: 
javna tribuna „Vaš in naš 
prispevek k preprečevanju 
nasilja“

• ob 14.30 izpred ŠC Kr-
ško-Sevnica: Teden medge-
neracijskega učenja na LU 
Krško – dijaki povabijo upo-
kojence na terenske vaje iz 
geografije; prijave do 27. 
11. na 07-49-06-400

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Pie Peršič „Hodim, torej 
sem! - V 30 dneh po Slo-
venski planinski poti“

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: večer, posvečen 
320. obletnici Valvasorje-
ve smrti v Krškem in sve-
čana podelitev popolnega 
prevoda četrte knjige Sla-
ve Vojvodine Kranjske v 
slovenski jezik Valvasorje-
vi knjižnici Krško

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: svečana akademi-
ja ob 20-letnici Združenja 
slovenskih častnikov Bre-
žice s koncertom Orkestra 
Slovenske vojske in Dobo-
vskih rogistov; slavnostni 
govornik: generalpodpol-
kovnik Albin Gutman, pred-
sednik Zveze slovenskih ča-
stnikov

Petek, 29. 11.

• ob 14.00 izpred ŠC Kr-
ško-Sevnica: Teden med-
generacijskega učenja na 
LU Krško – sprehod po loka-
cijah iz knjige Krško – Sto-
letje na razglednicah; pri-
jave do 27. 11. na 07 49 
06 400

• od 16.00 do 18.00 v MC 
Krško: računalniški tečaj 
za starejše

• ob 17.00 v učilnici 2 MC 
Brežice: obnovitveni tečaj 
angleščine; info in prijave 
do torka, 26. 11., na 040 
161 712, cena 30-urnega 
tečaja: 100 €

• ob 18.00 v kulturni dvo-
rani Doma XIV. divizije na 
Senovem: slavnostna aka-
demija ob 60-letnici Zve-
ze prijateljev mladine Kr-
ško; program bodo izvedli 
učenci in učitelji Osnovne 
šole XIV. divizije Senovo

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predstavitev dela 
v tujini

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: otvoritev fotograf-
ske razstave Matije Bru-
mna „Izza“

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: grški večer – potopis 
o Zakintosu, prigrizki in gr-
ška glasba

• ob 20.00 v hotelu City Kr-
ško: plesni večer in pred-
stavitev plesnih step točk 
PK Lukec za svetovno pr-

venstvo 2013 v Nemčiji: 
info na 040 663 059 ali na 
dvodlan@gmail.com

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Joko Ono

Sobota, 30. 11.

• ob 10.00 v športni dvorani 
MC Brežice: turnir v nami-
znem tenisu

• ob 18.00 v dvorani gasil-
skega doma v Cerkljah ob 
Krki: 2. koncert Klape Pa-
rangal z gosti

• ob 19.00 v veliki dvorani 
KD Krško: koncert Pihalne-
ga orkestra Krško

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Poezija v napadu – Esad 
Babačić & Via Ofenziva

• ob 21.00 v MC Krško: te-
chno party »Jack Bixby, 
Sky&Shell + Guests«

Nedelja, 1. 12.

• ob 15.00 v Domu kultu-
re Brežice: 21. dobrodelni 
koncert brežiške župnijske 
Karitas „Klic dobrote“

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 4. dobrodel-
ni koncert Karitas Artiče in 
Sromlje

• ob 15.00 na ploščadi pred 
blagovnico v Radečah: Na 
stojnicah svoja dela na 
ogled postavimo ...

• ob 17.00 pred občinsko 
zgradbo v Radečah: prižig 
lučk na novoletni smreki

• ob 18.00 v Športni dvorani 
Radeče: Oranžna noč - KUD 
mažorete Radeče 

Torek, 3. 12.

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Po božiču 
diši – pogovor z vitezom ku-
linarike Andrejem Fricem

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: prireditev „Ta ve-
seli dan sevniške kulture“

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: dan odprtih vrat 
Gledališkega društva Ra-
deče

• ob 18.00 v MC Krško: Xbox 
turnir „Fifa 2014“

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg: komedija Andre-
ja Rozmana Roze „Passion 
de Presheren“

Sreda, 4. 12.

• od 16.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorje-
ve knjižnice Krško: božič-
no-novoletne ustvarjalne 
delavnice

• ob 17.00 v ovalni sobi MC 
Brežice: delavnica nume-
rologije

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica – Miklavževa 
in Božičkova naravna dari-
la; info in prijave na boja-
nadarovec@yahoo.com, 
cena: 45 €

ISKANJE SMISLA V VSAKDANJEM 
ŽIVLJENJU – predavanje Martina Lisca

• sreda, 27. november, ob 18. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Nemirni časi, v katerih živimo, nam sami po sebi zasta-
vljajo številna temeljna vprašanja: o pomembnem in ba-
lastu v našem življenju, o vrednotah, nenazadnje tudi 
o smislu naših odločitev in ravnanj. Predavanje na pod-
lagi načel Viktorja Frankla, utemeljitelja logoterapije.

PREVOD SLAVE VOJVODINE KRANJSKE 

• četrtek, 28. november, ob 18. uri –  
Dvorana v parku v Krškem

Večer bo posvečen 320. obletnici Valvasorjeve smrti v 
Krškem. O Valvasorju nam bo spregovorila mag. Martina 
Orehovec, višja kustosinja v Tehniškem muzeju Sloveni-
je. Večer bomo obogatili s svečano podelitvijo popolne-
ga prevoda četrte knjige Slave Vojvodine Kranjske v slo-
venski jezik Valvasorjevi knjižnici Krško.

MATIJA BRUMEN: IZZA -  
otvoritev fotografske razstave 

• petek, 29. november, ob 19. uri –  
Knjižnica Senovo 

Odprtje razstave mladega slovenskega fotografa, ki nam 
bo predstavil pogled izza. Razstava bo na ogled do sre-
dine januarja 2014.

PO BOŽIČU DIŠI – pogovor z Andrejem Fricem

• torek, 3. december, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ta veseli dan kulture bomo praznovali skupaj z Andrejem 
Fricem, vitezom kulinarike in dobitnikom še mnogih dru-
gih priznanj na področju kulinarike. Ob predstavitvi svo-
je knjige (ene izmed mnogih) nam razkril tudi nekaj svo-
jih kuharskih skrivnosti.

BOŽIČNO-NOVOLETNE USTVARJALNE 
DELAVNICE

• sreda, 4. december, od 16.00 ure dalje –  
Mladinski oddelek

Otroci, starši in vsi, ki radi ustvarjate, pridružite se nam 
pri druženju v mladinskem oddelku in na ustvarjalnem 
način skupaj vstopimo v veseli december.

TOMAŽ CIGLER: ZGODBE Z MORJA in 
PRIMOŽ CIGLER: POTOVANJE PO KARIBIH

• petek, 6. december, ob 18. uri –  
Knjižnica Senovo

Oče Tomaž bo predstavil svojo knjigo, skupaj s sinom pa 
nam bosta predstavila svoje pustolovščine tega in pre-
teklih poletij.

DEFINICIJE - Boris A. Novak –  
pogovor s pesnikom

• petek, 13. december, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Eden največjih mojstrov besede pri nas, pesnik Boris 
A. Novak, bo v pogovoru predstavil novo/staro pesni-
ško zbirko Definicije, ki je to jesen izšla pri novomeški 
založbi Goga.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V NOVEMBRU 
IN DECEMBRU

Vabljeni na prireditev 

»Ta veseli dan sevniške kulture«
z igro, petjem in plesom, 

ki bo v torek, 3. decembra 2013, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica. 

Program bodo soustvarila kulturna društva in skupine z območja 
občine Sevnica. Organizator prireditve, ki naj bi postala 
tradicionalna ob 3. decembru na TA VESELI DAN KULTURE, je 
Zveza kulturnih društev Sevnica v sodelovanju z JSKD OI Sevnica.

