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Jovanka Kranjec, predsednica 
Hortikulturnega društva Radeče:

Naše seme vzklije 
vedno znova

 str. 4

Boštjan Blažinčič, 
predsednik NK Krško:

Želimo postati 
najboljše okolje za 
perspektivne igralce
 str. 21

PRAZNIK OBČINE RADEČE str. 5

SREČANJE UPOKOJENCEV str. 6

S SEJ OBČINSKIH SVETOV   str. 2, 3

»Človeški kapital je bogastvo,
na katerem gradimo prihodnost«

»Upokojenci smo 
pomemben člen v okolju«

Intenzivnejši bo zaključek leta
Občinski svet o energetiki

PARK ZA SPROSTITEV IN REKREACIJO - Dolgoletna želja Radečank in Radečanov se je uresničila, saj so 
na desnem bregu Save, na »zelenem trikotniku« pri mostu čez reko in ob vpadnici v mesto, dobili novo 
površino, namenjeno druženju in rekreaciji. V športnem parku, ki postaja središče družabnega življenja 
občank in občanov vseh generacij, so nameščena tako otroška igrala kot fitnes naprave, urejeno je trim 
območje in košarkarsko igrišče. Vse dele med seboj povezuje kamnita pot, ob kateri so postavljene tudi 
klopi, s katerih je mogoče opazovati vodno gladino in pokrajino ob njej ali otroke pri igri ali pa postavne 
športnice in športnike, ki telovadijo na različnih napravah. Park sta odprla presednik države Borut Pahor 
in župan občine Radeče Tomaž Režun. Več na str. 5.  Foto: Smilja Radi

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
vse dni v tednu!

Bizeljski vodovod še 
naprej buri duhove
13. seja brežiških svetnikov se bo še nadaljevala, 
saj je točka o vodovodu na Bizeljskem postregla 
s skoraj štiriurno razpravo, v kateri je bilo 
glavno vprašanje samo eno - kdo bo v prihodnje 
zagotavljal pitno vodo? Svetniki so odločili, da bo 
to javno podjetje Komunala Brežice, s čimer pa 
se na Bizeljskem večinoma ne strinjajo, zato ta 
zgodba verjetno še ne bo dobila epiloga.
 Stran 2

Od papirja do prehranskih dopolnil,
od dronov do črev:  

Kdo so največji in najboljši v Posavju?
V uredništvu Posavskega obzornika smo prvič pripravili lestvico 50 posavskih podjetij (brez energetike), 
ki so imela v letu 2015 največ prihodkov, in 50 tistih z največjim dobičkom. Mnoge izmed njih poznate, 
morda v njih celo delate, gotovo pa je tudi precej takih, za katere sploh niste vedeli, da obstajajo, in še 
manj, da so tako uspešna.

Predstavljamo pa tudi uspešna brežiška podjetja 
Integral Brebus, Market Dušak in KOOP.

Tematske strani, str. 9–15
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povedali so - o predčasnih volitvah na Hrvaškem

Andrej Sluga, Stolovnik: Zanimivo je, da se 
v večini držav iz te regije pojavlja polariza-
cija na leve in desne ter uspeh novih strank, 
katerih politični program je projekt za posa-
mezne volitve. Na odnose s Slovenijo rezultati 
najbrž ne bodo bistveno vplivali, saj je bilo v 
preteklosti iskanje zunanjih sovražnikov vo-

lilni adut tako HDZ kot SDP. Upam, da bo oblikovana stabilna 
vlada in se bo končno rešilo vsaj mejno vprašanje.

Janez Košar, Žigrski Vrh: Tako kot se hrvaška 
politična nomenklatura ubada s preteklostjo 
in nabira točke, podobno ravna tudi sloven-
ska. Tudi po teh volitvah ne pričakujem nobe-
nih konkretnih sprememb glede slovensko–
hrvaških odnosov. Se pa ljudje zastrupljajo z 
mračnimi dejanji preteklosti, ki obema naro-

doma samo škodi. Boljših časov na žalost ni videti, saj so na-
zadnjaški politiki odločni, da ne bodo prenehali s hujskaštvom.

Mira Šuler, Župelevec: Resnično upam, da 
bodo po teh volitvah zavladali sposobni po-
litiki, ki se bodo znali dogovoriti, tudi glede 
še vedno nerešenih vprašanj z našo državo, 
kot je recimo meja. Videli bomo, kako bodo 
vladali na Hrvaškem, zdaj je o tem še prezgo-
daj govoriti. Pričakujem tudi, da bo nova vla-

da pokazala bolj korektne odnose glede reševanja begunske 
problematike v primeru, da nas ponovno zajame begunski val.

KRŠKO  – Potem ko je Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KMVVI) na 2. izredni seji 24. avgusta po odločitvi 
Upravnega sodišča RS sprejela sklep ter občinskemu svetu pre-
dlagala, da za direktorico Kulturnega doma Krško imenuje Dar-
jo Planinc, so o tem 1. septembra na 8. korespondenčni seji gla-
sovali tudi svetnice in svetniki občinskega sveta ter tudi v tretje 
podprli predlog komisije, so sporočili z Občine Krško. KMVVI je 
po ponovni presoji dokazil, ki se nanašajo na izpolnjevanje po-
gojev izbrane kandidatke, ugotovila, da kandidatka izpolnjuje 
vse razpisne pogoje in pri predlogu sklepa upoštevala stališča 
in napotila Upravnega sodišča RS, ki izhajajo iz sodbe. »V skla-
du z izrekom sodbe je bilo potrebno postopek v izpodbijanem 
delu ponoviti in sprejeti nov sklep. V novem sklepu je, kot zah-
teva sodišče, odločitev Občinskega sveta obrazložena na način, 
da bo sodišče v primeru novega spora lahko vsebinsko presodi-
lo zakonitost odločitve, in sicer tako, da vključuje obrazložitev 
vseh pogojev, ki jih je zahteval javni razpis,« so odločitev pojas-
nili na občini in dodali še, da Planinčeva vodi KD Krško na pod-
lagi tega dne sprejetega sklepa.  P. P.

Še tretjič podprli Darjo Planinc

LOG PRI SEVNICI - 3. septembra je na Logu pri Sevnici poteka-
la seja Posavske regijske koordinacije Slovenske demokratske 
stranke, ki jo je vodila generalna sekretarka SDS Alenka Jeraj, 
udeležili pa so se je predsedniki posavskih občinskih odborov 
SDS: iz SDS Sevnica poslanec Tomaž Lisec, iz SDS Krško Jože 
Olovec in iz SDS Brežice mag. Andrej Vizjak. Pridružili so se jim 
še evropska poslanka Romana Tomc, poslanec v prvem sklicu 
parlamenta Slavko Kmetič ter predsednik SDS Radeče Miran 
Hočevar. Po pregledu dela posameznih občinskih odborov je 
bila za novo predsednico Posavske regijske koordinacije izvolje-
na mag. Martina Prevejšek. Sledila je še letna konferenca občin-
skega odbora SDS Sevnica, zatem pa druženje ob hrani in glasbi.
 Vir: SDS Posavje

Prevejškova na čelu regijske SDS

BISTRICA OB SOTLI - Svetniki občine Bistrica ob Sotli so se 
na 14. redni seji seznanili s polletno realizacijo proraču-
na ter obravnavali spremembo odloka o občinskih cestah. 

Od načrtovanih 1,4 milijona evrov na prihodkovni ravni je bil 
bistriški proračun po prvem polletju realiziran v 44 odstotkih, 
na odhodkovni ravni so od načrtovanih 2 milijonov evrov uspeli 
realizirati 596.000 evrov oz. dobrih 30 odstotkov. Župan Franjo 
Debelak je pojasnil, da so v prvih šestih mesecih v sodelovanju 
s PGD Bistrica ob Sotli uspeli realizirali nakup novega gasilskega 
kombiniranega vozila, v prihodnjih mesecih pa nameravajo izpe-
ljati še nekaj manjših projektov. V poletnih mesecih so pričeli z 
urejanjem ploščadi pri občini. Ta bo dobila asfaltno prevleko, ob-
činski svet pa je pritrdil predlogu, da na delu, kjer je nekoč stalo 
Gabronovo gospodarsko poslopje, uredijo betonsko ploščo. Ko 
bodo sredstva dopuščala, namerava občina poskrbeti še za po-
stavitev kozolca. Nov objekt bi služil kot prireditveni prostor za 
poletne dogodke. Ureditev ploščadi bo občino v letošnjem letu 
stala 20.000 evrov, v sklopu te investicije bodo uredili tudi javno 
razsvetljavo. Hkrati se pripravljajo na izvedbo notranje obnove 
Gabronke, kjer bodo uredili večnamenski prostor. Javni razpis za 
izbiro izvajalca del so že izvedli, a ker bo obnova potekala s po-
močjo državnih sredstev, pričakujejo, da jo bodo lahko pričeli iz-
vajati v mesecu oktobru. Državna sredstva nameravajo koristiti 
še za sanacijo treh večjih plazov, za katere že imajo narejene ge-
ološke preglede, ter popravilo nekaterih odsekov lokalnih cest. 
Daljša točka 14. redne seje je bila sprememba odloka o občinskih 
cestah. Po trenutno veljavnem odloku znaša skupna dolžina lo-
kalnih cest in javnih poti 111 kilometrov, medtem ko je Direkci-
ja RS za ceste izmerila 7 kilometrov manj. Da bi obveljali podat-
ki, ki jih ima občina, bo ta morala za nekatere odseke javnih poti 
urediti lastništvo, ponekod pa še urediti trase za zagotovitev po-
gojev za kategorizacijo. Občinski svet je v okviru seje pričel tudi 
s pripravami na srečanje Šempetrov, ki ga bo občina gostila ju-
nija prihodnje leto. Dogodek naj bi pritegnil okoli 700 obisko-
valcev iz osmih Šempetrov iz Slovenije in Italije. Organizacijske 
niti je prevzel podžupan Dušan Berkovič, kako bodo zasnovali 
program, pa bo tema nadaljnjih sestankovanj, so sklenili občin-
ski svetniki.  Emilija Šterlek

Intenzivnejši bo zaključek leta

Po na trenutke kar burni, pred-
vsem pa dolgi razpravi o priho-
dnosti bizeljskega vodovoda so 
svetniki večinsko odločili, da se 
v skladu z Odlokom o oskrbi s 
pitno vodo in Odlokom o go-
spodarskih javnih službah v 
občini Brežice oskrba s pitno 
vodo v KS Bizeljsko zagotavlja 
preko javnega podjetja Komu-
nala Brežice d.o.o. Poleg tega so 
sprejeli tudi dodaten sklep žu-
pana Ivana Molana, da občina 
in KS vsem krajanom Bizeljske-
ga zagotovita brezplačno me-
njavo števcev za vodo, če si jih 

zamenjajo v naslednjega pol 
leta. Sicer pa je v uvodu vodja 
občinskega oddelka za komu-
nalno infrastrukturo in gospo-
darske javne službe Alenka 
Laznik predstavila zgodovino 
bizeljskega vodovoda, vse od 
njegove gradnje v 80. in 90. le-
tih prejšnjega stoletja dalje. De-
jala je, da je iz dokumentov raz-
vidno, da je vodovodni sistem 
Bizeljsko, ki ga je upravljala KS 
Bizeljsko, postal last Občine 
Brežice oz. je bila to investici-
ja občine, dana v upravljanje 
KS Bizeljsko, poleg tega tudi ni 
bilo nikoli sporno, da je vodo-
vod javni. Dokumenti nadalje 
dokazujejo, da vodovod ni last 
posameznikov niti vodovodne-
ga odbora, še manj pa zadruge. 
Na seji je bil prisoten tudi prof. 
dr. Boštjan Brezovnik z In-
štituta za lokalno samoupra-
vo in javna naročila Maribor, 
ki je strokovnjak na področju 
lastništev vodovodov. Poudaril 
je, da lahko pride upravljanje 

Bizeljsko: volk sit, koza cela?
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se je po trimesečnem premoru 12. septembra sestal na 13. redni 
seji, ki pa je svetniki niso končali v celoti, saj so obravnavali samo šest točk dnevnega reda od skupno 19. 
Razlog je v tem, da so se skoraj štiri ure zadržali pri točki o oskrbi s pitno vodo v KS Bizeljsko.

vodovoda do prenosa na za-
drugo samo v primeru, ko ima 
ta tudi lastništvo. Trenutno je 
v Sloveniji zabeležen samo en 
primer upravljanja vodovo-
da s strani zadruge. Brezovnik 
je izbiro javnega podjetja kot 
upravljavca vodovodnega sis-
tema Bizeljsko označil za naj-
bolj ekonomsko upravičeno.

INCIDENTI NA BIZELJSKEM

V imenu brežiške Komunale je 
spregovoril vodja sektorja go-
spodarskih javnih služb Darko 

Ferlan in med drugim dejal, da 
je komunala, potem ko ji je bil 
konec maja vodovodni sistem 
Bizeljsko prehodno predan v 
upravljanje, pričela s popisova-
njem vodovodnih priključkov. 
V začetku julija so 1112 upo-
rabnikom, kolikor je eviden-
tiranih, poslali tudi položnice, 
do danes pa jih ni poravnalo še 
nekaj več kot sto uporabnikov. 
Komunala je izvedla tudi obča-
sne preiskave kakovosti pitne 
vode na bizeljskem vodovodu, 
ki so pokazale prisotnost dolo-
čenih bakterij, zato je bil konec 
junija izdan ukrep obveznega 
prekuhavanja pitne vode, ki je 
pred dnevi ponovno začel ve-
ljati do preklica. Zaradi tega je 
treba izvesti dezinfekcijo ter 
čiščenje vodovodnih objektov 
in omrežja. Delavci komunale 
so skušali v vodohran Pišeška 
cesta z namenom dezinfekci-
je vgraditi klorinator, a jim je 
skupina krajanov - članov Vo-
dovodne zadruge Bizeljsko - 

to fizično preprečila, pri čemer 
so morali posredovati tudi bre-
žiški policisti. Kljub večkratnim 
pozivom dotedanjemu izvajal-
cu vzdrževanja vodovoda pod-
jetju Ekoplam d.o.o. to zara-
di groženj nekaterih krajanov 
ni predalo ključev vodovodnih 
objektov. Kot je še opisal Fer-
lan, so delavci komunale začeli 
z zamenjavo ključavnic na vo-
dovodnih objektih, da bi lahko 
zagotovili varno oskrbo s pi-
tno vodo in preprečili nepo-
oblaščene dostope v te objekte. 
Najprej so zamenjali na vodoh-
ranu Pišeška cesta, vendar jim 
je bilo nadaljnje izvajanje po-
novno preprečeno s strani iste 
skupine občanov in spet je pri 
tem posredovala policija. Sle-
dnji je komunala podala pri-
javo, saj so ugotovili, da je bila 
ključavnica na omenjenem vo-
dohranu ponovno zamenjana 
s strani neznanih oseb. Podo-
ben incident se je ponovil tudi 
avgusta. Ferlan je še omenil, da 
vodohrani že nekaj let niso bili 

vzdrževani, kar se vidi že nav-
zven, in da je sedaj cena, ki jo 
zaračunava komunala, nižja 
kot prejšnja v upravljanju KS.

VERŠEC: OBČINA NI 
LASTNIK

V imenu Vodovodne zadru-
ge Bizeljsko z.o.o., ki je bila po 
podatkih AJPES-a v register 
gospodarskih družb vpisana 
19. maja letos ter jo je usta-
novilo osem fizičnih oseb in 
je njen ustanovni kapital 100 
evrov, je na seji prišel do be-
sede Milko Veršec. Med dru-
gim je izjavil, da so morali 
krajani vodovod zgraditi s sa-
moprispevki in plačati še veli-
ko drugih stroškov, ter zanikal, 
da bi na Bizeljskem obstajal 
javni vodovod in da je obči-
na lastnica le-tega. Dejal je, da 
so se pripravljeni usesti z žu-
panom in se pogovoriti o po-
sameznih lastniških deležih 

vodovoda. Zanikal je tudi ne-
katere Ferlanove navedbe ter 
zatrdil, da bi zadruga v nas-
lednjih petih letih zamenjala 
vse števce, črpalke in vgradila 
UV-filtre. »Dokler ni komuna-
la prevzela vodovoda, smo pili 
dobro vodo. Ne razumem, za-
kaj si tako želite prevzeti ta vo-
dovod, če je res v tako slabem 
stanju. Najbolje bo, da nas pus-
tite, da 'crknemo' ob tej po vaše 
tako slabi vodi,« se je cinično 
odzval. Seji naj bi po prvotnih 
napovedih prisostvovalo tudi 
najmanj 15 krajanov Bizeljske-
ga, ravno zaradi tega so jo tudi 
prestavili v veliko dvorano MC 
Brežice, vendar se je je udeleži-
lo samo nekaj članov zadruge, 
ki so imeli s sabo tudi pravnega 
zastopnika iz odvetniške druž-
be Gregorovič - Pungartnik, ki 
pa mu župan Molan ni pustil do 
besede. V svetniški razpravi so 
se kresala mnenja, pri čemer 
je Igor Zorčič v imenu svetni-
ške skupine SMC dejal, da skle-
pa ne bodo podprli, saj sploh 

ni dokaza, da je bizeljski vodo-
vod javni, če pa je že, pa naj to 
enkrat za spremembo doka-
že občina. Mag. Andrej Vizjak 
(SDS) je opomnil, da se lahko 
zgodi, da bodo morali tudi os-
tali občani plačevati več na ra-
čun slabega stanja bizeljskega 
vodovoda, Hermana Premel-
ča (SMC) je kot namestnika 
poveljnika GZ Brežice zmotilo 
predvsem to, da pri akcijah ko-
munale na vodovodnih objek-
tih sodelujejo tudi gasilci PGD 
Brežice in da to ni zabeleženo 
v aplikaciji SPIN, Franc Kel-
her (SDS) pa je kot odstopljeni 
predsednik sveta KS Bizeljsko 
izrazil veliko razočaranje nad 
dogodki na Bizeljskem, strah 
ga je tudi, da se bo kaj zgodilo 
in ne bo potem nihče želel nase 
prevzeti krivde. Po skoraj štiri 
ure trajajoči obravnavi točke so 
svetniki izglasovali sklep v prid 
komunali.
 Rok Retelj

11. septembra so v KS Bizeljsko potekale predčasne volitve v 
11-članski svet KS, potem ko so pred tremi meseci vsi svetni-
ki zaradi dogajanja v zvezi z vodovodom podali svoj odstop. 
Na novo so bili izvoljeni naslednji krajani: Milko Veršec, Ma-
tej Šekoranja, Blaž Zagmajster, Denis Kmetič, Roman Še-
petavc, Marjan Jelčič, Jožef Geršak, Matejka Kmetič, Anton 
Stermecki, Marjetka Slatner-Gerjevič in Gregor Travnikar. 
Udeležba na volitvah je bila nekaj več kot 40-odstotna.  R. R.

Nova sestava sveta KS Bizeljsko

Predstavniki občinske uprave in komunale

Člani Vodovodne zadruge Bizeljsko
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V Posavju iščemo nevladne 
organizacije s potencialom – ste to vi?

Vabimo  društva, zavode in ustanove, da se 
vključijo v program NVO s potencialom. 
Program vam bo omogočil usposabljanje in 
krepitev na organizacijskem in strokovnem 

področju. Vključitev je brezplačna, poudarek bo 
na sodelovanju in reševanju lokalnih potreb.

Za več informacij obiščite našo spletno stran ali 
nas kontaktirajte. Prijave zbiramo do 28.9.2016.

Vabljeni k soustvarjanju boljše družbe! 

Zavod Dobra družba
Stičišče nevladnih organizacij Posavja
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice

www.dobra-druzba.si
info@dobra-druzba.si

051 777 794

KOSTANJEVICA NA KRKI - S septembrom je Direkcija RS za 
vode začela z investicijsko-vzdrževalnimi deli na reki Krki v 
Kostanjevici in okolici, katerih cilj je večja pretočnost Krke 
in posledično manjša pogostost poplav tako na otoku kot na 
okoliških kmetijskih zemljiščih.

Kot so zapisali na spletni strani Direkcije za vode, je pred izved-
bo del 3. avgusta potekal usklajevalni sestanek z Zavodom RS za 
naravo glede predvidenih del in načina izvedbe, ki sta se ga ude-
ležila tudi direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in žu-
pan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič. »Predvidena 
dela zajemajo sanitarne poseke, odstranitev nanosov, zavarova-
nje poškodovane desne brežine gorvodno od otoka Kostanjevice 
na desnem bregu in mestoma brežin na otoku. Po izvedenih delih 
pričakujemo večjo prevodnost odseka Krke predvsem v obmo-
čju Kostanjevice na Krki, kar bo znižalo letne vodostaje in zmanj-
šalo pogostost preplavljanj tako kostanjeviškega otoka, kot tudi 
kmetijskih površin v območju Kostanjevice,« pojasnjujejo na di-
rekciji, ki je del Ministrstva za okolje in prostor.

Kostanjeviški župan Petretič si je že od začetka svojega manda-
ta prizadeval za tovrsten poseg v strugo Krke in je seveda zado-
voljen, da so se dela na terenu končno pričela. »Kolikor nam je 
znano, struga Krke ni bila očiščena že vsaj 50 let. Včasih so ljud-
je sami odstranjevali naplavine, zdaj pa se to ni več dogajalo in je 
naplavin ogromno. Zgolj pod severnim mostom so izkopali oko-
li 7000 m3 naplavin, kar priča o tem, kakšni zadrževalniki vode 
so to bili,« pravi Petretič. Gre sicer za večinoma precej neupora-
ben material, saj je v njem veliko mulja. Dela, ki jih izvaja pod-
jetje VGP Novo mesto, niso časovno opredeljena, saj so odvisna 
predvsem od vremenskih razmer. Župan upa, da bodo konča-
na še v tem letu. Zanje je sicer predviden približno pol milijona 
evrov sredstev, gre pa v celoti za državni denar.

Ravno v teh dneh mineva šest let od katastrofalnih poplav, ki so 
Kostanjevico doletele leta 2010, spomin nanje pa je seveda še 
zelo živ. »Vsi vemo, da če pride do stoletnih vod, verjetno nima-
mo prave obrambe, če pa bodo neke normalne padavine, upam, 
da bomo s tem posegom zadeve vsaj delno rešili in da ne bo Krka 
poplavila ob vsakem malo večjem deževju,« zaključuje Petretič.
 P. Pavlovič

Krko poglabljajo in čistijo

Gradbeni stroji iz struge reke Krke odkopavajo velike količi-
ne nanosov.

Odhodki bodo do konca leta v 
porastu glede na izvedbo in-
vesticij, do poletja pa so naj-
večji delež teh predstavljala 
sredstva za nakup zemljišča 
za izgradnjo knjižnice, obnovo 
stadiona, obnovo OŠ Jurija Dal-
matina, modernizacijo cestnih 
odsekov idr. Do konca leta se bo 
občina s soglasjem ministrstva 
za finance na novo dolgoročno 
zadolžila za 1,7 mio evrov.

Svetniki so med drugim potr-
dili tudi odlok, na podlagi ka-
terega bodo v letošnjem in 
prihodnjem letu zagotovljena 
sredstva za odpravo posledic 
neurij v minulem letu in v le-
tošnjem juniju. Skupno gre za 
306.000 evrov iz naslova pro-
računske rezerve občine, pri 
čemer jih bo za sanacije v letoš-
njem letu namenjenih 102.000, 
v letu 2017 pa 204.000 evrov. 
Sredstva bodo razporejena za 
sanacijo plazov na Armeškem 
pri odcepu Hictaler (70.000 
evrov) in na Vrhu pri Površju 
(100.000 evrov). Oba je spro-
žilo lanskoletno jesensko de-
ževje. Obnove bo deležno tudi 
poškodovano igrišči pri OŠ 
Koprivnica, ker pa ob vsakem 
močnejšem deževju popla-
vi tudi kletne prostore šole, je 
načrtovana tudi izvedba od-
vodnjavanja s pobočja za igriš-
čem (48.000 evrov). Za odpra-

Občinski svet o energetiki
KRŠKO - Krški občinski svet je 8. septembra na 16. redni seji potrdil polletno poročilo o izvrševanju letoš-
njega proračuna, pri čemer so prihodki znašali 13,9 mio evrov ali dobrih 40 % načrtovanih prihodkov v 
letu, odhodki pa so bili realizirani v višini dobrih 12,5 mio evrov ali nekaj prek 33,5 % načrtovane porabe. 

vo posledic junijskega neurja 
na občinskih cestah je predvi-
denih 46.000 evrov, za kritje 
stroškov intervencij 2.000 
evrov, za izdelavo potrebne 
dokumentacije in geomehan-
ske raziskave pa 40.000 evrov. 

O POSLOVANJU GEN IN NEK

Med obravnavanimi točkami 
izpostavljamo še seznanitev 
svetnikov s stanjem v ener-
getskih družbah v občini, pri 
čemer so poslovanje in načr-
tovanje projektov predstavili 
generalni direktor GEN energi-
je Martin Novšak ter predse-
dnik uprave in direktor inženi-
ringa v NEK Stanislav Rožman 
in Božidar Krajnc. Kot je med 
drugim povedal Novšak, je sku-
pina GEN minulo leto zaključi-
la s 15,3 mio čistega dobička, 
njene proizvodne enote pa so 
proizvedle 3.125 GW električ-
ne energije. Tudi v letošnjem 
polletju je proizvodnja zara-
di nadpovprečne hidrologije 
nad pričakovano tako v NEK 
kot Savskih elektrarnah HE na 
spodnji Savi. Z letošnjim letom 
je center vodenja GEN prevzel 
daljinsko upravljanje oziroma 
vodenje HE na spodnji Savi in 
s tem koordinacijo proizvodnje 
na celem savskem porečju. 

Stanislav Rožman in v nadalje-

vanju Božidar Krajnc sta ob tej 
priložnosti predstavila načrto-
vane posodobitve in programa 
nadgradnje varnosti elektrar-
ne, prek katerih bodo dodat-
no zvišali zaščito in odpornost 
elektrarne za primer izre-
dnih naravnih razmer ali dru-
gih dogodkov. Kot je izpostavil 
Krajnc, bo krški jedrski objekt 
po nadgradnji povsem primer-
ljiv s tretjo generacijo jedrskih 
objektov. To pomeni najboljšo 
razpoložljivost, dodatno izbolj-
šano varnost, visoke faktorje 
obremenitve ter tudi možnost 
uporabe recikliranega goriva. 
Sicer se v NEK zaključuje 28. 
gorivni ciklus, ki se je začel po 
zaključenem remontu 16. maja 
2015 in bo trajal do konca tega 
meseca, saj s 1. oktobrom pri-
čenjajo remont. 