Vstopnine ni.
Zveza kulturnih društev Sevnica 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ZVeZa KultuRnIh dRušteV SeVnICa
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Sevnica : Izola 25:22, Kr-
ško : Trebnje 25:25, Ribnica : Sevni-
ca 23:23, Ormož : Krško 32:29
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 21, 5. 
Sevnica 11, 12. Krško 3

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Mokerc 37:28, 
Radeče : Šmartno 29:23, Dol : Do-
bova 25:35, Velika Nedelja : Rade-
če 29:24
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 14, 2. 
Dobova 10, 8. Radeče 6 

ČLANI – 2. DRL
Rezultati – Škofljica : Brežice 36:26, 
Brežice : Sežana 35:23 
Lestvica - 1. Črnomelj 14, 5. Bre-
žice 10

MLADINCI - 1. SRL
Rezultati – Dol : Krško 30:34, Krško 
: Slovan 22:22;
Lestvica – 1. Ribnica 11, 9. Krško 5

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultat – Brežice : Millenium 
27:10 
Lestvica – 1. Ljubljana 14, 2. Bre-
žice 12

MLADINKE – SKUPINA VZHOD
Rezultat – Brežice : Celje 17:34
Lestvica – 1. Celje 10, 5. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI – 2. SNL
Rezultati - Krško : Veržej 4:2 (Dvo-
rančič 2, Kožar, Kržan), Šmartno : 
Krško  prestavljeno zaradi vremen-
skih razmer
Lestvica - 1. Dob 40, 8. Krško 18

MLADINCI & KADETI – 2. SNL 
VZHOD
Rezultat SKL - Krško : Zreče 6:0, Le-
stvica SKL – 1. Drava 33, 3. Krško 31
Lestvica SML – 1. Krško 33
Skupna lestvica SKL/SML - 1. Kr-
ško 64

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Kobarid 3:1 
(Krnc, Koprivnjak, Škorić)
Lestvica – 1. Litija 15, 3. Sevnica 11

ČLANI POKAL – 1. tekma
Rezultat - Škofije : Sevnica 4:0

MLADINCI – U21 VZHOD
Rezultat - Sevnica : Velike Lašče 8:1
Lestvica - 1. Litija 12, 3. Sevnica 9

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL - CENTER
Rezultati – Brestanica : Alian-
sa Šempeter II 3:0 (26:24, 25:14, 
25:14), Brestanica : Ljubno 3:2 
(25:16, 19:25, 25:18, 26:28, 15:13)
Lestvica - 1. Kostak Elmont Bre-
stanica 11

ČLANI – 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Šempeter II : Kosta-
njevica 2:3 (25:22, 25:19, 10:25, 
25:27, 10:15), Kostanjevica : Ka-
mnik II 0:3 (22:25, 23:25, 12:25)
Lestvica – 1. Triglav Kranj II 15, 4. 
Kostanjevica na Krki 9

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Konjice : Krško 70:76, 
Ruše : Krško 63:85
Lestvica – 1. Celje 8, 2. Posavje 
Krško 7

ČLANI - 4. SKL

SKUPINA VZHOD 1
Rezultati – Sevnica : Ptuj 95:52, 
Bistrica : Sevnica 63:57
Lestvica – 1. Posavje Sevnica 5

SKUPINA VZHOD 2
Rezultati - Kočevje : Podbočje 
86:51, Podbočje : Ivančna Gori-
ca 45:67
Lestvica – 1. Kočevje 5, 4. Posav-
je Podbočje 2

BLED – Na Bledu je 8. novembra potekala tradicionalna prire-
ditev Atletske zveze Slovenije, kjer so bili razglašeni najbolj-
ši atleti in atletinje v letu 2013. Naslov najboljšega v članski 
kategoriji je v moški konkurenci že osmič in tretjič po vrsti 
pripadel Primožu Kozmusu. Med ženskami je bila za najbolj-
šo izbrana troskokašica Snežana Rodić. Kozmus je imel z me-
tom 79,70 na državnem prvenstvu v Kopru tudi najboljši slo-
venski dosežek leta po IAAF tablicah. Častni gost prireditve 
je bil ukrajinski zvezdnik Sergej Bubka, ki ima v svoji boga-
ti zbirki kar 35 svetovnih rekordov v skoku s palico. V njego-
vi družbi in ob udeležbi predsednika države Boruta Pahorja 
se je atlet leta 2013 družil tudi z več kot 200 mladimi atle-
ti iz celotne Slovenije ter z njimi izmenjeval svoj pogled na 
prihodnost in razvoj atletike. Priznanja za najboljše atlete so 
prejeli tudi člani AK Brežice Barbara Špiler med mlajšimi čla-
nicami, Leda Krošelj v konkurenci mlajših mladink ter Lara 
Omerzu in Primož Mlakar v pionirski konkurenci.  R. R. 

Kozmus že osmič najboljši

HOTEMEŽ/RADEČE - Prihodnje leto, prvi teden v mesecu juni-
ju, bo Ribiška družina Radeče gostitelj klubskega svetovnega 
ribiškega prvenstva, ki je eno izmed največjih obstoječih tovr-
stnih tekmovanj. Vse aktivnosti se bodo odvijale na tekmovalni 
ribiški trasi od objekta Savus v Radečah do ribiškega doma na 
Hotemežu. Ob tem je predstavnik Ribiške zveze Slovenije Bo-
jan Javornik dejal, da so bili pri izbiri radeške ribiške družine 
pomembni trije elementi – naravne danosti, kadrovska zased-
ba ter zanesljivost in odgovornost pri izvedbi. Temu mnenju je 
pritrdil tudi predsednik Ribiške družine Radeče Branko Zelič 
in dodal, da je v sodnikih »vsa usoda tekmovalcev in končna 
ocena«, zato bo imela večina med izbranimi 180 sodniki opra-
vljene licence. Stroški organizacije takšnega dogodka, na ka-
terem bodo nastopili predstavniki in predstavnice iz 30 držav, 
se gibljejo v višini 40.000 evrov.  S. R.

V Radečah naslednje leto 
znova veliko ribiško tekmovanje

80S
PARTY

 23. 11.   21:30 
MLADINSKI CENTER KRŠKO

OGLED NOGOMETNE TEKME
SOBOTA, 23.11.2013   18:00
DVORANA ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO

YOUTH VOICE : WE CARE!
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Na turnirju so ob domačinih 
nastopile še ekipe iz NŠ Dra-
vograd, NK Celje in NK Šam-
pion iz Celja. Domačini so že 
kmalu po začetku prve tek-
me turnirja izpostavili svo-
jo kandidaturo za prvi dve 
mesti na turnirju, ki sta vo-
dili v polfinale tekmovanja. 
Po vrsti so premagovali eki-
pe Celja z 2:0, Dravograda 
1:0 in za zaključek še Šampi-
on iz Celja z 2:0. Ob Krčanih 
so v naslednji krog tekmova-
nja napredovali še Korošci iz 
Dravograda.

Na četrtfinalnih turnirjih 
po Sloveniji so prisotni tudi 
ogledniki NZS, ki so opazova-
li kakovost ekip in še pose-
bej posameznikov za kasnejši 

Krška ekipa v polfinale Nike pokala
KRŠKO – Eden izmed četrtfinalnih kvalifikacijskih turnirjev za največji svetovni turnir nogometnih se-
lekcij U15 - Nike Premier cup 2013 je v preteklem vikendu potekal v Krškem. Na kvalifikacijskih tur-
nirjih imajo pravico nastopa le najboljše slovenske ekipe iz 1. lige, namenjene mladim do 15. leta. No-
gometna šola NK Krško si je z 2. mestom po jesenskem delu tekmovanja v vzhodni skupini ponovno 
priborila mesto na turnirju, pa tudi njegovo organizacijo.

morebitni vpoklic v reprezen-
tančne selekcije. V Krškem 

sta bila prisotna direktor re-
prezentanc Milan Miklavič in 

Rajko Korent iz tehničnega 
sektorja NZS, ki sta pohvalila 
uspešno organizacijo turnirja 
ter v svojo beležnico zapisa-
la nekaj imen, še posebej ob 
tekmah domačinov. 

Polfinalni turnir bo odigran 
30. novembra znova v Kr-
škem, Krčani pa imajo za 
nasprotnike ekipe iz Nove 
Gorice, Veržeja in ljubljan-
ski Bravo. Z zmago na turnir-
ju se lahko uvrstijo v sloven-
ski finale, skupni zmagovalec 
kvalifikacij pa bo napredo-
val na conski evropski tur-
nir, kjer si lahko z uspešni-
mi igrami zagotovijo nastop 
med najboljšimi kar premo-
re svet v tej starosti.
 Luka Šebek 

Domača ekipa U15
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mihaela Komočar Gorše, 
Mrtvice – dečka,

• Anja Režun, Veliki Obrež 
– dečka,

• Anja Bolčina, Golek – 
dečka,

• Justina Mirt, Senovo – 
deklico,

• Sandra Peršak, Brežice – 
deklico,

• Tina Žokalj, Brod v 
Podbočju – deklico,

• Lucija Kukec, Križ – 
dečka,

• Janja Jurečič, Senovo – 
deklico,

• Andrejka Sorbek, 
Gregovce – deklico,

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Rok Capl z Dovškega pri Senovem in Špela Kimovec 
iz Bukovice pri Vodicah, 21. september 2013, park 
Brdo pri Kranju (Foto: Foto Molan Brežice)

rojstva moja poroka

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

• Tanja Petan, Krško – 
deklico,

• Andreja Žižek, Senovo – 
dečka,

• Petra Urek, Vrhje – dečka,
• Ksenija Kovačič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Andreja Šoln, Brestanica – 

deklico,
• Tanja Osojnik, Gorjane – 

dečka,
• Teja Dumenčić, Volovnik – 

deklico,
• Karmen Pfeifer Lapuh, 

Zgornji Obrež – deklico,
• Melita Zakšek, Gmajna – 

deklico,
• Natalija Kink, Cerina – 

dečka,
• Martina Ogorelc Sotlšek, 

Brežice – deklico,
• Karmen Simončič, 

Šmarčna – dečka.
ČESTITAMO!