Svetniki so predstavnikom 
energetskih družb zastavi-
li tudi nekaj vprašanj in pri-
pomb. Aleš Zajc je menil, da 
gre pri izgradnji suhega skla-
dišča za jedrsko gorivo za nov 
jedrski objekt in ne varnostno 
nadgradnjo in bi se moral ume-
ščati v prostor z Državnim lo-
kacijskim načrtom, medtem ko 
je Krajnc v predstavitvi dejal, 
da gre za ureditev prostora za 
manipulacijo z opremo in poši-
ljkami radioaktivnih tovorov, ki 
se bo v tehnološkem delu naha-

jal znotraj ograje NEK (gradnje 
na območju NEK obravnavata 
odlok in spremembe odloka o 
ureditvenem načrtu NEK iz leta 
1987 in 1997, po katerih je do-
puščena izgradnja tovrstnega 
objekta, op. p.). Jože Slivšek je 
opozoril, da bi si morala lokal-
na politika in člani strank, ki 
so hkrati vladne stranke, pri-
zadevati, da bi bili v nadzornih 
svetih družb zastopani ljud-
je iz domačega okolja, saj ta 
praktično nima več nobenega 
vpogleda niti vpliva na dogaja-
nje v družbi oz. smo, kot je de-
jal, »odrinjeni na stranski tir«. 
V začetku julija sta namreč po-
dala odstopni izjavi dosedanja 
nadzornika družbe GEN ener-
gija, in sicer predsednik Ma-
tej Pirc in njegov namestnik 
Danijel Levičar, sicer doma-
čin, s funkcije pa je bil odpo-
klican tudi Niko Galeša (prav 
tako domačin). Nova nadzor-
nika sta postala dr. Karol Pe-
ter Peršolja, ki je bil izvoljen 
za predsednika novega NS, ter 
Mitja Svoljšak, nadzorni svet 
družbe pa sestavljajo še Saša 
Ivan Geržina (podpredsednik 
NS), Roman Dobnikar (vsi na-
vedeni so bili imenovani s stra-
ni Slovenskega državnega hol-
dinga) ter dr. Robert Bergant 
in Samo Fürst kot predstavni-
ka delavcev. 
 Bojana Mavsar

Medtem ko vodarina predsta-
vlja del cene, ki vključuje stro-
ške opravljanja storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo in 
je njena višina odvisna od pro-
storske urejenosti oskrbova-
nega območja, to je dolžine in 
razvejanosti omrežja ter gosto-
te in strukture odjema v posa-
mezni občini, je omrežnina tisti 
del cene, s katero se pokriva-
jo stroški zamenjav, obnove in 
vzdrževanja cevovodov, kate-
rih življenjska doba, odvisno 
od materiala, znaša med 30 in 
50 let. V ceni omrežnine se po-
leg amortizacije infrastrukture 
obračunavajo še zavarovanja 
infrastrukture, odškodnine iz 
naslova služnosti na zemljiščih, 
povzročene škode, ki je nastala 
ob gradnji, stroškov nadome-
stil zaradi zmanjšanih dohod-
kov iz kmetijske dejavnosti in 
drugih stroškov ter financira-
nje infrastrukture. 

Višino letnega stroška uprav-
ljavci vodovodnega sistema 
razdelijo glede na število in ve-
likost vodomera na uporabnike 
v stanovanjskih, večstanovanj-

Najdražja omrežnina sevniška, 
najcenejša brežiška
POSAVJE - Potem ko smo v prejšnji številki Posavskega obzornika pisali o višini zaračunane vodarine po 
posavskih občinah, se v tokratnem članku osredotočamo na omrežnino, ki jo ob vodarini obračunavajo ob-
činski izvajalci gospodarskih javnih služb odjemalcem, to je gospodinjstvom in gospodarskim subjektom.

skih in poslovnih objektih. Pri 
tem je potrebno poudariti, da 
omrežnina ni odvisna od po-
rabe vode, temveč od velikos-
ti priključka oz. vodomera, kar 
pomeni, da je fiksen strošek, ki 
ga izvajalci gospodarske jav-
ne službe v nadaljevanju naka-
zujejo v proračune občin kot 
lastnicam javne infrastruktu-
re, to je vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema, za katere 
izvajajo storitev, saj gre za na-
menska sredstva, ki jih obči-
ne prednostno vlagajo v izgra-
dnjo in obnovo omrežja, da bi 
zmanjšale izgube vode in mož-
nost onesnaženja vodnih vi-
rov. Glede na to, da se razmer-
ja med dolžino cevovodov ter 
število priključkov zaradi veli-
kosti in gostote naseljenosti po 
občinah razlikujejo, se razliku-
jejo tudi polne cene omrežnin. 

V občini Brežice je na javni vo-
dovod priključenega 83,96 % 
prebivalstva, v občini Ra-
deče 74,56 %, v krški obči-
ni 87,52 %, v občini Bistrica 
ob Sotli 77,34 %, v sevniški 
56,84 % in v občini Kostanje-

vica na Krki kar 99, 21 % prebi-
valstva. Največji odstotek upo-
rabnikov oziroma odjemnih 
mest po občinah predstavljajo 
gospodinjstva z zmogljivostjo 
vodomera 20 mm, ki so pravi-
loma vgrajeni v enodružinskih 
stanovanjskih hišah, stanova-
njih v večstanovanjskih objek-
tih, počitniških hišah, zidani-
cah idr. Za navedeno kategorijo 
polna cena omrežnine, na viši-
no katere ima velik vpliv konfi-
guracija terena, razvejanost in 
dolžina cevovodov, vrsta vgra-
jenega materiala ipd., v občini 
Brežice znaša 2,43 €/mesec, v 
občini Radeče 3,13 €/mesec, v 
kostanjeviški občini  3,96 €/
mesec, v krški 3,62 €/mesec, v 
občini Bistrica ob Sotli 6,14 €/
mesec in v občini Sevnica 7,47 
€/mesec.  

VODA ŠE VEDNO UGODNA

Če povzamemo skupni strošek 
lastne cene storitve javne služ-
be za vodarino in omrežnino, 
ki bi jo plačal uporabnik ozi-
roma odjemno mesto po posa-
vskih občinah (brez subvencij, 

ki bremenijo proračun občin in 
DDV-ja) mesečno za 10 m3 po-
rabljene vode in omrežnino za 
premer vodomera 20 mm, je 
ta po posavskih občinah v pri-
merjavi z večjim številom slo-
venskih pa tudi občin v sose-
dnjih regijah še vedno ugodna. 
Za navedeno količino pora-
bljene vode in omrežnino bi 
bilo treba mesečno po lastnih 
cenah v občini Brežice odšteti 
8,90 €, v radeški občini 9,59 €, 
v krški občini 10,54 €, v bi-
striški občini 11,83 €, v sev-
niški občini 13,44 € in v občini 
Kostanjevica na Krki 13,82 €. 
Za primerjavo naj na tem mes-
tu zapišemo, da so v občinah 
dolenjske regije mesečni obra-
čuni po lastnih cenah višji od 
dva pa tudi deset evrov: Šen-
tjernej - 15,43 €, Dolenjske To-
plice - 15,28 €, Šmarješke To-
plice - 17,59 €, Škocjan - 18,30 
€, Žužemberk - 23,89 €, Šmar-
ješke Toplice - 17,59 €, Mirna 
Peč - 22,77 €, Straža - 15,07 €, 
pa tudi v savinjski regiji, deni-
mo nam bližja občina Laško - 
20,19 €.        
 Bojana Mavsar 
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VLOM IN KRAJA IZ DELOVNIH STROJEV - V Kostanjevici na 
Krki so 3. 9. zjutraj ugotovili, da je bilo čez noč za okoli 300 
evrov oškodovano novomeško podjetje. Neznani storilec ali 
storilci so namreč vlomili v delovni stroj, odnesli škatlo z orod-
jem in iztočili nekaj goriva. Podobno škodo so povzročili tudi 
na delovnih strojih drugega podjetja, prav tako v Kostanjevi-
ci, kjer pa so poškodovali le pokrove za gorivo. 

PES UGRIZNIL SOSEDOVEGA OTROKA - Sevniški policisti 
so bili 4. 9. v popoldanskih urah obveščeni, da je v okolici Sev-
nice pes mešanec na domačem dvorišču pred vhodnimi vrati 
ugriznil sosedovega 8-letnega otroka, ki so ga nato z reševal-
nim vozilom odpeljali v zdravstveni dom, v nadaljevanju pa v 
brežiško bolnišnico. 

KRIVOLOVEC OBGLAVIL SRNO - V kraju Anže so lovci naš-
li ustreljeno srno. Približno tri leta stare divjadi pa krivolovec 
očitno ne bo imel za v lonec, temveč za trofejo, saj ji je potem, 
ko jo je ustrelil, odrezal glavo, trup pa prepustil razpadanju. 

TURKI ZAUSTAVILI PROMET NA DRNOVEM - 7. 9. so nadzor-
niki DARS-a na cestninski postaji Drnovo oglobili voznika dveh 
vozil s francoskimi registrskimi tablicami, saj vozili nista bili 
opremljeni z vinjetami. Zaradi kazni se je več oseb protestno 
usedlo na vozni pas avtoceste, zaradi česar je moral DARS za 
pol ure zapreti vse pasove iz smeri Obrežja proti Ljubljani in 
poklicati na pomoč policiste. Ti so štirim državljanom Turči-
je zaradi oviranja in preprečevanja prometa na javni cesti na-
ložili dodatne kazni, globa za vsakega pa je znašala 400 evrov. 
Pri tem jo je eden izmed četverice plačal takoj, trem neplač-
nikom pa so odvzeli dokumente do plačila kazni. Hkrati jim je 
dokumente o vozilih do plačila kazni zaradi vožnje brez vinje-
te zaplenil tudi DARS.

PIHNIL PREK DVA PROMILA - Brežiški policisti so 7. 9. zve-
čer na cesti Bukošek – Bizeljsko naleteli na prometno nesrečo, 
ki jo je zakrivil 42-letni voznik z vožnjo preblizu robu vozišča, 
zaradi česar je zapeljal s ceste. Hkrati so policisti ugotovili tudi 
domnevni vzrok njegove nezanesljive vožnje, saj je alkotest po-
kazal 1,10 mg/l alkohola v izdihanem zraku ali nekaj več kot 
dva promila. V nesreči se ni poškodoval.

 Zbrala: B. M.

Neda Busar, Sevnica: Mislim, da bi morali druž-
ba kot celota narediti vse potrebno za pravilno 
prehrano tako doma kot v šolah. V medijih in 
raznih publikacijah je veliko napisanega, toda 
zatakne se pri starših, ki so obremenjeni s služ-
bami in z obveznostmi do otrok, kot je vožnja v 
šole, vrtce, krožke itd. Za nekatere pa je sigur-

no vzrok visoka cena zdrave hrane.

Jože Turk, Planina nad Podbočjem: Sodob-
na tehnologija je očitno naredila svoje, sedenje 
pred televizijo, računalniki in tablicami je otro-
ke naredilo pasivne. Mislim, da v šolah naredi-
jo kar precej, da otroci živijo in jedo bolj zdravo 
kot pred časom, morda bi bilo treba več naredi-
ti doma ter otroke še bolj spodbujati h gibanju, 

aktivnosti in zdravi prehrani.

Ines Pavlovič, Kostanjevica na Krki: Menim, 
da že v šoli jedilniki niso vedno najboljši, doma 
pa je staršem lažje pripraviti nekaj na hitro kot 
pa bolj kakovostno hrano, za kar potrebuješ čas. 
Zdi se mi, da je to vse povezano z današnjim hi-
trim tempom življenja, preveč je tudi sladkih pi-
jač. Otroke bi morali že od malega navajati na 

zdravo hrano, starše pa osveščati o njenem pomenu.

Drago Sternad, Dolenja vas: Otroci danes pre-
več jedo, se premalo gibljejo in preživijo preveč 
časa za računalniki. Niti jih ni, kot nekdaj, videti 
več zunaj pri igri, kaj šele, da bi kdo delal ali po-
magal na njivi ali kakšnih drugih opravilih. Hra-
ne je dovolj, kakšne obroke jedo, pa je že drugo 
poglavje, menim pa, da zaužijejo premalo zdra-

ve hrane, kot so zelje in druge zelenjadarice.

Raziskave kažejo, da naši otroci in mladostniki pojedo 
preveč nezdrave hrane (mesa, maščob, sladkorja) ter so 
posledično predebeli in premalo gibalno zmogljivi. Kdo 
je po vašem mnenju kriv, da je tako, in kaj bi bilo treba 
narediti, da se to skrb zbujajoče stanje izboljša?

anketa

Zakaj mladi jedo nezdravo?

Kaj vam pomenita narava in 
urejeno okolje?
Ogromno. Narava je živo bitje 
in mi smo del nje. Je življenje, 
ki daje moč, energijo. Ko sem 
pred nekaj več kot petdeseti-
mi leti prišla iz Dalmacije, ni-
sem načrtovala, da bom ostala, 
a življenje je hotelo, da si tukaj 
ustvarim dom in družino. Še 
vedno se rada vračam v svojo 
rodno vas Kakma blizu Biogra-
da na Moru in rada sem tukaj, 
kjer negujem svoj zelenjavni in 
sadni vrt ter skrbim za rože, v 
še posebno zadovoljstvo pa mi 
je terasa, obdana z zelenjem, 
na kateri se pogosto sliši kle-
pet in smeh. 

Kdaj ste se vključili v ra-
deško hortikulturno dru-
štvo? 
Članica sem vse od začetka, ko 
smo še kot sekcija delovali pri 
Hortikulturnem društvu zasav-
skih revirjev. V njem je poleg 
Zagorja, Trbovelj in Hrastnika 
delovala tudi Sevnica. Vseh čla-
nic in članov je bilo takrat 900. 
Sedež smo imeli v Trbovljah, 
sestanki pa so potekali enkrat 
v eni sekciji, drugič v drugi. Va-
bila na sestanke so vedno po-
šiljali s sedeža društva in po-
leg vabila je bil vedno priložen 
še vozni red vlakov, da ja ne bi 
zamudili sestanka. Vsako leto, 
v januarju, smo sprejeli letni 
program dela, ki je bil uskla-
jen s programom Zveze hort-
kulturnih društev Slovenije. 
Temeljna naloga je bila izobra-
ževanje članic in članov. To se 
je izvajalo v obliki strokovnih 
predavanj in strokovnih eks-
kurzij tako v domače loge kot 
v tujino, od koder smo domov 
prinašali primere dobrih pra-
ks. Hortikulturno društvo zasa-
vskih revirjev je imelo v svojih 
vrstah tudi veliko strokovnja-
kov, ki so svoje znanje z velikim 
veseljem prenašali na vse nas, 
ki imamo radi naravo in ure-
jeno okolico. Sama sem bila 
predsednica sekcije petindvaj-
set let, ko pa smo leta 1988 
postali samostojni, sem nada-
ljevala z vodenjem Hortikultur-
nega društva Radeče. 

Koliko članic in članov šteje 
društvo danes, se število po-
večuje ali zmanjšuje?
Žal se število zmanjšuje. Tre-
nutno nas je okoli sto. Včasih 
se z nostalgijo spominjam tis-
tih dni, ko je bilo število veli-
ko večje, ko so bili ljudje prip-
ravljeni žrtvovati del svojega 
prostega časa za delovanje 
društva v dobrobit skupnosti. 
V najboljših časih je društvo 
štelo 263 članov, tesno smo so-
delovali tudi s Turistično zvezo 
Slovenije ter z vsemi, ki so ime-
li sorodne programe. 
 
Kako je s podmladkom, se 
mladi radi vključujejo? 
Ne toliko, kot bi si želeli. So-
delovanje s šolo in vrtcem bi 
želeli dodatno oplemenititi, 

mlajšim rodovom bi želeli pos-
redovati naše izkušnje, znanje, 
jih navdušiti za delo v naravi, 
da bi začutili pristen stik z vse-
mi elementi, ki nas obdajajo - 
z zemljo, vodo in zrakom. To je 
za mladega človeka pomemb-
na izkušnja, da bo znal ceniti 
vse, kar mu nudi narava, jo va-
rovati in negovati. Včasih je na 
osnovni šoli deloval hortikul-
turni krožek in naša želja je, da 
se to obnovi. Trenutno smo v 

dogovoru z ravnateljico, da bi 
krožek ponovno oživeli. 

Katerim aktivnostim v dru-
štvu posvečate največ pozor-
nosti?
Izobraževanje članic in članov, 
kakor tudi ostalih, ki jih zani-
ma hortikultura, je naša pred-
nostna naloga. Vsako leto or-
ganiziramo štiri predavanja. 
Predavatelje in teme skrbno 
izberemo. Ob letošnjem ob-
činskem prazniku nam je Da-
rio Cortese predaval o uživanju 
divjih rastlin. Vedno imamo 
tudi dve strokovni ekskur-
ziji. Leta 2008 smo na mes-
tu, kjer je nekoč stal radeški 
grad, postavili dve turistični 
tabli. Na eni so predstavljene 
zaščitene rastline, ki rastejo 
v naši občini, na drugi je ski-
ca starega gradu, na katerega 
spominjajo samo še razvali-
ne. Od takrat vsako leto v ju-
niju prirejamo grajske večere 
na Grajskem hribu. S tem že-
limo povezati naravno in kul-
turno dediščino z živo glasbo, 
besedo ali igro. Uspešno orga-
niziramo tudi različne pohode, 
na katerih spoznavamo narav-
ne znamenitosti in posebnosti 
naše bližnje ter daljne okolice, 
na vožnji z radeškim splavom 
pa odkrivamo kotičke, ki jih 
slikarji radi prenesejo na svo-
ja platna. Sodelujemo tudi z os-
talimi društvi in zavodi v obči-
ni pri pripravi dogodkov, ki se 
odvijajo predvsem na prostem. 

V okviru Hortikulturnega 
društva Radeče deluje komi-
sija za ocenjevanje zunanje 
urejenosti hiš, kmetij in kra-
jevnih skupnosti. Kaj opa-
žate, so domovi zaradi tega 
bolj urejeni, bolj cvetoči?
Komisija v okviru našega 
društva je delovala do leta 
2003, ko je bilo na občnem 
zboru sklenjeno, da se imenu-
je skupna komisija na občinski 
ravni. V sedemčlanski komisiji 

so od takrat dalje predstavni-
ki hortikulturnega in turistič-
nega društva ter posameznih 
krajevnih skupnosti. Ocenjeva-
nje ni lahko. Opažamo pa, da se 
ljudje vse bolj trudijo za zuna-
njo urejenost poslopij in oko-
lice. Pa še nekaj je, stanovanj-
skih hiš je vedno več, kmetij pa 
vedno manj. Kar nekaj kmetij 
je, ki nimajo naslednikov in ža-
lostno propadajo in ob takih 
prizorih me zaboli srce. 

Razmišljate morda o ka-
kšnem eno- ali večdnevnem 
festivalu, po čemer bi posta-
la občina ali pa kar celotno 
Posavje še bolj prepoznav-
na? Morda bi bil to festival 
sončnic, ki so zaščitni znak 
vašega društva.
Ne, ne razmišljamo v to smer. 
Včasih smo imeli razstavo cve-
tja, a sedaj je že leta in leta ni-
mamo. To bi bil projekt, ki bi 
ga morda lahko uresničili v 
sodelovanju še s katerim dru-
štvom in zdi se mi, da bi se, če 
bi kdaj prišlo do takšnega fe-
stivala, z veseljem povezali s 
Hortikulturnim društvom Tr-
bovlje. Navsezadnje smo bili 
skupaj v skupnem društvu pe-
tindvajset let.   

Ena izmed možnosti bi bil 
razvoj t. i. terapevtske hor-
tikulture in energijske moči 
dreves.
Verjamem v energijsko in 
zdravilno moč dreves. Brez 

dreves ne moremo živeti, so 
pljuča našega planeta, kot radi 
rečemo, zato bi bilo dobro, da 
bi vsak človek zasadil vsaj eno 
drevo. Sama sem ob rojstvu 
vnukov posadila za vsakega 
po eno drevo v želji, da bi bilo 
z njim povezanih več genera-
cij v veliko in srečno družino. 
Posebno mesto ima tudi lipa 
na prostranem hotemeškem 
polju, ki smo jo člani društva 
v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove in KTRC-jem pred 
nekaj leti obrezali in očistili 
prostor okoli nje ter pod njo 
postavili kamne z Jatne in in-
formacijsko tablo. To je vseka-
kor tema za nove načrte in ro-
dove, ki bodo stopali po naših 
poteh ter ustvarjali nove sledi.

Včasih so bili drevoredi, da-
nes jih skorajda ni več ...
Žal mi je za vsak drevored, ki 
so ga posekali, saj so jih naši 
predniki zagotovo zasadi-
li s točno določenim name-
nom. Pred desetimi leti smo 
na predlog našega društva 
v sodelovanju z Občino Ra-
deče, vodstvom Prevzgojne-
ga doma Radeče in Zavodom 
za gozdove Slovenije posadi-
li v parku Dvor na Hotemežu 
prvo lipo, ker bi želeli imeti li-
pov drevored. Naše delo na-
daljujejo prvošolci, ki vsako 
leto ob dnevu zemlje zasadi-
jo svoje generacijsko drevo - 
lipo. Ob petdesetletnici naše-
ga društva, leta 2013, pa smo 
na brežini reke Save, pri Turi-
stično rekreacijskem centru 
Savus, zasadili drevored ja-
ponskih češenj.

Kaj menite o zasaditvah tu-
jerodnih rastlin pri nas? 
Ne vem, zakaj imamo tako radi 
vse, ker je tuje, kar ni domače, 
ponavadi so uvožene rastline 
tudi zelo drage. Naj bodo na 
oknih nageljni in pelargonije, 
naj bodo na zelenicah dreve-
sa, ki so značilna za našo po-
krajino. Potrebno je ohraniti, 
kar je naše, avtohtono. Napač-
no je mišljenje, da je vse, kar je 
tuje, dobro. Naše seme je zdra-
vo in večina ga vzklije znova 
in znova.

Kje še vidite priložnosti za 
ohranitev lepega in zdrave-
ga bivalnega okolja, s kate-
rim bi vplivali na nadaljnji 
razvoj hortikulture in tu-
rizma v občini ter v širšem 
posavskem prostoru?
Vsekakor v ohranjanju av-
tohtonih rastlinskih vrst, v 
skrbno premišljenem krajin-
skem urejanju naših bivališč, 
v ustanovljanju hortikulurnih 
društev, ki bi skrbela za še bolj 
urejen videz krajev, vrtov, kro-
žnih križišč itd. Ko pridejo tu-
risti k nam, takoj opazijo, če je 
dvorišče čisto, urejeno, če so 
na oknih in balkonih rože, ze-
lenice pokošene … 

 Smilja Radi

Jovanka Kranjec, predsednica Hortkikulturnega društva Radeče:

Naše seme vzklije vedno znova
RADEČE - V hiši, ki sta jo postavila s pokojnim možem Mirom, živi Jovanka Kranjec. Že več kot štiri desetle-
tja je aktivna članica in vodja domačega hortikulturnega društva, ki povezuje ljubiteljice in ljubitelje nara-
ve ter urejenega in zdravega bivalnega okolja.

Jovanka Kranjec
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»Županje in župani, občinski in 
mestni sveti ste neprecenljivo 
prispevali k temu, da je Slo-
venija ne samo lepa, temveč 
tudi urejena,« je dejal v uvo-
du predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor. Poudaril 
je, da je za uspeh nujno pot-
rebno sodelovanje. »Izberimo 
sodelovanje, kajti sodelovanje 
vodi do enotnosti,« je zaključil 
svoj slavnostni govor ter nato 
županu občine Radeče poklo-
nil slovensko zastavo, posebno 

protokolarno darilo. »Bodimo 
pod slovensko zastavo združe-
ni in ne razklani,« je ob tem za-
želel in dodal, da je domovina 
samo ena.

Župan Tomaž Režun je v svoj 
govor vtkal misli o uspešno iz-
vedenih projektih v občini in 
predstavil nekatere nove na-
črte ter poudaril pomen in vlo-
go društev: »Na dosežke naših 
društev, ki praviloma razpola-
gajo z minimalnimi sredstvi, 
smo izjemno ponosni, saj te-
meljijo na neštetih opravlje-

RADEČE - Ob sprehajalni in učni poti, ki vodi od radeškega 
pomola do ribiškega doma na Hotemežu, na t. i. trikotniku 
pri mostu čez Savo in vpadnici v Radeče, so 8. septembra slo-
vesno odprli nov rekreacijski park Savus.

»Osnovna ideja, na podlagi katere je bil izdelan projekt, je te-
meljila na konceptu zdravega življenjskega sloga z zagotavlja-
njem možnosti rekreacije za vse generacije. Skladno s tem smo 
park porazdelili na štiri cone – igralno cono za rekreacijo naših 
najmlajših, fitnes cono in trim cono za rekreacijo različno zah-
tevnih uporabnikov vseh starosti ter igrišče za streetball, na-
menjeno predvsem mladostnikom in mladim po srcu. V želji po 
zagotavljanju funkcionalnosti objekta smo parku dodali pitnike, 
klopi in razsvetljavo, skladno z željami projektanta pa smo po-
sebno pozornost namenili estetskim aspektom projekta, saj gre 
za objekt, ki se nahaja prav ob vstopu v Radeče in je na nek na-
čin tako tudi ogledalo našega mesta oziroma občine,« je uredi-
tev parka predstavil župan Tomaž Režun. 
Idejno zasnovo rekreacijskega območja s posebnimi kamnitimi 
potmi so zaupali domačemu arhitektu Bojanu Mrežarju, nove 
pridobitve pa so se razveselili številni krajani in krajanke, saj je 
bila to njihova dolgoletna želja. »Ideja o rekreacijskem parku na 
tako imenovanem trikotniku ob Savi sega že v čase županskega 
mandata Matjaža Hana, ko je občina prepoznala potencial nab-
režja ob Savi ter ga pričela postopno integrirati v življenje občank 
in občanov Radeč. Ideja takrat sicer ni bila realizirana zaradi ne-
razumno visokih zahtev lastnic zemljišč, ni pa zamrla – ravno na-
sprotno. Po večletnih pogajanjih za odkup teh zemljišč nam je le-
tos le uspelo priti do dogovora z lastnicami, zato so hitro stekle 
aktivnosti za realizacijo projekta,« je še dodal Režun.
Novo pridobitev sta namenu predala predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor in radeški župan. V otvoritvenem kultur-
nem programu, ki ga je povezovala Duška Kalin, so sodelovale 
radeške mažorete, članice in člani Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev, člani športnih društev in pevski zbor tamkajšnje 
osnovne šole.  S. Radi

RADEČE - 8. septembra je v Domu kulture Radeče potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s po-
delitvijo priznanj. Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor, ki je po otvoritvi Rekreacijskega 
parka Savus in po položitvi venca pri spomeniku žrtvam NOB nagovoril številne zbrane v hramu kulture.

nih prostovoljnih urah, hkrati 
pa neizmerno bogatijo življe-
nje v našem kraju. Občina Ra-
deče tem dosežkom humani-
tarnih, kulturnih, športnih in 
ostalih društev ter organizacij 
sledi po najboljših močeh, obe-
nem pa se močno trudimo, da 
naša podpora ni omejena zgolj 
na hvaležnost in pohvale. V le-
tošnjem letu smo tako podpr-
li Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Jagnjenica in zagotovili 
sredstva za nakup novega vo-

zila, Društvu upokojencev smo 
z ureditvijo prostora ob bali-
nišču zagotovili ustrezne po-
goje za izvajanje dela njihovih 
aktivnosti. Zavedati se namreč 
moramo, da bogato društveno 
življenje ni samoumevno, pač 
pa ga je potrebno negovati, 
skrbeti zanj in ga spodbujati, 
hkrati pa zanj zagotavljati tudi 
osnovne pogoje in infrastruk-
turo. To ni vedno lahko, saj tudi 
najbolj realne želje in potrebe 
običajno presegajo naše zmož-
nosti, a se trudimo in trudili se 
bomo tudi v prihodnje. Človeš-

ki kapital je namreč bogastvo, 
na katerem gradimo našo pri-
hodnost.«
 
Na radeški slavnostni seji 
so tudi letos podelili občin-
ska priznanja – tri srebrnike 
in posebno županovo prizna-
nje. Srebrnik so prejeli: kara-
teistka Blažka Lamovšek za 
izjemne dosežke na področju 
športa na lokalnem in medna-
rodnem nivoju, Ivo Kašič za 
dolgoletno uspešno in aktivno 
delovanje v KD Pihalni orke-
ster radeških papirničarjev in 
Rajko Majhenc za dolgoletno 
in uspešno delo v ZŠAM Rade-
če. Posebno županovo prizna-
nje je prejela Jasmina Keber 
za dosežke na področju kros-
mintona oz. speed badmintona 
ali speedmintona, s katerimi je 
ponesla ime Radeč in Slovenije 
v Evropo in svet. 
 