Prva »modra polica« v Posavju
V ponedeljek, 18. novembra 2013, je Knjižnica Sevnica v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Sevnica predala namenu prvo modro polico s knjigami 
v Posavju. Modra polica se nahaja v avli pred diagnostičnim laboratorijem 
in ponuja obiskovalcem oz. pacientom zdravstvenega doma knjige različnih 
žanrov, da bi si z njimi krajšali čas, ko čakajo na zdravniški pregled. Knjigo z 
modre police lahko vsakdo vzame brez kakršnih koli obveznosti in evidence, 
lahko jo vrne ali pa tudi ne, lahko prinese tudi kakšno svojo knjigo, ki je ne 
potrebuje več. Ob odprtju modre police smo gostili znanega in priljubljenega 
belokranjskega pisatelja, humorista in idejnega očeta modre police Tonija 
Gašperiča, ki je pojasnil, kako se mu je porodila ideja o modri polici in o 
tem, kako je delovanje le-te uspešno zaživelo v Beli krajini.

Prisotne na otvoritvi sta pozdravila tudi župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, 
ki je bila pobude ob postavitvi knjižne police zelo vesela. Sedaj si želi, da 
bi pacientom ob prebiranju knjig čas v čakalnici hitreje mineval. Dogodek 
so s kratkim kulturnim programom popestrili učenci 2.c in ostali člani 
otroškega pevskega zborčka Glasbene miške Osnovne šole Sava Kladnika 
pod vodstvom učiteljice Irene Železnik.

V Knjižnici Sevnica se želimo s to novo ponudbo še bolj približati našim 
uporabnikom tudi izven knjižnice. Želimo, da knjige »krožijo« med 
ljudmi, zato vabimo, da jih ljudje prinesejo na modro polico v sevniški 
zdravstveni dom. Tako bo knjiga spet dobila bralca, vsakdo pa bo na polici 
zagotovo našel kaj zanimivega zase.

 Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

KRŠKO - 27. oktobra so pohodniki zaključili sezono s prvim ku-
linaričnim pohodom, s katerim so povezali Libno in Grmado. 
Nova trasirana pot vodi z ribnika na Vidmu na arheološko Lib-
no, mimo nekdanjega perišča pri Pleterjah, čez Zdole na Ano-
vec in vinorodne gorice ter čez Bučerco in Sremič na Grmado. 
Nezahtevna pot, dolga 16,5 km, povezuje Videmsko planin-

sko pot, Pot po grabnu, Bojanovo planinsko pot in se zaključi 
na najvišji točki nove Trapistovske poti na Grmadi ter ponuja 
panoramske poglede na Gorjance, Krško-Brežiško polje, Slje-
me, Bizeljsko z oddaljenim Bočem, Donačko goro, pogorje Bo-
horja, z vrha Grmade pa na dolenjske griče s Kumom. Poseb-
nost pohoda je bil natečaj za novo posavsko sladico - pito. Po 
okvirni recepturi dediščinarke Pie Peršič so jo pripravili Ošta-
rija Margareta, Aktiv kmečkih žena Sremič, portal Hodim, to-
rej sem (organizator) in mladenka Zala s Sremiča, ki je dobila 
v ocenjevanju največ glasov. Sladica je narejena iz izključno 
ekoloških sestavin, kot so pirina moka, vinski kamen, jabol-
ka, rozine, slivova marmelada, med, orehi. Posavska pita je 
brez dodanega sladkorja, zato se z njo lahko posladkajo prav 
vsi. Gotovo pa se je z najbolj izvirno pito zopet dokazala Jo-
žica Pajtler, ki je sladico dopolnila z grozdjem. 
 Pia Peršič/B. M.

Prvi kulinarični pohod

Pohodniki po novi krški poti med pokušino pit na Grmadi

BREŽICE, KAPELE - 
Krajanka Kapel Ana 
Vogrinc je 11. okto-
bra praznovala časti-
tljiv jubilej - 101 leto 
življenja. Najstarejši 
krajanki so prišli če-
stitat župan občine 
Brežice Ivan Molan, 
predsednik KS Kapele 
Ivan Urek, delegaci-
ja Društva izgnancev 
Kapele, zaigral pa ji 
je tudi Pihalni orke-
ster Kapele, v kate-
rem je igral njen po-
kojni sin Jože. Ana 
svoja zrela leta pre-

življa v Domu upokojencev Brežice, kjer so ji pripravili kul-
turni program, slavljenka pa je na vprašanje po receptu dol-
gega življenja navedla: zmernost pri vsem in veliko smeha. 
Še vedno je vedrega in zdravega duha.  Vir: KS Kapele

101. rojstni dan Ane Vogrinc

Slavljenka z županom in predsedni-
kom KS Kapele

skozi vaš objektiv

Ostro oko našega bralca Mirana Starca je opazilo neroden 
napis na tabli na rondoju oz. uvozu na avtocesto pri Dr-
novem. „Kje so Brežice? Po označbi sodeč na Hrvaškem,“ 
je zapisal ob priloženi fotografiji. Kot je malce hudomu-
šno dodal, Slovenija ravno te dni pošilja dokumentacijo 
na arbitražno sodišče v Haag in morda bi lahko mimogre-
de razjasnili še to vprašanje ...

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Mimici Kolan, Sromlje 27, 8256 

Sromlje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 
17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (4.) Ans. BITENC - Na znano cesto stopi  
 2.  (1.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 
   glasbenih
 3. (2.) Ans. MODRIJANI - Povej
 4. (5.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
 5. (3.) Ans. POLJANŠEK -Tvoja trma
 6. (10.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Če hočeš
 7. (9.) Ans. ŠTAJERSKI FAKINI - Samski fant 
 8. (7.) Ans. PETKA - Give me five
 9. (8.) Ans. SMEH - Brez tebe 
 10. (-.) Ans. NARCIS - Rdeča lička 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Dolenjski zvoki - Zgodbe 

Kupon št. 181
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, 23. november, ob 17. uri

1. nagrada: mehiška plošča za dve osebi 
2. nagrada: dve pici po izbiri
3. nagrada: tiramisu za dve osebi 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28. novembra, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

OŠTARIJA MARGARETA,
ROBERT BLAZINŠEK S.P., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 22/2013 številke: 

RAZVAJANJE DO POPOLNOSTI
Nagrade, ki jih podarja Frizerstvo Hair style, prejmejo:
1. nagrada:  luksuzna nega obraza z radio frekvenco; 
 Mateja Ajnihar, Srednik 
2. nagrada:  mesečna karta za vadbo na Green platu; 
 Jožica Pirc, Velika vas 
3. nagrada:  dve uri savne za dve osebi; 
 Maja Cizel, Brezina

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

Poslovna srečanja 
in prednovoletne zabave!

Delovni čas:  PON. - ČET.: 8. - 23. ure, 
PET.: 8. - 24. ure, SOB.: 12. - 24. ure, NED.: 12. - 22. ure

031 33 50 50

07 49 05 050

Športno društvo Plavalček 
vas vabi na:

Ali veš?

Da se tudi invalidi želijo ukvarjati 
s športom skupaj s sovrstniki 

in da je to možno

Pridi tudi ti in poskusi. Ne bo ti žal.

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 8273 Leskovec pri Krškem
e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

Vse posavske šolarje in odrasle pozivamo, na Paraolimpijski 
športni dan, dne 23. novembra 2013, ob 10. uri, 

v Športni dvorani Šolskega centra Krško-Sevnica

Darko Đurić je v plavanju za invalide v 
Montrealu 2013 osvojil dva naslova 

svetovnega prvaka.

Gost dneva bo Darko Đurić dvakratni svetovni prvak v plavanju!

Paraolimpijski športni danParaolimpijski športni danParaolimpijski športni dan

Da obstajajo številni športi prilagojeni invalidom, 
s katerimi se lahko ukvarjajo tako invalidi kot 

neinvalidi

Slovenska ženska reprezentanca v sedeči 
odbojki je zasedla 3. mesto na evropskem 

prvenstvu 2013 na Poljskem.