Hortikulturno društvo Rade-
če je tudi letos ocenjevalo naj-
lepše urejene hiše, kmetije in 
krajevne skupnosti v občini, na 
osrednji slovesnosti ob občin-

skem prazniku pa sta podžu-
pan Janez Prešiček in predse-
dnica hortikulturnega društva 
Jovanka Kranjec podelila pri-
znanja trem najboljšim. Tretje 
mesto v kategoriji najbolj ure-
jene hiše je osvojila družina 
Kmetič s Prapretnega, drugo 
družina Gros ter prvo Hermi-
na in Roman Titovšek z Žeb-
nika. Priznanje za tretje mes-
to v kategoriji najbolj urejene 
kmetije je osvojila družina Čeč 
s Čimernega, drugo kmetija 
Kmetič s Svibnega (po doma-
če U malni) in prvo družina Ki-
šek z Močilnega, kjer raste tudi 
znameniti Gašperjev kostanj.
 
Spremljevalni kulturni pro-
gram, ki ga je povezovala Ur-
ška Klajn, so oblikovali učen-
ci in učenke GŠ Laško-Radeče, 
otroški pevski zbor OŠ Mar-
jana Nemca Radeče z zboro-
vodkinjo Jano Wetz, godal-
ni orkester Strunikat ter člani 
mladinske gledališke skupine 
iz Vrhovega.  

Slavnostni seji je sledil še 
ogled slikarske razstave »Pog-
led na mesto« v prostorih 
doma PORP, kjer se je s svojimi 
slikarskimi deli predstavilo 16 
članic in članov Društva ljubi-
teljev likovne umetnosti Rade-
če, ki so nastala dela ustvarjali 
na 12. likovni koloniji v Rade-
čah in okolici. 
 Smilja Radi, 
 foto: Iztok Gospodarič

Prejemniki srebrnikov, posebnega priznanja Občine Rade-
če (od leve proti desni): Ivo Kašič, Blažka Lamovšek in Rajko 
Majhenc z županom Tomažem Režunom

Posebno županovo priznanje 
je prejela Jasmina Keber.

Rekreacijski park ob Savi

Predsednik države Borut Pahor in župan Tomaž Režun sta 
po uradni otvoritvi Rekreacijskega parka Savus preizkusila 
prostor za košarko.

»Človeški kapital je bogastvo, 
na katerem gradimo prihodnost«

PRODAJA POSLOVNE STAVBE
Na Senovem prodamo dobro vzdrževano poslovno stavbo s petimi 
pisarnami. Neto površina: 195 m2. 

Več informacij na tel. št.: 07/ 48 17 282.

RADEČE - V Domu kulture Ra-
deče sta se na samostojnem 
koncertu predstavila dva mla-
da glasbenika: domačin Ernest 
Kramar na marimbi (na foto-
grafiji) in njegov prijatelj Filip 
Okrožnik na malem bobnu. 
Zaigrala sta skladbe N. J. Živko-

Glasbena omama v Radečah
viča, G. Martucija, J. S. Bacha, P. 
Smadbecka, T. Muramatsuja, M. 
R. Leua, E. Novotneya, C. Pas-
seggija, E. Sammuta in A. F. Ri-
edhammerja. Z omenjenim re-
pertoarjem sta nastopila tudi 
na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani ter na glasbenem tekmo-

vanju v Italiji. Njuna mentorja 
sta red. prof. Boris Šurbek in 
doc. Petra Vidmar.
  S. R./N. V.
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Področje uporabe t. i. petindvajsetic, to 
je mopedov ali koles s pomožnim mo-
torjem, katerih hitrost je konstrukcij-
sko omejena na 25 km/h, je bilo doslej 
neurejeno. Petindvajsetice predstavlja 
široka paleta vozil - od lažjih, cca. 20 kg 
težkih pedelecov - koles, ki imajo pedala 
in električni pomožni motor, ki se izklo-
pi pri hitrosti 25 km/h, do skuterjev z 

bencinskim ali električnim motorjem, ki so težki tudi do 90 kg 
in imajo konstrukcijsko omejeno hitrost na 25 km/h. Nekate-
ra vozila so po izgledu podobna kolesom, nekatera mopedom, 
nekatera pa so nekje vmes. Zakonodaja doslej ni posebej raz-
vrščala teh vozil glede na njihove tehnične razlike od navadnih 
koles na eni strani in mopedov na drugi strani, posledica tega 
pa je bila, da za uporabo takšnih vozil ni bilo potrebno imeti 
izpita, uporabljati čelade, vozil pa tudi ni bilo potrebno regi-
strirati ali zavarovati za primer odškodninske odgovornosti. 

Poslanci smo prejeli kar nekaj opozoril, da dosedanja zakon-
ska ureditev ni primerna, ker si številni lastniki skuterjev od-
pravijo blokado, ki hitrost vozila omejuje na 25 km/h, in po-
tem z visokimi hitrostmi preko 50 km/h brez čelad dirjajo po 
cestah in kolesarskih stezah ter ogrožajo sebe in ostale ude-
ležence v prometu. Takšni prekrškarji se velikokrat izogne-
jo kazni zaradi prehitre vožnje ali drugih prekrškov, ker jih 
je brez registrske tablice na vozilu težko izslediti, v primeru 
povzročitve prometne nesreče pa oškodovanci tudi niso ime-
li možnosti terjati odškodnine od zavarovalnice, saj vozila 
niso zavarovana.

Zakonski predlog za spremembo zakonodaje je v aprilu letoš-
njega leta najprej vložila poslanska skupina NSi, vendar pa 
je zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v postopku 
sprejemanja zakona, ki je v prvi fazi dobil tudi podporo ne-
katerih koalicijskih poslancev, izrazila pomisleke o ustavni 
skladnosti spreminjanja samo enega zakona, ker gre za vse-
bine, ki spadajo v več zakonov. Poslanci SMC, DeSUS in SD 
smo zato v skladu z mnenjem te službe vložili noveli dveh za-
konov, to je Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o 
motornih vozilih, ki skupaj na novo postavljata pravila v zve-
zi z uporabo teh vozil.

Po predlogu zakonov se bo za kolo štel tudi pedelec (pedelek), 
to je kolo, ki ima majhen pomožni električni motor do moči 
250 W, ki kolesarju pomaga pri poganjanju in se izklopi pri 
hitrosti 25 km/h. Takšnih koles ne bo potrebno registrira-
ti, bo pa zanje kot tudi za ostala "navadna" kolesa po novem 
obvezna uporaba čelade do 18. leta starosti.Vsa ostala, zgo-
raj opisana vozila, pa se bodo štela za mopede in bodo zanje 
veljala enaka pravila kot že veljajo za mopede - potreben bo 
tehnični pregled (prvi po štirih letih od nakupa novega vozi-
la), zavarovanje in registracija. Izjemoma bo za vozila s kon-
strukcijsko omejeno hitrostjo do 25 km/h še naprej veljala 
obveznost vožnje po kolesarskih stezah, vozniki pa bodo pri 
uporabi lahko izbirali med motoristično ali kolesarsko čelado.

Čeprav smo v koaliciji predvsem od nekaterih opozicijskih 
poslancev in poslanskih skupin deležni kritik, da se s predla-
gano zakonodajo uvajajo zgolj nova birokracija in stroški za 
državljane, sem prepričan, da bo nova ureditev še en pomem-
ben korak k večji varnosti v prometu. Vozila, ki lahko dose-
gajo relativno visoke hitrosti, bodo poslej občasno tehnično 
pregledana, registrirana in zavarovana, za voznike pa bo ve-
ljala obveznost uporabe čelade. Bolj varna bo v prometu tudi 
udeležba kolesarjev, mlajših od 18 let, ki bodo poslej mora-
li nositi zaščitne kolesarske čelade, prav pa je, da jih, čeprav 
zakon tega ne zapoveduje, nosimo tudi vsi ostali kolesarji. Za 
varnost in za vzgled.

Mopedi in čelade

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Uvodoma je zbrane pozdra-
vil predsednik Pokrajinske 
zveze društev upokojencev 
Posavja Jožef Žnidarič in na-
nizal nekaj aktivnosti, ki jih iz-
vajajo za upokojence, ob tem 
pa jih je pozval, naj bodo čim 
bolj aktivni na vseh področ-
jih. »Mislim, da mi ni potreb-
no posebej razlagati, da nismo 
politična organizacija, smo pa 
člen, ki veliko pomeni v našem 
okolju in tudi širše. Vse prema-
lo se posamezniki zavedajo, da 
to, kar smo mi danes, bodo oni 
že jutri,« je povedal in dodal, 

da upokojenci niso nikoli zah-
tevali tistega, kar jim ne pri-
pada, ampak samo tisto, kar 
jim pripada, saj so bili aktivni 

Žnidarič: Upokojenci smo 
pomemben člen v našem okolju
STUDENEC – 3. septembra je pod pokroviteljstvom Občine Sevnica in v organizaciji Društva upokojencev 
Sevnica potekalo že 12. srečanje Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja. Družabnega dogodka se 
je udeležilo okrog 700 upokojencev iz 13 posavskih upokojenskih društev. 

ustvarjalci, ki so se tudi mar-
sičemu odrekali. »Naše minu-
lo delo mora biti cenjeno in na 
koncu nagrajeno. Moramo biti 

videni in slišani, zato moramo 
biti enotni,« je še dejal.

Nekaj besed je dodal predse-
dnik Zveze društve upokojen-
cev Slovenije Janez Sušnik, pa 
tudi predstavnik Občine Krško 
Andrej Sluga in brežiški žu-
pan Ivan Molan ter direkto-
rica hotela Delfin Izola Nina 
Golob. Župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk je med pozdra-
vom vsem prisotnim nadalje-
val: »Ni pomembno, kdo pri-
haja iz katerega kraja, občine, 
pomembno je, da se družite, 
poklepetate, se imate lepo, pa 
tudi zaplešete.« Dejal je še, naj 
generacije, ki gredo za njimi, 

čim bolj sprejemajo znanja in 
izkušnje, ki jih imajo. Sedanje 
generacije po županovih be-
sedah delajo dlje, kot so delali 
prisotni, zato se morajo nastali 
situaciji prilagajati tudi lokal-
ne skupnosti, predvsem z za-
gotavljanjem novih pogojev za 
aktivno preživljanje prostega 
časa, razvijajo se dnevni cen-
tri, zdravstveni programi, zelo 
pomembna je tudi vloga raznih 
društev, kamor se lahko vklju-
čijo upokojenci in sodelujejo v 
pestrosti njihovih programov. 

S pesmijo so dogodek pope-
strile članice Vokalne skupine 
Vilinke, na prav zanimiv na-
čin so zaplesali člani in člani-
ce Folklorne skupine Spomin 
Društva upokojencev Posav-
ja, humorni vložek pa sta do-
dala Štefka Vidrih in Rok Ži-
bert kot stara mama in njen 
'mulc'. Prireditev je doživeto 
vodila predsednica DU Sevni-
ca Marijana Kralj. Za prijet-
no nadaljevanje prvega sobot-
nega popoldneva v letošnjem 
septembru pa sta za posavske 
upokojence in upokojenke 
poskrbela Gostilna Janc in An-
sambel Orion. 
 Marija Hrvatin

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki posavskih občin.

Na posavsko upokojensko srečanje je prišlo 700 udeležencev.

info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije
Vabimo vse domoljube in udeležence bitke v 
Krakovskem gozdu, ki je 2. 7. 1991 odigrala pomembno 
vlogo v procesu osamosvajanja Republike Slovenije, da 
se udeležite odkritja informativne table, ki bo 30. 9. 2016 
ob 16. uri, ob spomeniku na počivališču bencinskega 
servisa Zaloke-sever (prvi bencinski servis na desni 
strani avtoceste v smeri Krško - Ljubljana).
 OZVVS Krško, Božo Kosalec   
 PO ZVVS Posavje, Rudi Smodič

PLANINA - Na drugo sep-
tembrsko soboto se nad vas-
jo Planina v Gorjancih že po 
tradiciji zberejo številni, ki 
počastijo spomin na žrtve 
ustaškega pomora sredi sep-
tembra 1942 in na dogodke 
v osamosvojitveni vojni. 