Našo pomoč tokrat potrebuje 6-letna deklica Nastja Ro-
stohar iz Ponikev pri Veliki Dolini, ki jo okolica pozna kot 
veselo dekletce, žal pa se sooča s spastično obliko cere-
bralne paralize in je zato njen psihomotorični razvoj za-
radi omenjenih težav v celoti upočasnjen. Z informacijo, 
da organizirajo dobrodelno zbiranje sredstev za Nastjo, se 
nas vas obračata prijatelja družine Aleš Orešar, predsednik 
Jamarskega kluba Brežice (041 310 683), in Ervin Frigelj, 
predsednik MK Castle Riders. Nastja obiskuje razvojni od-
delek Vrtca Mavrica v Brežicah, tedensko obiskuje nevro-
fizioterapijo v Krškem, fizioterapijo, masažo in plavanje 
v Termah Čatež, hipoterapijo, logopedinjo in delovno te-
rapevtko. Obiskuje therasuit terapijo pri Metki Poljšak, ki 
se izvaja 3 tedne od pon.-pet. do 3 ure dnevno, trikrat le-
tno in je v celoti samoplačniška.

„Nastja zelo uživa v poslušanju narodnozabavne glasbe, v 
vožnji s kolesom, zelo rada plava, se guga, hodi na spre-
hode, se igra – je pravi dobrovoljček. Nastjina starša se za-
vedava, da bi bilo z Nastjo lahko mnogo huje. Mogoče ne 
bi niti sama jedla, pila, se smejala, komunicirala z nami, 
niti nagajala. Nastja pa vse to zmore, zmore pa še veliko 
več: pri svojih šestih letih z našo pomočjo dela prve majh-
ne korake. Vsakega njenega napredka se zelo razveseli-
mo. Nastja je borka v pravem pomenu besede,“ je zapi-
sala Nastjina mama Nataša. 

Sredstva za zdravljenje se zbirajo do 6. decembra na:
Jamarski klub Brežice, Mala Dolina 9, 8261 Jesenice na Do-
lenjskem, TRR: SI56 6100 0000 5964 877, odprt pri De-
lavski hranilnici d.d., enota Brežice (namen: za Nastjo).
Vsi prispevki bodo po besedah Orešarja v celoti namenje-
ni za Nastjino zdravljenje in terapije.

 POMAGA

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

V petek, 29. novembra, v soboto, 30. novembra, 
in v nedeljo, 1. decembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

keramični in lončeni izdelki, 
vaze, kristal, stenske slike, 

okrasne in dišeče sveče

Vse za adventni čas:

S	Posavskim	obzornikom	
na	Klapo	Bonaca	
in	Nušo	Derenda

Tokrat smo z nagradno igro hkrati tudi dobrodelni. Lions klub 
Brežice in osnovne šole občine Brežice namreč 7.	decembra	
ob	19.	uri	v Termah Čatež organizirajo dobrodelni koncert, na 
katerem bodo nastopili priznana Klapa	Bonaca	z	gostjo	Nušo	
Derenda. Z nakupom vstopnice in obiskom tega prijetnega 
koncerta z dalmatinskim melosom boste prispevali za nakup 
šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za otroke, katerih 
družine tega sicer ne bi zmogle. 

Pet izžrebancev pa bo svojo vstopnico osvojilo v naši nagradni 
igri. Do petka, 28. novembra, odgovorite na vprašanje: 

Katera	posavska	pevska	gostja	se	bo	pridružila	
Klapi	Bonaca	na	koncertu?

Vaš odgovor nam skupaj s podatki (ime, priimek, naslov, po želji 
dodajte telefonsko številko) prosimo pošljite na naš naslov:

Posavski	obzornik
za nagradno igro

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Lahko pa nam svoj odgovor in podatke pošljete tudi na 
nagradna.igra@posavje.info. Srečne izžrebance bomo o pre-
jemu nagrade obvestili na posredovane kontakte. Razveseljuj-
mo in pomagajmo!

Najbolj bran časopis v Posavju!
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

VERA VRSTOVŠEK

 V SPOMIN

Težko je pozabiti človeka,
ki bil ti je drag.

Še težje je izgubiti ga za vedno.
Spomini nanj dajejo nam moč

naučiti se živeti brez njega.

Hvala vsem, ki postojite ob njenem preranem grobu in ji prižgete 
sveče. Iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

16. novembra je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša draga

iz Pavlove vasi 52.

MARTIN HUDOKLIN

V SPOMIN

30. oktobra je minilo 10 žalostnih let, odkar je umrl

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi in ga pogrešamo

iz Vrbja pri Kostanjevici na Krki.

Veseli s teboj smo živeli, 
žalostni, ker te več ni. 
Ostali so živi spomini, 

z nami potuješ vse dni.

MARIJA SINTIČ

V SPOMIN
24. novembra mineva 10 žalostnih let, odkar nas je zapustila mama

Žalujoči: vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo
iz Oštrca 11 pri Kostanjevici na Krki.

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 

bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 

a v naših srcih še živiš.

VLADISLAVA DERŽIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ste nam stali ob strani in 

nas podpirali, našega dragega

pa pospremili na zadnji poti … 
Za vso pomoč in izrečeno sožalje se vam iskreno in iz srca 

zahvaljujemo.

Žena Marjana z družino in vsi njegovi

Vsak tiho zori
počasi in z leti,

a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

(T. Pavček)

MARIJE HRASTOVŠEK

ZAHVALA
V soboto, 26. oktobra, smo se na breži-

škem pokopališču poslovili od naše drage 
mame - nane

Posebno jo bomo pogrešali vsi njeni: hčerki Milka in Dadka 
z možema, sin Tine z ženo, vnukinje in vnuki s partnerji ter 

pravnukinje in pravnuki.

iz Opekarske ulice 16, na pragu njenega 92. rojstnega dne.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo drago mamo obiskovali v času 
njenega jesenskega življenja ...
Posebna zahvala velja njeni osebni zdravnici dr. Nadi Cesarec, se-
stri Nataši ter patronažni službi in Nadici za dolgoletno zdravstve-
no skrb in pomoč, ekipi prve pomoči iz Krškega, osebju brežiške 
bolnišnice za lajšanje njenih bolečin in prijaznost v zadnjih dneh 
njenega življenja.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste v teh dneh 
globoke žalosti sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje ali kakor-
koli pomagali, darovali cvetje, sveče ali svete maše.
Hvala tudi kolektivu Komunale Brežice za organizacijo slovesa, Cve-
tličarni Tina za aranžiranje cvetja, gospodu župniku Kšeli za lepo 
opravljen obred, pevcem s Čateža za petje in Miranu za zaigrane 
žalostinke ob odprtem grobu, praporščakom društva izgnancev ter 
še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo ljubo mamo spremili k 
njenemu zadnjemu počitku.

Ljuba mama!
Del tvoje ljubezni smo,

zato za vedno skupaj 
povezani ostanemo!

VINKA ŽERJAVA

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 

pradedka, brata, strica, bratranca, tasta, svaka in botra

iz Trebeža
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali, stali ob stra-
ni, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke.
Zahvala dr. Iljažu in patronažni sestri Teji, družinam Varlec, Ivanj-
šek, Kolar in Veble, Pogrebni službi Žičkar za opravljene pogrebne 
storitve, nosilcem praporjev, MPZ Bizeljsko za lepo zapete pesmi, 
Qvartetu trobil za zaigrane žalostinke, govornikoma g. Baškovič in 
g. Levak za poslovilne besede.
Iskrena hvala vsem sodelavcem podjetja Integral Brebus Brežice, 
uslužbencem kolektiva Pošte Artiče in poslovne enote Novo mesto. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste bili z nami ob zadnjem slo-
vesu od našega dragega Vinka.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih živiš.

IVANA HOČEVARJA (Hanza)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, 

očeta, dedka, brata, svaka in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekali sožalja, darovali cvetje in sveče ter denarno 
pomoč. Zahvaljujemo se podjetju Kostak Krško za organizacijsko 
pomoč, g. župniku za opravljen obred zadnjega slovesa in kvartetu 
za odigrane žalostinke. Posebna zahvala velja vsem sorodnikom 
in sosedom za vso pomoč, ki nam je bila potrebna v teh težkih 
trenutkih. Še enkrat iskrena hvala vsem za vse.

Žalujoči: žena Nada, sinova Robi z Anito in Zoran z družino, 
sestra Zdenka z družino, brat Vinko z družino 

in ostalo sorodstvo

Odšel si ...
Tiho, mirno, vdano ...

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava,

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

marketing@posavje.info

50 % POPUST
DO KONCA LETA 2013!
Cena s popustom 17,50 €.

MARIJA ROMIH

ZAHVALA
V 91. letu starosti nas je 31. oktobra za vedno zapustila 

naša mama, sestra, tašča, stara mama in prababica

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše ter denarne 
prispevke. Hvala osebju internega oddelka bolnišnice Brežice, nje-
nemu osebnemu zdravniku dr. Juriju Pesjaku in sestri Špeli, kolek-
tivu Tanin Sevnica d.d., pogrebni službi Žičkar za organizacijo po-
greba, Janezu Podlesniku za poslovilni govor ter gospodu kaplanu 
iz Brestanice, ki jo je s sveto mašo pospremil k večnemu počitku. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam 
stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

Rada si imela ljudi okrog sebe,
jih razveseljevala in spoštovala,
sovraštva in zlobe nisi poznala.