Uvodoma sta obiskovalce pri-
reditve »Spomin in opomin« 
pozdravila predsednika svetov 
KS Podbočje in Cerklje ob Krki 
Jani Barbič in Jelena Ilišević. 
Slavnostni govornik je bil Miha 
Molan, načelnik uniformirane 
policije v vojni za Slovenijo leta 
1991, ki je spomnil, da so rav-
no krajani Planine v 2. sv. vojni 
plačali velik krvni davek, saj so 
ustaši v dveh dneh umorili 36 
tamkajšnjih moških, vas požga-

»Vojna naplavi vse najslabše«

li, ženske in otroke pa pregna-
li. Molan je poudaril, da je sa-
mostojna Slovenija nastala na 
temeljih, ki so bili izborjeni v 
letih 1941-1945, osamosvo-
jitvena vojna pa je bila končno 
dejanje v procesu osamosvaja-
nja Slovenije. »Tako, kot je bil 

osvobodilni boj slovenskega 
naroda največje dejanje naših 
očetov in mater, je osamosvo-
jitvena vojna leta 1991 takšno 
dejanje naše generacije,« je de-
jal in spomnil še na dogodke iz 
začetka julija 1991, ko so pri-
padniki posebne enote Milice 
Krško ob pomoči domačinov 
zajeli 12 pripadnikov okle-
pne enote JLA, ki so se posku-
šali prebiti na Hrvaško. »Vojna 
je zlo, ki naplavi vse najslab-
še, kar premore človeška rasa, 
zato moramo vsi storiti vse, kar 
je v naši moči, da širimo ideje 

miru, sožitja in medsebojnega 
spoštovanja,« je zaključil.

Udeležence je nagovorila tudi 
podžupanja občine Krško Ana 
Somrak, v kulturnem progra-
mu so sodelovali Pihalni orke-
ster Slovenske policije, pevec 
Jernej Železnik ob spremljavi 
harmonikarja Adolfa Moško-
na, mladinski pevski zbor OŠ 
Cerklje ob Krki in domači reci-
tatorji, prireditev pa je povezo-
vala Monika Gabrič.

 P. Pavlovič

Miha Molan
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PROIZVODNJA – AVGUST 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 12 - 71 400 66 100 0 2

PB5 KOEL 8 - 120 400 37 100 0 2

PB5 ZP 1 - 71 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.412.527 28 14

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Kot je povedal Milan Brecl iz 
TA BooM, tekmovanje prip-
ravljajo že skoraj dve dese-
tletji, od tega je šestič pote-
kalo na Velikem Trnu. V vseh 
letih so tekmovalke iz različ-
nih slovenskih regij, kar kaže 
na pokritost izobraževanja in 
priljubljenost tega instrumen-
ta, pokazale zavidljivo znanje 
igranja na diatonično harmo-
niko, kar je povečalo zanima-
nje za tekmovanje tudi pri iz-
delovalcih harmonik. Pred 
tremi leti so že utečenemu dr-
žavnemu prvenstvu harmoni-
kark dodali še prvenstvo har-
monikarjev pevcev in pevk, v 
lanskem letu pa uvedli še tek-
movanje za pokal Vitala Aha-
čiča (1933-1995), ki se je kot 
harmonikar, kompozitor in pe-
dagog zapisal v zgodovino po-
ustvarjanja slovenske ljudske 
glasbe in ustvarjanju sloven-
ske glasbe za harmoniko. Na-
vedeni pokal na tekmovanju 
prejme tekmovalka za najbolje 
odigrano ljudsko pesem tako 
po mnenju strokovne žirije kot 
glasovanja občinstva. Prihod-
nje leto, je še povedal Brecelj 
za naš časopis, pa namerava-

VELIKI TRN - Na Velikem Trnu se je v organizaciji Turistične agencije BooM iz Krškega, Društva za ohrani-
tev podeželja Veliki Trn in tamkajšnje Krajevne skupnosti 3. septembra zvrstilo že 19. državno prvenstvo 
harmonikark in 3. državno prvenstvo pevcev harmonikarjev.

jo razpis za državno tekmo-
vanje razširiti preko meja, s 
čimer bo preraslo v mednaro-
dno tekmovanje, več prijav pa 
pričakujejo iz sosednje Avstri-
je, kjer je "frajtonarica" prav 
tako priljubljen in razširjen  
instrument.

11 harmonikark in skupno šest 
pevk in pevcev, ki se spremlja-
jo na harmoniko, je ocenje-
vala strokovna žirija v sesta-
vi Matevž Zaveršnik iz Celja, 

Alojz Rauch iz Novega mesta 
in Marija Ahačič Pollak iz ka-
nadskega Toronta, sicer sestra 
pokojnega Vitala Ahačiča. Zla-
te medalje, to je za 90 do 100 
zbranih točk za izvedbo po ene 
skladbe ljudskega izbora ter 
narodno-zabavnega žanra, je 
letos prejelo kar osem harmo-
nikark, in sicer Tina Kalajžič z 
Raven na Koroškem, Sara Be-
zenšek iz Slovenskih Konjic, 
Manca Grm iz Gabrovke, Da-
naja Grebenc iz Dravograda, 

Tjaša Ulčnik iz Leskovca pri 
Krškem, Kaja Završnik iz Dra-
vograda, Tjaša Lesjak iz Vele-
nja in Nikita Kapušin Galuh 
iz Metlike, ki je postala tudi le-
tošnja državna prvakinja. Med 
pevskimi nastopi sta zlato me-
daljo prejeli Tjaša Ulčnik, ki je 
bila po izboru občinstva tudi 
najprikupnejša harmonikar-
ka, in Marcela Barle iz Vodic, 
ki je bila razglašena za vižar-
ko leta. Pokal Vitala Ahačiča je 
osvojila Tjaša Ulčnik, podeli-
la pa ga je Marina Ahačič, so-
proga Ahačiča. Medalje in po-
kale so poleg nje podelili člani 
strokovne žirije in Franc Lek-
še, predsednik KS Veliki Trn, 
Milan Brecl, direktor TA BooM 
Krško ter Irena Žarn, predse-
dnica Društva za ohranitev po-
deželja Veliki Trn. Program je 
povezovala Irena Janc iz na-
vedenega društva, katerega 
članice so poskrbele tudi za 
spremljajočo pogostitev.  Nas-
lednje leto je izvedba jubilej-
nega, 20. tekmovanja harmoni-
kark na diatonični harmoniki, 
na Velikem Trnu načrtovana za 
2. septembra 2017.
 Bojana Mavsar

Z leve: Marina Ahačič, Milan Brecl, Marija Ahačič Pollak, Mar-
cela Barle, Matevž Zaveršnik, Nikita Kapušin Galuh, Slavko 
Rauch, Tjaša Ulčnik, Franc Lekše in Irena Žarn

TRNJE, BREŽICE – Krajevna skupnost in Turistično društvo 
Zakot Bukošek Trnje sta 10. septembra na otroškem igriš-
ču v Trnju pripravila praznovanje praznika tamkajšnje kra-
jevne skupnosti.

Kot sta povedala 
predsednik sve-
ta KS Adi Brod in 
članica upravnega 
odbora TD Duška 
Najvirt Jeličič, je 
obeležitev krajev-
na praznika pote-
kala drugič, in si-
cer z namenom, 
da združijo kraja-
ne Zakota, Bukoš-

ka in Trnja, da se ti spoznajo med sabo ter spoznajo tudi, da živijo 
v isti krajevni skupnosti. Pojasnila sta, da je bil en hektar prosto-
ra, zelenice, v blokovskem naselju precej zapuščen, ne glede na 
postavljena igrala. V težnji po urejenosti in prepoznavanju kra-
jevne skupnosti se je zbrala skupina staršev, ki je igrišče pričela 
najprej samo obnavljati, nato pa so ob podpori krajevne skup-
nosti le-to pričeli dopolnjevati z raznimi novimi vsebinami, najp-
rej v soseski Trnje, TD Bukošek pa si želi razširiti vsebine na ce-
lotno območje krajevne skupnosti.

Letos so že opravili pester izbor aktivnosti, v bližnji prihodnosti 
nameravajo pripraviti malico z ekološkega vrtička, na katerega 
so zelo ponosni, sledi jesensko vrtnarjenje z otroki v ekološkem 
kotičku, kar poteka skozi vse leto, pomembno je krajane, zlasti 
otroke in mladino, navaditi na redno čiščenje igrišča. V celoletne 
aktivnosti vključujejo pomoč pri dokončanju obnove gasilskega 
doma Bukošek, saj v krajevni skupnosti delujeta PGD Bukošek 
in PGD Brežice. Ob pestrih in zanimivih načrtih, ki jih načrtuje-
jo na osnovi praznikov s tematskimi delavnicami in jih želijo s 
prikazi podeliti s krajani, je gotovo zelo pomembna širša pred-
stavitev krajevne skupnosti, od zgodovinskega razvoja do zna-
čilnosti posameznih naselij.

Sobotno popoldne so zaznamovali z nogometnim turnirjem z 
ekipami Zakota, Bukoška, Trnja in OS Občine Brežice, otroško 
olimpijado in neobičajnimi igrami (kengurujsko skakanje, hoja 
po vrvi, rusko kegljanje) ter okusnim golažem (užitek starejšim) 
in palačinkami (slast številnim mladim).
 N. Jenko Sunčič

VSE ZA TRGATEV IN VINARSTVO
(INOX CISTERNE, STISKALNICE,
KVASOVKE, …) 

SVETUJEMO VINARJEM

Povezovati krajane in dejavnosti

Adi Brod in Duša Najvirt Jeličič

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

GORJANCI - Na prvo soboto 
v septembru se je na pobo-
čju Gorjancev odvijala sku-
pna gasilska vaja »Gozdni po-
žar«, na kateri so sodelovala 
tri društva iz sosednje Hrva-
ške - Dobrovoljna vatrogasna 
društva Petričko selo, Gornja 
vas in Rude Samoborske - ter 
domači društvi Prostovolj-
no gasilsko društvo Kosta-
njevica na Krki in Prostovolj-
no gasilsko društvo Prekopa, 

Skupna gasilska vaja na Gorjancih
skupno 45 gasilcev in nekaj 
ostalih udeležencev. Naši ga-
silski društvi sta že dalj časa 
pobrateni z DVD Petričko selo, 
do sedaj pa smo se videvali le 
na naših in njihovih letnih ob-
čnih zborih. Padla je ideja, da 
se srečamo tudi na terenu, se 
še bolje spoznamo in prika-
žemo ter dopolnimo naše ve-
ščine. Skupna vaja se je priče-
la v okolici lovskega bivaka na 
Ravneh, potekala pa je s prika-
zom gašenja in omejevanja og-
nja v naravnem okolju  v goz-
du in na travnatih površinah, 
hkrati pa smo tudi strokov-
no poskrbeli za 'poškodovano 
osebo', saj je nekaj naših čla-
nov  usposobljenih tudi za nu-
denje prve pomoči. 

 R. Zagorc

Ulčnikova osvojila Ahačičev pokal

BARVE, LAKI, FASADE, LEPILA
Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB
Naj bodo jesenski dnevi obarvani v tople barve.



Posavski obzornik - leto XX, številka 19, četrtek, 15. 9. 20168 IZ NAŠIH KRAJEV

Prireditve ob občinskem prazniku
Petek, 16. 9. 2016

• ob 15.30 v prostorih Društva invalidov Radeče
Meddruštveni turnir v pikadu 

Organizator: Društvo invalidov Radeče 

• ob 17.00 v prostorih Društva invalidov Radeče
Srečanje invalidov, Organizator: Društvo invalidov Radeče 

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
Slovesnost ob 70. obletnici Lovske družine Radeče

Organizator: Lovska družina Radeče 

Sobota, 17. 9. 2016
• ob 08.00 start pri TRC Savus 

Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do 
Brežic, Organizator: Občine Radeče, Sevnica, Krško, Brežice

• ob 09.00 v športni dvorani v Radečah 
Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu Radeče 

2016, Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

Nedelja, 18. 9. 2016
• ob 09.00 na športnem igrišču na Jagnjenici  

Marjanov memorial v malem nogometu
Organizator: Telesno kulturno društvo Jagnjenica 

Četrtek, 22. 9. 2016
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče

Abonma odrasli – Gledališko društvo Radeče: The Rocky 
Horror Show, Organizator: Gledališko društvo Radeče

Petek, 23. 9. 2016
• ob 17.00 v jedilnici OŠ Radeče: Večer radeških čebelarjev

Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Torek, 27. 9. 2016
• ob 17.00 pri hiši na Magolniku
Svetovni dan turizma in zelena okna, Organizator: KTRC Radeče

VSE ZA JESENSKA 
OPRAVILA

NA NJIVI IN VRTU

MAČEHE, RESE,
ZEMLJA ZA SAJENJE 

»Nastopali smo že marsikje po 
Evropi, a v takem ambientu, 
kot je sevniški grajski park, še 
ne,« je bil navdušen Jože Gril, 
eden od članov sekcije opona-
šalcev jelenjadi in ostale av-
tohtone divjadi, ki je skupaj s 
kolegi, s katerimi na evropskih 
prvenstvih posegajo po odlič-
jih, nastopil na slovesnosti ob 
70. obletnici Lovske družine 
Boštanj. 

LD Boštanj je ena od sedmih 
lovskih družin s sedežem v 
sevniški občini, še sedem lo-
vskih družin pa s svojimi revir-
ji posega na teritorij sevniške 
občine. In tako kot večina slo-
venskih lovskih družin je bila 
tudi boštanjska ustanovljena 
pred 70 leti. Lovski stareši-
na oz. predsednik LD Boštanj 
dr. Jurij Pesjak je ponosen na 
prehojeno pot boštanjske dru-
žine, ki je že v osemdesetih le-

Boštanjsko lovišče je pravi biser
SEVNICA - Lovska družina Boštanj je 17. septembra v grajskem parku na sevniškem gradu z lovsko Huber-
tovo mašo obeležila 70 let delovanja, saj je bil sv. Hubert po ljudskem izročilu strasten lovec. 

tih prejšnjega stoletja organi-
zirala čistilne akcije in vanje 
vključevala šole in krajevno 
skupnost, okroglo obletnico pa 
zaključuje z dozidavo lovske 
koče na Brezovici pri Jablanici 
v KS Boštanj. Po mnenju stare-
šine je lovišče LD Boštanj eno 
prepoznavnejših doma in v tu-

jini in zaradi parkljaste divjadi 
pravi biser, zaradi česar se je v 
občini razvil lovski turizem, s 
tem pa se je popestrila turistič-
na ponudba občine. 

Ob jubileju, ki so ga obogati-
li Zasavski rogisti iz Litije, do-
mača vokalna skupina Vilinke, 

sekcija rukačev ter Lovski ok-
tet Peca - Mežica, je LD Boštanj 
iz rok župana občine Sevnica 
prejela risbo sevniškega gradu, 
ki bo krasila lovsko kočo. Slav-
ko Zakšek je boštanjski lovski 
družini podelil še priznanji v 
imenu Lovske zveze Slovenije 
in Zveze lovskih družin Posav-
ja, Pavel Zagode pa v imenu 
LD Loka pri Zidanem Mostu. 

Po Hubertovi maši, ki jo je v 
grajskem parku vodil boštanj-
ski župnik Fonzi Žibert, je 
sledilo družabno srečanje, na 
katerem so lovci skupaj z obi-
skovalci obujali spomine na 
lovske dogodke, stresali anek-
dote in se strinjali, da je bil lov 
včasih potreba oz. boj za pre-
živetje, kasneje pohlep in pre-
stiž, danes pa način sonarav-
nega bivanja in del kulture. 

 S. Radi, foto: J. Teraž

Visok jubilej delovanja so člani LD Boštanj obeležili v graj-
skem parku tudi s Hubertovo mašo. 

Kulturni program so popestri-
li godbeniki godbe Slovenskih 
železnic iz Zidanega Mosta 
pod vodstvom Francija Lipov-
ška, učenci POŠ Loka pri Zida-
nem Mostu, humorni skeč pa 
so pripravile članice Društva 
kmečkih žena iz Svibnega. Pri-
reditev je povezoval član lo-
vske družine Janez Krivec. 
Poleg predstavnikov LZS, ZLD 
Posavje in ostalih je prisotne 

Ponosni na lovski koči in lovišče
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na prvo septembrsko soboto smo člani Lovske družine Loka pri Zidanem Mo-
stu skupaj s krajani in številnimi gosti pri našem lovskem domu praznovali 70-letnico delovanja. 

pozdravil tudi župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk. Krat-
ko zgodovino lovske družine 
je predstavil Pavle Zagode, 
zbrane pa je nagovoril stareši-
na lovske družine Jani Krivec, 
ki je v svojem nagovoru  sezna-
nil prisotne, da imajo člani Lo-
vske družine Loka pri Zidanem 
Mostu, znanje, željo in priprav-
ljenost varovati, gojiti in ohra-
njati divjad in naravo. »Lovci 
se lahko s ponosom ozremo na 
preteklih 70 let, saj smo uspe-
li realizirati vse zastavljene na-
loge. Ponosni smo na naši lo-
vski koči in lovišče, ki je zaradi 
dobrega gospodarjenja še ved-
no zatočišče različnim vrstam 
divjadi. Lov in lovstvo nista 
ubijanje in zasužnjevanje div-
jadi, ampak sta oblika naravo-
varstvene dejavnosti. Skrb za 
čisto in naravno okolje je nalo-
ga stalnica nas vseh, zato ego-
izem tistih, ki brezsrčno uni-
čujejo naravne vrednote in si 

jih krojijo le sebi v prid, vodi 
v propad,« je povedal stareši-
na ter vsem prisotnim izrekel 
zahvalo in priznanje za vse, kar 
so storili pri razvoju in obsto-
ju lovske družine. Za zaklju-
ček je starešina še dodal spo-
ročilo vsem občanom: »Zemlja 
je lepa kot nevesta, ki za ok-
ras ne potrebuje draguljev, ki 
jih je obdelal človek, temveč 
je zadovoljna z zelenjem svo-

jih travnikov in gozdov, zlatim 
peskom svojih morskih obal in 
dragocenimi kamninami svo-
jih planin.« Prijeten dan smo 
zaključili ob lovskemu golažu 
in branju zbornika, v katerem 
je predstavljeno naše minulo 
delo. Na koncu smo si zažele-
li še veliko uspešnih let, veliko 
zdravja in dober pogled.

 Jani Krivec

Loški lovci pri svojem lovskem domu
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Gospodarske družbe morajo 
svoja letna poročila za prejšnje 
poslovno leto pripraviti in od-
dati do konca meseca marca, 
vendar pa morajo velike in sre-
dnje gospodarske družbe ter 
družbe, ki se ukvarjajo z ener-
getsko dejavnostjo, pa tudi 
nekatere druge pravne osebe, 
svoja poročila revidirati, za kar 
imajo čas do konca meseca av-
gusta. Zaradi tega je mogoče 
celovitejše in natančnejše oce-
ne poslovanja gospodarstva za 
minulo leto narediti šele po 1. 
septembru. A za nekaj družb 
(npr. Radeče papir Nova) tudi 
sedaj še ni mogoče dobiti po-
datkov, ker niso dovolile javne 
objave pred potrditvijo svojih 
revidiranih poročil. V uredni-
štvu smo se kljub temu odlo-
čili, da bomo zbrali in za ob-
javo upoštevali vse dosegljive 
podatke za leto 2015, saj smo 
sedaj že globoko v novem po-
slovnem letu, poleg tega pa 
po mnenju poznavalcev kas-
neje ne bo prišlo do bistvenih 
sprememb. 

LANI VEČJI PRIHODKI IN 
MANJŠI DOBIČEK KOT V 
2014

Kot smo že pisali v letošnji 
junijski številki, je 1.451 po-
savskih družb lani ustvarilo 
dobre tri milijarde evrov pri-
hodkov, pri čemer so se pri-
hodki v Posavju lani povečali 
za okoli petino, kar je pomeni-
lo bistveno višjo rast od pov-
prečja v Sloveniji (4 %). Žal pa 
se je zmanjšal dobiček posav-
skih družb, saj je bil čisti do-
biček za 6 odstotkov manjši 
kot leto poprej, medtem ko je 
v državi kot celoti porasel za 
13 odstotkov. Posavsko gospo-
darstvo je zelo odvisno od iz-
voza, saj skoraj dve tretjini pri-
hodkov ustvarijo na tujih trgih.

Med pozitivne premike minu-
lega leta lahko vsekakor šte-
jemo rast zaposlovanja, saj je 
bilo lani 560 več zaposlenih, 
skupno število le-teh pa je zna-
šalo 9.905. Ker je s 1. 1. 2015 

začela veljati nova opredelitev 
statistične regije Posavje, so 
bili k posavskim rezultatom 
poslovanja prvič prišteti tudi 
rezultati občin Radeče in Bi-
strica ob Sotli, kar pa na celot-
no posavsko sliko ni imelo več-
jega vpliva.

V SENCI ENERGETSKIH 
VELIKANOV

Gospodarsko sliko Posavja že 
vrsto let zelo pomembno kro-
jijo družbe iz energetike oziro-
ma družbe, ki po svoji dejavno-
sti spadajo v skupino oskrbe z 
električno energijo, plinom in 
paro. Te družbe (GEN-I, GEN 
energija, NEK, HESS in TE Bre-
stanica), ki so v velikem dele-
žu v javnem oz. državnem 
lastništvu, skupno podobo 
posavskega gospodarstva po-
membno izboljšujejo po najpo-
membnejših kazalcih. Energet-
ske družbe imajo skupno prek 
1.000 zaposlenih, povečini iz 
Posavja, poleg tega pa preko 
naročanja različnih storitev in 
dobave blaga posredno dajejo 
kruh še mnogim drugim, naj si 
bo iz Posavja ali širše v Slove-
niji in tudi preko njenih meja. 

Družbe, ki proizvajajo in pro-
dajajo električno energijo, 
predstavljajo skoraj dve tretji-
ni prihodkov posavskega go-
spodarstva ter ustvarijo več 
kot polovico čistega dobička, 
njihovi poslovni rezultati pa jih 
uvrščajo tudi na lestvice naju-
spešnejših slovenskih podjetij. 
Tako je na primer na lestvici, ki 
jo je spomladi pripravil časo-
pis Delo, družba GEN-I po vi-
šini letnih prihodkov zasedla 
visoko 2. mesto (takoj za Pe-
trolom), NEK in GEN pa sta si 
sledila na 40. in 41. mestu (na 
lestvici so bili še 86. Vipap Kr-
ško, 173. Kostak Krško, 252. 
Zrno Raka, 286. Kovis Brežice, 
289. Terme Čatež). 

Ob vsem tem najbrž ni čudno, 
da mnoga manjša, a prav tako 
uspešna in za razvoj Posavja 
pomembna podjetja ostajajo 

nekako v senci energetskih ve-
likanov. Da bi nekoliko zbistrili 
sliko posavskega gospodarstva 
in njegove "neenergetske" pa-
radne konje predstavili našim 
bralcem, smo se v uredništvu 
odločili, da pripravimo lestvi-
co največjih in najboljših pod-
jetij brez dosežkov omenjenih 
petih energetskih družb (glej 
tabelo 1).

PETDESET NAJVEČJIH PO 
CELOTNIH PRIHODKIH V 
LETU 2015

Potem ko smo iz podatkov 
Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) 
za leto 2015 izvzeli rezultate 
energetike, smo dobili lestvi-
co 50 podjetij z največjimi pri-

hodki (glej tabelo 2), ki že na 
prvi pogled odraža precejšnjo 
pestrost gospodarskih dejav-
nosti v regiji Posavje. Med naj-
bolj zastopanimi so (še vedno) 
panoge: proizvodnja papir-
ja in izdelkov iz papirja, pre-
delovalne dejavnosti, trgovi-
na, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil, posredništvo 
in trgovina na debelo, promet 
in skladiščenje ter gradbeni-
štvo. Kakor v celotnem zbi-
ru posavskih podjetij tudi na 
naši lestvici po številu vodijo 
družbe iz občine Krško (17), 
vendar jim tukaj tesno sledijo 
tiste s sedežem v brežiški (16) 
in sevniški občini (13), po dve 
pa imata sedež v občini Radeče 
oziroma Kostanjevica na Krki.

Kot je razvidno iz lestvice, sta 
le dve družbi izmed petdesetih 
imeli več kot 50 milijonov pri-
hodkov in ena več kot 40 mili-
jonov, sedem družb je doseglo 
več kot 20 milijonov, deset pa 
več kot 10 milijonov evrov pri-
hodkov v letu 2015. Sledi sku-
pina 23 podjetij z več kot 5 mi-
lijoni prometa, ostalih sedem 
na lestvici pa je pridelalo vsaj 
4 milijone evrov.

Skupna značilnost največjih 
desetih je, da so tudi veliki za-
poslovalci, saj imajo, z izjemo 
Zrna z Rake, ki zaposluje samo 
18 ljudi, štirje več kot 300, dva 
več kot 200 in trije več kot 100 
zaposlenih. Formalno sodi pet 
izmed prvih desetih med veli-
ka podjetja (nad 250 zaposle-

nih). Podjetja z naše lestvice 
imajo v povprečju 97 zaposle-
nih in skupno zaposlujejo več 
kot 4.800 ljudi.

Posavsko gospodarstvo do-
življa tudi počasne, a vztraj-
ne lastniške spremembe. Tako 
je izmed 50 podjetij z največ-
jimi prihodki približno peti-
na v tuji ali mešani lasti, med 
prvimi desetimi na lestvici 
največjih pa kar polovica (Vi-
pap, DS Smith, Jysk, Resistec in 
Athos). Tudi sicer bi bilo zani-

mivo pogledati, kdo so lastni-
ki posameznih družb in tudi 
od kod prihajajo njihova vod-
stva, saj je tudi po tem opazi-
ti razliko v njihovi odprtosti in 
odgovornosti do okolja, v ka-
terem delujejo. A o tem morda 
kdaj drugič. 

KAJ PRAVIJO NAJVEČJI?

V najvišje uvrščeni družbi VI-
PAP Videm Krško proizvo-
dnja papirja in vlaknin d. 
d. (89.481.857 evrov prihod-
kov) se niso odločili odgovori-
ti na vprašanje, kako so (bili) 
zadovoljni z lanskim poslova-
njem in kako jim kaže letos. Iz 
razpoložljivih podatkov in in-
formacij je razvidno, da gre 
za primer družbe, katere ve-
liki prihodki še ne pomenijo 
tudi visoke uvrstitve na lestvi-
ci najboljših, torej med tistimi 
z visokim dobičkom. Poslov-
ni izid Vipapa je bil namreč 
v letu 2015 negativen, izgu-
ba pa je znašala prek 6 milijo-
nov evrov. Tak rezultat ni po-
sebnost lanskega leta, pač pa je 
izguba prisotna že nekaj zad-
njih let, ko se krška papirnica 
srečuje tako s težavami, od ka-
terih so nekatere skupne vsem 
v papirni branži, druge pa so 
specifične za krško tovarno. Že 
vrsto let namreč v svetu in v 
regiji pada poraba časopisnih 

papirjev, ki jo spremlja tudi ni-
žanje cen, po drugi strani pa je 
odpadni papir kot osnovna su-
rovina razmeroma drag. Krški 
proizvajalec s svojimi zastare-
limi proizvodnimi kapaciteta-
mi težko tekmuje s proizvajal-
ci, katerih proizvodnja papirja 
je nekajkrat večja, poleg tega 
so ti zaradi lastne proizvodnje 
energije veliko bolj energet-
sko učinkoviti. V Krškem so se 
že lani lotili določene sanaci-
je, v katero je bilo poleg mno-
gih drugih ukrepov zajeto tudi 

zmanjšanje števila zaposlenih 
in znižanje plač.