Toda ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal je le nate spomin,
a ob spominu trpek jok.

rojena Žveglič, iz Pokleka nad Blanco 66.

ŠTEFAN BOŽIČNIK ml.

ZAHVALA

Usoda kruta je hotela,
tebe, dragi ati, nam je vzela,

utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta pri nas.

Ob nadvse boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in znancem, vaščanom Sobenje vasi in Spodnje Pohance, 
vodstvu brežiškega Vrtca Mavrica z vzgojitelji in učencem OŠ Brežice  
z njihovimi starši in učitelji, ki so nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani in nas bodrili. Hvala vsem za vsak stisk roke, sočutne 
besede, darovane svete maše, cvetje, sveče in denarno pomoč. 
Posebno zahvalo za vse razumevanje in občuteno pogrebno mašo 
izrekamo čateškemu gospodu župniku Jožetu Packu, Posavskemu 
oktetu za poslovilno petje, govorniku Robiju Maserku za besede 
slovesa in Nevenki Hribar za prebrano Stefanelino poslovilno pismo 
atiju. Velika hvala tudi osebju urgence ZD Brežice in gasilcem iz 
Brežic in Krškega. Nazadnje globoka hvala Pogrebni službi Žičkar 
in vsem, ki ste našega Štefana v tako velikem številu pospremili na 
njegovi mnogo prerani zadnji poti. Ohranimo ga v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

V 40. letu, mnogo prezgodaj,
nas je tragično zapustil dragi mož, oče, 
sin, brat, bratranec, stric, svak in boter

iz Spodnje Pohance, zadnja leta živeč v Sobenji vasi.

Žalujoči: vsi njegovi

IVANA JENETA

ZAHVALA

Zdaj moraš sam naprej,
tja, kjer ni žalosti, trpljenja,

tja, kjer lažje so poti,
in vemo, da nas čakaš

tam med zvezdami.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki ste ga pospremili k večnemu počitku, hvala vam za 
vse izrečene besede sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala tudi gospodu župniku Vinku Štruclu za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Komunale Sevnica, praporščakom, 
izvajalcu Tišine, Kolednikom iz Bušeče vasi, Društvu izgnancev 
Slovenija – k.o. Sevnica za častno slovo, govorniku Vinku Zalezini za 
besede slovesa. Hvala celotnemu kolektivu Karodi Sevnica, zdravniku 
Željku Halapiju, Cvetličarni Viktorija in osebju Trubarjevega doma 
upokojencev. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
 dedka, pradedka, brata in strica

iz Sevnice

 

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, darilni 
program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, darilni 
program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

CVETLIČARNA LILIJACVETLIČARNA LILIJA
Jožica Žabkar s.p.

Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem
tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Jožica Žabkar s.p.
Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem

tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939
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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

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

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.

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

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!

- 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

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

Telefon: 031 312 529
Dževida Šabanović s.p., Tovarniška cesta 10, Brežice

Kdaj spet Radio Brežice?
V preteklih oktobrskih dneh smo imeli v občini Brežice in tudi 
širše v Posavju lepo priložnost spremljati različne prireditve, 
ki so se vrstile v počastitev brežiškega občinskega praznika; 
vsekakor pa - kolikor so pač kakega posameznika zanimale in 
mu seveda tudi bile dosegljive (zloženka s strani občine je 
bila na razpolago) - je vprašanje, če je sploh o njih imel do-
sti popolno vedenje. Lahko rečemo in smo tudi ponosni, da 
so bile prav vse izpeljane na profesionalnem nivoju, čeprav 
so v večini primerov zanje poskrbeli sami krajani, društva, 
šole, organizacije, samostojni podjetniki, morebiti je bilo 
vmes še kako podjetje oziroma tovarna z večjo pridobitvijo, 
ki bi občanom doprinesla še kako delovno mesto. Seveda se 
je vse izvajalo pod okriljem občine, ki je verjetno na podlagi 
razpisov primaknila organizatorjem še kaj finančnih sredstev.

Krona vsega pa je bila svečana občinska seja s svojim usta-
ljenim programom, med katerim sta občinstvo v dvorani na-
govarjala iz zvočnikov starega nostalgičnega radia iz prej-
šnjega stoletja (še danes poseka vso vzhodnjaško ponudbo 
po e-trgovinah) prva napovedovalca Radia Brežice, gospa Bo-
žena Češnovar-Zorko in gospod Vlado Podgoršek, slednji si-
cer tudi dolgoletni direktor našega dragega radia v njegovem 
najlepšem razcvetu. Spomnimo pa se tudi g. Hedla in g. Zo-
reta ter dolgoletnih novinarjev ge. Irene Pinterič-Majce, g. 
Franca Babiča, Natje Jenko Sunčič, Suzane Vahtarič, Lidije 
Kostevc-Zbašnik (tudi direktorica), Jelice Koršič, Edija Štra-
usa (tudi direktor), napovedovalk z najbolj žametnim glasom 
Jane Videnič in Rie Plut ter še koga (naj mi oprostijo, ker ni-
sem imenoval – verjetno že mlajša generacija).

In sedaj končno pojasnim, zakaj sploh to pišem, ker si ne mo-
rem kaj, da ne bi izpovedal vsega tega, kar smo pred leti – v 
času vsesplošne in seveda „menda posebej naročene obve-
zne turbo privatizacije“ (kam nas je le-ta pripeljala, občuti-
mo najbolj danes) - z besedami polagali na dušo in srce za-
dnjemu vodstvu Radia Brežice, pa tudi tedanji občinski oblasti 
(šlo je za obstoj radia kot ustanove); skratka, preprosto po-
vedano to, naj nikar ne utišajo domačega radia in ga prepu-
stijo komercialnim vodam. A žal so bile vse naše pripombe, 
mnenja (mislim na številne poslušalce z območja Pišec, Bi-
zeljskega, Globokega) kar nekako z viška zavrnjene, utišane, 
da nas je pač premalo in da občina noče ali ne sme več pod-
pirati domačega radia, ker se mora privatizirati. Tako smo 
dobili kar naenkrat ljubljanski Radio Aktual, ki se seveda ni 
dolgo obnesel, sedaj pa nas razveseljuje s frajtonarico in do-
mačo turbo glasbo, ki jo zasoli še s komercialno domiselnim 
čvekanjem, Radio Veseljak; na vsake toliko časa pa Posavce 
še posebej potolaži s kakšno županovo uro (Sevnica, Krško, 
Brežice) in v telegrafskem slogu novicami „lokalno.si“(včasih 
so, včasih niso), kar vse skupaj pa je verjetno tudi plačljivo.
Ja, zanimivo, edino tedanji novinarji so nam znali prisluhni-
li in prav njim gre zahvala, da so vsaj osmrtnice kot edine 
ostale zapuščina nekdanjega radia Brežice. Baje je prizadev-
nim brežiškim novinarjem gospoda iz Ljubljane pikro zabru-
sila ob odobritvi te prošnje z naslednjimi besedami: “No, pa 
imejte za Posavje na našem radiu še čisto posebej en po-
grebni zavod!“ 

Sicer pa je potrebno poudariti, da se je z ukinitvijo Radia Bre-
žice občutno zmanjšala slišnost (ponekod še osmrtnic ne mo-
rejo poslušati) oziroma je padla jakost obeh UKV frekvenčnih 
oddajnikov, ki sta Brežicam nekdaj pripadala, sedaj pa novi 
lastniki ne skrbijo zadostno za njuno vzdrževanje. Na območju 
Bizeljskega, Pišec in proti Sromljam ponekod sploh ni slišno-
sti nekdanjega Radia Brežice, kljub najbolj kvalitetnim radij-
skim sprejemnikom s popolnimi antenami in naj se ne najde 
spet kak pametnjakovič in svetuje, naj si kupimo kvaliteten 
radijski sprejemnik. To je še en dokaz, kako zmotno je bilo v 
preteklosti ravnanje odgovornih oblasti (naj si bodo državne 

ali pokrajinske ali občinske), da so dovolile prenehanje delo-
vanja srednjevalovnega oddajnika, od koder so valovi Radia 
Brežice segali do doma v še tako temačni globeli, ki pa jih v 
občini Brežice in Posavju ni tako malo. Povsod, kjer je relief 
ozemlja zelo razgiban (Primorska-Notranjska, Zasavje, Gorič-
ko), so ohranili srednje valovne oddajnike, kar bi lahko velja-
lo tudi za občino Brežice z različnih vidikov.

In koliko truda je bilo potrebno v šestdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, da so Brežice med prvimi v Sloveniji dobile lo-
kalno radijsko postajo. To ni majhna stvar! Pomislimo samo, 
v kakšnem reliefnem območju živimo, smo na potresno naj-
bolj nevarnem področju, imamo JE Krško, grozijo poplave, 
vremenske ujme; in kako pomembna je v takih primerih prav 
prva informacija, ki mora biti pravočasna do slehernega člo-
veka. In v preteklosti je prav to zelo pomembno vlogo odigra-
val Radio Brežice (spomnimo se samo poplav, vojne za osa-
mosvojitev); s svojim srednjevalovnim oddajnikom je njegov 
glas popolnoma zanesljivo prispel do še tako zakotne vasi (z 
FM valovi ne bi nikoli). In še danes se v vsakem domu radio 
brez problema dolgotrajno (lahko le z baterijami) vključi v 
pridobivanje informacij, še posebej takrat, ko jih bomo lju-
dje najbolj potrebovali, torej ne le za nekaj ur. Pomembno 
je le, da informacije prispejo do nas. 

Kljub še tako hvaljeni današnji tehniki vanjo še kmalu ne bo 
zaupanja, vendar tega tehnokrati ne bodo nikoli priznali, če-
prav se že iz dneva v dan kaže, kako varljiv je današnji virtu-
alni svet. Skratka, ni nas malo, ki si želimo Radio Brežice na-
zaj. Žal nam je, da ni dočakal abrahama. V svojih začetkih je 
oddajal le ob nedeljah, nato ob sredah in kmalu še bolj razširil 
program. Poslušali smo ga po celem Posavju, odmeval pa je tudi 
po Dolenjski, Kozjanskem in vse do Zagreba. Bil je del identi-
tete obmejne občine Brežice. Želimo si RADIO BREŽICE nazaj, 
pa naj oddaja le ob določenih dnevih in manjše število ur, da 
ne bo preveč stroškov. V današnji poplavi komercialnih radij-
skih postaj nam bo to veliko pomenilo. Spletne strani niso vse, 
vzamejo preveč časa. Ko poslušamo radio, lahko tudi delamo!
 Martin Dušič, Pišece 

Knjige 
iz Posavja
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Ugodno prodam vgradni po-
mivalni stroj Zanussi, nera-
bljen, star 6 mesecev. 
Tel.: 040 719 181 

Prodam mesarski ploh, de-
beline 8 cm, in masivno mizo 
s klopmi za teraso ali zidani-
co. Tel.: 041 250 744

Prodam peč na drva, levo 
kurišče s pečico 53x78x83, 
Ekonomik ŠH-7E, in električ-
no keramično peč Termou-
sluga Zagreb, 35x35x78, sta-
rina, zelo lepo ohranjena, 
deluje. Tel.: 031 808 003

RAZNO

Kupim starejše vojaške stva-
ri, kot so čelade, maske, 
opremo, uniforme itd. 
Tel.: 040 422 023 

Prodam letošnja orehova je-
drca, televizor AK 53, barvni, 
diagonala 70 cm, sive barve, 
cena 70 €, star 5 let, in pre-
tvornik, cena 20 €. 
Tel.: 051 661 350

Prodam baldahin za Adrio 
450, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 274 865

Prodam češnjeve deske (š: 
35-40 cm, d: 360 cm, deb: 5 
cm) in vlečno kljuko Merce-
des 124 - Brink. 
Tel.: 041 652 714

Prodam 10 kom AŽ panjev 
brez čebel in 13 colski gumi 
voz, železna konstrukcija. 
Tel.: 07 49 75 117

Prodam elektromotor, 5,5 
KW, 1400 ob/min. Prodam 

Prodam ovna za zakol ali na-
daljnjo rejo. Prodam sadike 
lovorikovca (ozkolistni). 
Tel.: 041 452 403

Prodam svinje, težke od 150 
do 250 kg, in silažne bale. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 136

Prodam 3 prašiče za zakol, 
težke 180 kg. 
Tel.: 041 385 653 

Prodam prašiče, težke okrog 
140 kg, 250 kg in 300 kg. 
Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke od 
120 do 150 kg in 250 kg. 
Tel.: 031 762 872

Prodam pujske, težke 40-50 
kg, in 2 okoli 90 kg, cena po 
dogovoru. Tel.: 030 670 736

Prodam prašiče, težke 25-70 
kg, domače reje, možen za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, krmljene z domačo hra-
no, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 852 119

Prodam 2 prašiča, težka 160-
180 kg, okolica Dobova. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 040 898 926

Prodam prašiča, krmljenega 
z domačo kuhano hrano, tež-
kega cca. 170 kg. 
Tel.: 07 81 43 023

Prodam svinjsko polovico za 
koline. Tel.: 041 503 556 

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovinskih 
rešetk za govedorejo. Tel.: 
041 503 743, Bojan Povšič 
s.p., Pod vrtačo 19, Sevnica

Prodamo pujske, 25-40 kg, 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam prašiče, težke 150-
180 kg, hranjene z domačo 
hrano, možen zakol. Tel. 07 
49 77 254, 031 604 095

Prodam prašiče, težke 25-
80 kg iz domače reje. Možen 
zakol. Prodam tudi svinjo za 
zakol. Tel. 051 422 161

Prodam odojke in prašiče 
za zakol, hranjene z doma-
čo hrano ter hrastove hlode. 
Tel.: 031 768 569

Prodam kunce za rejo ali 
meso, cena 7 €/kg, možna 
dostava, Leskovec. 
Tel.: 040 517 505

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Ugodno prodam mladiče - 
samce pasme nemški ovčar, 
stare 8 tednov. So razgliste-
ni in zelo prijazni. 
Tel.: 031 545 202

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Potrebujem staro stilno po-
hištvo: klubsko mizico, oma-
ro za obleke, omaro za ste-
klo. Tel.: 041 341 990

Prodam sedežno garnituro s 
foteljem, masivno večdelno 
omaro za dnevno sobo, več 
radiatorjev za centralno, vse 
malo rabljeno, možna me-
njava za drva. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom 60x154 cm, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 394 059

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

Ugodno prodam opremljeno 
dvostanovanjsko hišo (100 
m2) s poslopjem v Brezini. 
Tel.: 07 49 67 173 ali 041 
973 074

Prodam opremljeno, kom-
plet prenovljeno enosob-
no stanovanje v Krškem za 
35.500 €. Tel.: 031 575 141

Prodam stanovanje na Titovi 
cesti 90 v centru Senovega, 
izredna okolica, vse v bližini, 
velikost 54 m2, četrto nad-
stropje. Cena po dogovoru. 
Možna menjava za podobno 
v Zasavju. Tel.: 031 683 143

Prodam dvosobno stanova-
nje, četrto nadstropje v cen-
tru Sevnice. Tel.: 040 805 408 

Oddam ali prodam lepo gar-
sonjero v Brežicah s tremi lo-
čenimi prostori in hodnikom. 
Tel.: 041 425 309 

Enosobno stanovanje, Bizelj-
ska cesta, Brežice, oddam. 
Tel.: 041 694 881

V Brežicah oddam opremlje-
no enosobno stanovanje s 
1.12. 2013. Tel.: 07 49 62 476

V Sevnici, N.H.M., oddam 
garsonjero, obnovljeno in 
lepo opremljeno, cena 170 
€/mesec. Tel.: 031 358 189 

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

AVTOMOBILIZEM 
IN OPREMA

Prodam Hyundai Getz 1.1, 
letnik 2006, registriran do 
28.7.2014, bencinski motor, 
49 KW, zelene-metalik bar-
ve, 2.750 €. Tel.: 031 803 745

Prodam zimske gume 155/80 
R Michelin Alphine 3 M+S, ra-
bljene eno sezono, in letne 
gume istih dimenzij ter 182 
vinogradniških betonskih ste-
brov. Tel.: 041 652 714

Kupim moped Tomos ali Pony 
Express, lahko starejši, v 
okvari ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058 

mali oglasi

Prodam Tomos Flexer, letnik 
2009, malo vožen, lepo ohra-
njen, kot nov, vreden naku-
pa, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 329

Prodam 4-kolesni motor, 
znamke Sym 200, čelado, 
opremo za voznika, 2 gumi 
voza (eden železni, drugi le-
sen in okovan), cene po do-
govoru. Tel.: 07 49 77 152

KMETIJSTVO

Prodam desko za sneg Gore-
nje Muta, priklop na 2 vija-
ka. Tel.: 030 694 956

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva, krat-
ko žagana. Tel.: 031 415 574

Prodam žagana bukova drva 
za centralno, kamin, štedil-
nik. Dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam drva, možna menja-
va za koruzo. Prodam tudi 
orehe. Tel.: 041 524 524

Prodam bukova razžagana 
drva in cirkular na traktorski 
pogon, cena 300 €. 
Tel.: 040 840 065

Prodam razžagana polsuha 
bukova drva, možna menjava 
za prašiča. Tel.: 031 519 565

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, lesen–železni kmeč-
ki voz za okras in teličko si-
mentalko. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Menjam drva za prašiča. 
Tel.: 041 222 351

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Rdeče vino, 250 l, geograf-
sko poreklo Kapele pri Bizelj-
skem, prodam. 
Tel.: 041 694 881

Menjam vino cviček za praši-
ča, težkega do 230 kg. 
Tel.: 031 510 836

Prodam jabolka za ozimnico, 
Mali Obrež pri Dobovi, cena 8 
€/zabojček (15 kg). 
Tel.: 051 690 356

Prodam domačo slivovko, 
cena 7 €/l. Tel.: 051 315 421

ŽIVALI

Prodam kravo, okolica Dobo-
ve. Tel.: 07 49 67 656 

Prodam kravo, teleta in 1 m3 
smrekovih desk, debeline 2,5 
cm. Tel.: 031 376 170

Ugodno prodam kravo, pita-
no, in prašiče, mesnate, do-
mača kuhana hrana. Možen 
zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam teličko simentalko, 
staro 14 dni. 
Tel.: 031 877 272 

Prodam mladega prijaznega 
oslička, bukova, hrastova in 
gabrova drva, možna dosta-
va. Tel.: 07 49 61 057

Prodam prašiča, težkega 
220 kg, hranjenega s kuha-
no hrano (pesa, koleraba, 
krompir). 
Tel.: 041 895 974 

tudi elektromotor z reduk-
torjem. Tel.: 041 847 896

Prodam odojke, težke 25-40 
kg, 4 letne gume in 2 zimski, 
15 col, ter brinjevec. 
Tel.: 031 858 594

Prodam oglje (večjo količi-
no tudi dostavim), kupim pa 
prašička, mesnate (dolge) 
pasme. Tel.: 041 863 633 

Smučarska oprema; smuči z 
vezmi (84 in 115 cm), pan-
cerji št. 27 in 33 (rabljeni) 
ter 37 (novi, Alpina), pro-
dam. Tel.: 051 327 828

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Moški, 64-185-95, situiran, 
vitalen plesalec, išče visoko 
damo, do 60 let, za novole-
tni ples in skupno življenje. 
Tel.: 051 790 187 

Dovolj imam samote. Želim 
dekle ali mamico. Če si osa-
mljena kot jaz, stara do 45 
let, ti ne bo žal. 
Tel.: 040 309 412

36-letni fant bi rad spoznal 
punco, damico iz Posavja za 
resno zvezo ali zelo dobro 
prijateljstvo. 
Tel.: 031 432 749

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 Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih oglasov odgovarja naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

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

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da poteka

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

posebna akcija 
grahastih jarkic
pred nesnostjo 

(popust 2,5 % do 10 %).

Vsak četrtek 
pa se dobijo 

enodnevni beli piščanci.
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Novo! iZPiS FotoGRAFiJ Do FoRMAtA A3

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja
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S TEM KUPONOM

-20 %
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25 let stara kmetija se raz-
prostira na 3,5 hektarjih ze-
mlje, kjer ob skrbi vete-
rinarja Janeza Kebeta v 
medsebojnem razumevanju 
živi 300 živali, in kot pravi 
sam, je poseljena z vsem, 
kar leta, leze in plava. »V 
družini smo vsi kar malo ce-
pljeni za kmetijo in živa-
li, tako žena Maca kot hčer-
ka Nejka in sin Uroš,« doda. 
Gospodarja so se razveselili 
in ga s svojimi glasovi »ogo-
vorili« mini poniji (poreklo 
Anglija), mini goveda (Afri-
ka), mini ovce (Francija), 
koze (Afrika) in mini koze 
(Nova Zelandija), prašički 
(Minnesota, ZDA), vitoroge 
ovce (Madžarska). Zlasti so 
bile živali vesele gospodar-
jevega krmljenja, vsaka vr-
sta je dobila svojo krmo. Je 
tudi veliko okrasne perutni-
ne: žerjavov (Afrika), golo-
bov (ZDA), ptic z avstrijskim 
poreklom in mandujev (noji) 
z južnoameriškim poreklom, 
gosk in labodov. Za krmljenje 
porabi štiri tisoč kock sena 
na leto, hrani jih še s koru-
zo, travo, jabolki, sadjem in 
zelenjavo. Ko ga ljudje spra-
šujejo, koliko je zaposlenih, 
hudomušno odgovarja: »Ja-
nez Kebe in jaz!«

Vse skupaj se je začelo že v 
otroštvu iz ljubezni do živa-
li, potem sam poklic, ki je 
imel čvrst smerokaz h kme-
tiji in prvemu projektu: »Ko 
sem kupil konja za otroka, se 
je vse skupaj začelo širiti, s 
principom prostoživečih ži-
vali, tako da imajo prost iz-
hod in vhod skozi vse leto, 
kar je najbolj humano, da 
se družijo in razumejo med 
sabo različne vrste. Vse je 

Janezova deželica tristotih glasov
SELA PRI DOBOVI - Z doktorjem veterinarske medicine Janezom Kebetom smo se podali iz t. i. urbanega 
naselja na njegovo kmetijo v čisto pravo prvinskost. Ko vstopiš v to skladje vsega živega, ko te z zveda-
vim prihodom pozdravi 300 različnih glasov oz. pesmi vseh vrst, v trenutku vskoči oddaljenost na svet 
pred ograjo.

ograjeno in na teh 3,5 hek-
tarjih prilagojeno posamezni 
vrsti živali, ki živijo v simbi-
ozi. Dedek mi je rekel, da je 
to davek na neumnost, stro-
šek je res, vendar je to lju-
bezen in cela družina živi s 
tem. Na vprašanja, zakaj jih 
ne bi zaklali, odgovarjam 
»ne!«, ker so naši ljubljen-
ci, so člani družine, vsaka 
žival ima svoje ime, na ka-
terega se odzove, in res ne 
gre drugače. Če imaš druga-
čen odnos do živali, to od-
pade, žival vrača vso pozor-
nost. Nimamo jih za korist in 
spremljamo njihovo rast od 
začetka do konca.«

Veterinar Kebe je dobro po-
znan tudi kot predsednik 
Društva rejcev malih živali 
Brežice od njegove ustanovi-
tve: »Društvo obstaja in de-
luje že 33 let. V društvu smo 
se močno potrudili za vzgo-
jo prebivalstva in zato, da 
so ljudje sploh spoznali, kaj 
se dogaja v društvu. K temu 
veliko pripomore zlasti vsa-
koletna razstava malih živali 
v oktobru ob prazniku obči-

ne Brežice. Pravzaprav je to 
prvi projekt, ki sem si ga za-
stavil še kot študent, in sicer 
s ciljem, kaj bom v zvezi s 
svojo stroko naredil v širšem 
populacijskem smislu. Ta prvi 
projekt in posebno drugi na 

posestvu imata cilj, da otro-
ci vrtcev in šol spoznajo ne-
posreden kontakt z živalmi. 
Seveda so dobrodošli tudi vsi 
odrasli.« Tretji projekt Jane-
za Kebeta je Zavetišče za za-
puščene živali, ki deluje pri 
Veterinarski bolnišnici Bre-
žice: »Zavetišče je bila po-
treba, z njim je bil narejen 
velik korak v odnosu do zapu-
ščenih živali. Spodbudili smo 
navdušenje za delo in pomoč 
pri zapuščenih živalih. Ima-
mo prostovoljce in mladino, 
ki so resnično pravi entuzia-
sti in svoje pozitivno raz-
mišljanje širijo naprej,« je 
sklenil Kebe.

Prehitro so minili prijazni 
trenutki sožitja in pred ogra-
jo me je spet zasegel svet 
mnogih neskladij.
 Natja Jenko Sunčič

Janez Kebe v svojem „živalskem kraljestvu“  

Ponovno razstavili male živali
BREŽICE – Društvo rejcev ma-
lih živali Brežice je tudi v le-
tošnjem Brežiškem oktobru 
pripravilo razstavo malih ži-
vali, ki je bila že 32. po vr-
sti. Ljubitelji malih živali so 
si lahko zadnji oktobrski vi-
kend v športni dvorani Gim-
nazije Brežice ponovno ogle-
dali izbrane živali, ki so jim 
gojitelji skozi vse leto posve-

čali posebno skrb in nego. V društvu obenem z veseljem ugo-
tavljajo, da se njihove vrste nenehno širijo, in to prav po 
zaslugi vsakoletnih razstav, na katerih posameznim obisko-
valcem določene živalske vrste prirastejo k srcu ter tako po-
stanejo gojitelji in člani društva. Letos so si obiskovalci, med 
katerimi je bilo spet veliko otrok iz posavskih vrtcev, lah-
ko ogledali (in tudi kupili) različne vrste kuncev, perutnine, 
okrasne perutnine, golobov in ptic, videli pa so lahko tudi 
želve, zelenega legvana in morskega prašička. Vse naštete 
živali je sicer razstavljalo 42 pretežno posavskih gojiteljev. 
 R. R. 

Veliko pozornosti so prite-
gnile papige.

KRŠKO – 7. novembra se je začel na platnih slovenskih ki-
nematografov predvajati drugi del filma Gremo mi po svo-
je. Tako kot prvi del istoimenske taborniške mladinske ko-
medije, ki se je zapisala v filmsko zgodovino kot najbolj 
gledan slovenski film vseh časov, se odvija v Posočju, le da 
je tokrat namesto deklet, ki so se naselila v sosednji ta-
bor, taborniško življenje ljubljanskega roda Zvitega sviz-
ca, ki ga vodi Starešina (Jurij Zrnec), zmotil Šefejev (Ta-
dej Toš) štajerski rod Zlati lisjaki. 

Za statistko v filmski zgodbi je bila v ekipo prebrisanih lisja-
kov med prek 5.000 kandidati na avdicijah, ki so se zvrstile 
po vseh večjih slovenskih mestih, izbrana tudi 14-letna Lo-
redana Hana Vegelj iz Krškega, sicer devetošolka leskovške 
osnovne šole. Živahno in zgovorno dekletce, ki ji je ljubše, 
če se jo ogovori zgolj s Hana, nam opiše lanskoletne pole-
tne počitnice, ki so zanjo potekale v znamenju snemanja, 
kot najlepše in najbolj doživete počitnice do sedaj. Pravi, 
da ji igrane vloge sicer poženejo kri po žilah, da v prostem 
času piše scenarije, ki bodo po vsej verjetnosti ostali v pre-
dalu, a nič ne de, dodaja, ker jo kreativnost zapolni, ker se 
ob pisanju sprošča, ob tem tudi riše, slika, fotografira. Za 
avdicijo ji je povedala kolegica, a se z idejo, da se preizku-
si na njej, ni ravno ukvarjala, na dodatno spodbudo mame 
pa se je vendarle udeležila zadnje avdicije v Celju, na kate-
ri je bila izbrana v drugi krog avdicije v Ljubljani, na tej pa 
med končnih okoli 100 statistov, ki so sodelovali na snema-
nju. „Prvi vikend po začetku lanskih počitnic sem že odšla 
na snemanje, snemali pa smo skupaj skoraj polna dva mese-
ca. Na trenutke je bilo tudi naporno,“ pripoveduje, „a sem 
uživala v vsaki sekundi. Najbolj mi bo ostal v spominu kader 
snemanja, ki nas je nasmejal do solz, ko je moral po scena-
riju naš vedno urejeni štajerski Šefe zmetati iz šotora vse 
stvari, da bi prišel do motorke, ko, kar je bilo dejansko del 
scene, izpod platna prileti kokoš. Medtem ko se je z dvema 
ponovitvama snemanja kadra kokoš še očitno strinjala, pa se 
v tretje ni več dala spraviti v šotor in pobegnila. In tako se 
je začelo pravo lovljenje kokoši med šotori, ki nas je nad-
vse zabavalo in nasmejalo. Zanimivo je, da film sicer pripo-
veduje o rivalstvu med Ljubljančani in Štajerci, a ne, da je 
do njega dejansko prišlo, a smo se vseeno nekako grupirali 
na „žabarje“ in tiste s štajerskim naglasom. Lisjaki, 'foksi-
či', nas je klical Šefe, smo se v dveh mesecih tako naveza-
li, da smo ob slovesu jokali kot dež. Res so se stkala števil-
na prijateljstva, znanstva, tudi simpatije, tako v filmu kot 
izven njega. In srečujemo se tudi sedaj, klepetamo po face-
booku in mobitelih.“

Nastanjeni so bili v bovškem hotelu, snemanja pa so pote-
kala skozi ves dan, od šeste zjutraj, ko so se morali zglasiti 
v maski, do sedme, osme ure zvečer. Vreme je bilo snema-
nju pretežni del naklonjeno, čeprav se je tudi zgodilo, da so 
potrebovali sonce, pa so bili oblaki in obratno, ali ko je kot 
uročeno deževalo domala ves dan, pa so potrpežljivo vedri-
li in čakali na snemanje pod šotorskimi krili. Med vikendi je 
Hana sicer prihajala domov, kljub temu pa ni v tistih dneh 
„užila“ poletnih radosti z vrstniki, kopanja in poležavanja ob 
bazenu denimo, saj se njen videz v času snemanja ni smel 
spremeniti. Seveda si je ogledala tudi že predpremiero filma 
v Kopru, ki pa jo je spremljala s čudnimi občutki: „Nisem se 
toliko poglabljala vase oziroma v katerih kadrih bom nasto-
pala, kot pa sem ob njem doživljala vzporedno še en film, 
saj so mi končno posneti kadri priklicali v spomin samo sne-
manje, kaj smo tedaj delali za sceno, kolikokrat ponavljali, 
se pogovarjali. In to želim početi v življenju,“ odločno pravi 
Hana, „igrati! Ne vidim cilja v prepoznavnosti, ne sanjam o 
tem, da bi bila slavna, pač pa v čaru igre; odru, na katerem 
igralec neznani publiki pripoveduje in jo prepričuje v svojo 
zgodbo. In kdo ve, denimo da sprtima zakoncema z igro po-
lepša dan, da se bosta nasmejala ali kasneje razglabljala o 
igri. Zato vem, v kateri smeri želim iti. Najprej na umetni-
ško gimnazijo v Ljubljano, smer igralstvo, zatem pa po mo-
žnosti na AGRFT.“

Pa srečno, Loredana Hana, ko boš odšla po svoje …

 Bojana Mavsar

Loredana Hana 
gre po svoje ...

Hana v taborniški snemalni srajci

BREŽICE - V brežiškem Domu 
kulture je 8. novembra sku-
pina Alter ego Plesnega dru-
štva Imani prvič uprizorila 
plesno predstavo.

Predstavo, ki je nastajala 
nekaj mesecev, je pripravilo 
enajst plesalk in en plesalec: 
Anja Baškovč, Lara Borošak, 
Larisa Brinovec, Anina Čar-
go Žagar, Nika Đođ, Katja 
Lipej, Monika Pavlovič, Kle-
mentina Radanovič, Nina Ša-
fer, Nika Tabor, Tjaša Žveglič 
in Benjamin Koletič. Plesal-
ci so pod vodstvom dolgole-
tne plesne učiteljice skupine 
Alter ego Jerneje Rožman s 
pripravami na predstavo za-
čeli že med poletnimi poči-
tnicami. Kasneje so tudi vsak 
vikend izkoristili za vaje, ne-
kaj dni pred predstavo pa so 
bili treningi še bolj intenziv-
ni, da bi se publiki predstavi-
li v čim boljši luči. Obiskoval-
ci, ki so zasedli praktično vse 
sedeže v dvorani, so z navdu-
šenjem spremljali predstavo 
in ob koncu plesalce nagradi-
li z velikim aplavzom. 

Predstava je sestavljena iz 
več plesnih prizorov in ima 
aktualno vsebino, saj obrav-
nava socialno problematiko 
današnjega časa, z brezposel-
nostjo in revščino. Zbrane je 
pozdravila tudi predsednica 

Zaplesali v Svet praznih obljub

društva Ksenija Herakovič, ki 
se je plesni skupini zahvalila 
za uspešno pripravljeno pred-
stavo, vidno pa je bila ganje-
na njihova trenerka Jerneja.

V skupini Alter ego sicer ple-
še 13 plesalcev, ki so stari od 
14 do 22 let. S plesom oboga-
tijo različne kulturne prire-
ditve v občini Brežice, ude-
ležujejo pa se tudi državnih 
tekmovanj v kategoriji mo-
dernih tekmovalnih plesov, 
na katerih dosegajo dobre 
rezultate, v hip hopu sta se 

do sedaj dve članici uvrstili 
tudi na evropsko prvenstvo. 
Društvo Imani v zadnjih le-
tih v Brežicah s svojim delo-
vanjem intenzivno spodbu-
ja in širi plesno kulturo med 
najmlajšimi, med mladino in 
tudi odraslimi, tudi tokratna 
predstava je rezultat dobre-
ga in sistematičnega dela. 
Plesno bogat večer se je za-
ključil ob druženju s plesalci 
in dobrem domačem pecivu.
 Polona Brenčič SPONZOR PRIREDITVE

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 15,00 €, 

naročila: 07 49 05 780 / 040 634 783, zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)