V drugouvrščeni družbi Kos-
tak, komunalno in gradbe-
no podjetje d. d. (50.644.325) 
poudarjajo, da so v letu 2015 
več kot 80 % prihodkov ustva-
rili z izvajanjem tržnih de-
javnosti, največ na področju 
gradbeništva. Prihodki gospo-
darskih javnih služb, po kate-
rih so bili v preteklosti najbolj 
znani, so znašali le približno 
16 %. Poslovno leto 2016 oce-
njujejo kot težko, predvsem 
zaradi razmer v gradbeništvu, 
vendar so kljub temu uspeli 
najti nove priložnosti na po-
dročju visokih gradenj. V leto-
šnjem letu so pričeli z gradnjo 
stanovanjskega kompleksa Ze-
lene Jarše v Ljubljani, kjer bo 
že naslednje leto na voljo 113 
stanovanj.  Največjo rast pa 
beležijo na področju ravna-
nja z odpadki, kar jim omogo-
ča predvsem nova naložba v 
linijo za proizvodnjo alterna-
tivnih goriv. V Kostaku vlaga-
jo vse napore, da bi do konca 
leta 2016 realizirali svoje načr-
te in leto zaključili vsaj na nivo-
ju zadnjih dveh let. To bi jim ne 
nazadnje omogočilo še naprej 
ustvarjati nova delovna mesta 
in kot družbeno odgovorne-
mu podjetju podpirati lokalno 
skupnost. 

Kot navajajo v tretjeuvršče-
nem podjetju na naši lestvici 
- DS Smith Slovenija d.o.o., 
Brestanica - prej Duropack 
(45.650.217), je bilo 2015 zah-
tevno leto sprememb. Postali 
so član mednarodne korpo-
racije DS SMITH s sedežem v 
Londonu, ki združuje prek 200 
tovarn v 34 državah in ima več 
kot 25.000 sodelavcev. V Slove-
niji delujejo na lokacijah Bre-
stanica in Logatec ter v hče-
rinskem podjetju na Rakeku. 
V poslovnem letu 2015 so us-
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POSAVJE - V Posavskem obzorniku smo v mesecu juniju (PO št. 12) na podlagi podatkov krške izpostave AJPES in ocene Gospodarske zbornice Posavje že poroča-
li o rezultatih poslovanja posavskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2015. Tokrat pa smo pripravili podrobnejši pregled tistih, ki so bili v 
lanskem letu najboljši, predvsem pa tistih, ki so s svojimi prihodki največ prispevali v skupni rezultat posavskega gospodarstva.

Največja in najboljša posavska podjetja (TOP 50)

Podjetje Prihodki Dobiček Zaposleni
1 GEN-I 1.791.026.194 8.071.481 201
2 NEK 176.741.533 0 641
3 GEN energija 175.543.639 12.841.388 49
4 HESS 14.508.678 2.269.919 41
5 TE Brestanica 14.062.458 1.256.046 104

Tabela 1: REZULTATI POSLOVANJA ENERGETSKIH DRUŽB V LETU 2015,  
Viri: AJPES in lastni izračuni

Miljenko Muha, predsednik 
uprave družbe Kostak 

VIPAP Videm Krško proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

Stefan Eibl-Török, predsednik 
uprave podjetja Vipap Krško

Majda Androjna, direktorica 
podjetja DS Smith Slovenija

Tudi na tretjih letošnjih tematskih straneh Podjetno 
Posavje nadaljujemo s spremljanjem podatkov o go-
spodarstvu v Posavju, a tokrat na malo drugačen na-
čin kot doslej. Ker so bili dosedanji načini pregledov 
regijskega gospodarstva preveč splošni, smo se prvič 
odločili, da pripravimo lestvice največjih in najboljših 
posavskih podjetij po prihodkih in dobičku, saj je po 
našem mnenju prav, da ljudje vedo, kdo in kje najuspe-
šneje gospodari, skrbi za razvoj in napredek regije ter 
navsezadnje daje kruh zaposlenim in njihovim druži-
nam. Ob tem se znova zahvaljujemo podjetjem, pri ka-
terih naletimo na odprta vrata in se odzivajo našim va-
bilom k sodelovanju v skupno korist.  Ur.
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Naziv Kraj Skupni 
prihodki

Št.
zap.

1 VIPAP VIDEM KRŠKO * Krško 89.481.857 342

2 KOSTAK Krško 50.644.325 357

3 DS SMITH SLOVENIJA Brestanica 45.650.217 277

4 ZRNO Ravno, Raka 35.164.018 18

5 KOVIS * Brezina 30.627.346 118

6 TERME ČATEŽ * Čatež ob Savi 30.379.870 392

7 JYSK Brežice 25.622.539 165

8 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. Kostanjevica na Krki 23.555.388 301

9 ATHOS Kostanjevica na Krki 22.128.364 126

10 LISCA Sevnica 20.183.845 231

11 TANIN SEVNICA Sevnica 18.466.035 106

12 METALNA SENOVO * Senovo 17.833.082 137

13 WILLY STADLER Velika vas 16.835.204 98

14 PREIS SEVNICA Sevnica 16.512.233 160

15 STILLES Sevnica 15.023.044 189

16 I.H.S. Krško 13.314.065 98

17 MUFLON * Radeče 12.410.000 96

18 DELTA TEAM Krško 11.444.821 14

19 PAPIROTI Senovo 10.617.241 82

20 RAFAEL Sevnica 10.475.326 75

21 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 8.857.318 38

22 BARON INTERNATIONAL Obrežje, Radeče 8.644.706 19

23 PLASTOFORM BLANCA Kladje nad Blanco 8.641.974 74

24 EVROSAD  * Krško 8.481.021 104

25 MLIN KATIĆ Velika vas 8.141.717 23

26 SAMO123 - v likvidaciji Jesenice na Dol. 7.969.271 4

27 KOPITARNA SEVNICA Sevnica 7.862.135 114

28 OLJA GTO  Brežice 7.676.926 5

29 AFP Sela pri Dobovi 7.660.274 62

30 TIPS  Leskovec pri Krškem 7.104.477 68

31 TA - REGULATOR  Brežice 6.932.168 52

32 TRGOKOM Krško 6.864.728 17

33 INKOS Krmelj 6.603.923 123

34 PAKO  Slovenska vas 6.315.274 16

35 ARMAT  Krmelj 6.301.372 22

36 INO BREŽICE Krška vas 6.292.511 46

37 KOP BREŽICE * Brežice 6.218.240 92

38 TERMOGLAS Dolenji Boštanj 6.204.367 47

39 AGRO ZRNO Brežice 6.143.833 1

40 RADANOVIČ  Brežice 6.067.327 4

41 INPLET Dolnje Brezovo 5.652.109 84

42 JP KOMUNALA BREŽICE Brežice 5.478.291 80

43 DD ELMONT  Krško 5.266.962 48

44 INTEGRAL BREBUS Brežice 4.869.467 74

45 GRIESHABER logistika Velika vas 4.854.626 91

46 GRADNJE  Dolenji Boštanj 4.761.776 45

47 JP KOMUNALA SEVNICA Sevnica 4.633.441 58

48 MARKET DUŠAK Cerklje ob Krki 4.562.927 29

49 MABAT INT  Kapele 4.432.420 9

50 O.T.I. ROSSI Brestanica 4.150.924 32

PETDESET NAJBOLJŠIH PO 
DOBIČKU V LETU 2015

Eden najpomembnejših poka-
zateljev uspešnosti podjetja, 
še zlasti z vidika njegovih la-
stnikov, je seveda njegova do-
bičkonosnost, ki predstavlja 
rezultat razlike med prihodki 
in odhodki v poslovnem letu. 
Ko le-tega zmanjšamo za da-
vek od dobička in druge dav-
ke, dobimo čisti dobiček. Po-
savska podjetja smo tokrat 
razvrstili tudi po tem kriteri-
ju in (brez petih energetskih 
družb) dobili lestvico 50 naj-
boljših v letu 2015 (glej tabe-
lo 3). Med njimi je ena družba 
z dobičkom nad 3 milijoni, tri 
imajo dobiček prek 2 milijona, 
pet družb pa je imelo več kot 
1 milijon evrov dobička. Več 
kot 500.000 evrov dobička je 
imelo v lanskem letu še 13 po-
slovnih subjektov v Posavju z 
lestvice 50 najuspešnejših.

V prvouvrščenem Taninu iz 
Sevnice (3,5 milijona evrov do-
bička) zaradi prezaposlenosti 
tokrat niso našli časa za izja-
vo, v kateri bi komentirali svo-
je dosežke v lanskem letu in 
napovedali, kakšen izkupiček 
predvidevajo ustvariti svojim 
lastnikom v letošnjem. Mnenje 
drugouvrščenega podjetja po 
višini dobička v letu 2015 DS 
Smith Slovenija (2,5 milijona 
evrov) smo navedli že pri le-
stvici podjetij z največjimi pri-
hodki, na kateri so zasedli tret-
je mesto. Iz sevniške Lisce (2,4 
milijona evrov) so nas v odgo-
voru seznanili s podatki o pri-
hodkih celotne skupine Lisca 
d. d., ki so znašali lani 29,3 mi-
lijonov, medtem ko je čisti po-
slovni dobiček skupine znašal 
skoraj 2,5 milijona evrov. V Li-
sci ocenjujejo, da je poslova-
nje skupine Lisca tudi v letoš-
njem letu zelo uspešno, saj so 
v prvih sedmih mesecih doseg-
li za 10 % večje čiste prihodke 
od prodaje kot v lanskem letu, 
zato pričakujejo, da bodo tudi 
letos dosegli planiran dobiček.
Eden pomembnih ekonomskih 
kazalnikov, s katerim se meri 
gospodarska uspešnost po-
slovnega subjekta, je tudi do-

dana vrednost, ki v bistvu po-
meni tisto, kar je neka družba 
na novo ustvarila v enem po-
slovnem letu. Zanimivo je, da 
je bila po tem kriteriju v letu 
2015 v Posavju najuspešnejša 

družba Terme Čatež d.d., ki 
je lani dosegla preko 16.000 
evrov dodane vrednosti na za-
poslenega. S tem je precej pre-
segla dosežke ostalih podjetij, 
med katerimi so bili med naj-
bolj uspešnimi v tem pogledu 
še Vipap, Kostak, Tanin, Resis-
tec, Lisca, Willy Stadler, Kovis, 
Jysk, Stilles, Preis, Metalna itd.

PODOBNOSTI IN RAZLIKE 
ZMAGOVALCEV 

Zanimivo je, da sta vrh ene in 
druge lestvice, prva po kriteri-
ju skupnih prihodkov in dru-
ga kriteriju dobička, zelo suve-
reno zasedli družbi z mnogimi 
podobnostmi. Predvsem gre 
za družbi z izredno dolgo tra-
dicijo, saj je Tanin (prej Jugo-

tanin) že obeležil 90 let, Vipap 
pa bo že čez dve leti napolnil 
80 let delovanja. Kar težko 
verjetno se zdi, da sta v 21. 
stoletju zmagovalca tovrstne-
ga tekmovanja klasična pre-

Zap. 
št. Naziv Zaposleni Dobiček 

na zap.
1 TANIN SEVNICA 106 33.201
2 WILLY STADLER 98 23.211
3 DD ELMONT 48 22.474
4 KOVIS * 118 12.969
5 ATHOS 126 10.733
6 LISCA 231 10.419
7 DS SMITH SLOVENIJA 277 9.148
8 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. 301 5.592
9 JYSK 165 4.775

10 TERME ČATEŽ * 392 4.047

Občina Število družb Vrednost dobička
Krško 23 14.740.175
Brežice 15 8.306.646
Sevnica 7 7.134.305
Radeče 3 969.762
Kostanjevica 2 3.035.692

Tabela 2: PODJETJA Z NAJVEČJIMI PRIHODKI V LETU 2015  
Z zvezdico (*) so označene gospodarske družbe, katerih izkazi o poslovanju za leto 2015 še niso re-
vidirani, so pa zavezanci za revizijo. Na lestvici ni družbe Radeče papir nova, ki še ni javno objavi-
la revidiranega letnega poročila za leto 2015. Družba DS Smith Slovenija (naslednica nekdanjega 

podjetja Duropack) v letu 2015 ni imela sedeža v Posavju, ga pa ima znova od 20. 4. 2016.  
Viri: AJPES in lastni izračuni

DOBIČEK NA ZAPOSLENEGA V LETU 2015  
(v 10 družbah z najvišjim dobičkom) 

Z zvezdico (*) so označene gospodarske družbe, katerih izkazi o 
poslovanju za leto 2015 še niso revidirani, so pa zavezanci za re-

vizijo. Viri: AJPES in lastni izračuni

DRUŽBE IN NJIHOV DOBIČEK V LETU 2015 PO OBČINAH  
Viri: AJPES in lastni izračuni

Tanin Sevnica Kemična industrija d.d.

pešno krmarili in prinesli novo 
stabilnost lastnikom, zaposle-
nim in okolju. Poslovni kazalci 
kažejo doseganje in celo pre-
seganje določenih ciljev. V no-
vem poslovnem letu njiho-
vi cilji ostajajo visoki, zato se 

dnevno prilagajajo zahtevam 
trga, na katerem zmagujejo 
hitri, kreativni in ustvarjalni. 
Strategija DS Smith Slovenija 
je osredotočena na razvoj oko-
lju prijaznih embalažnih reši-
tev, pri čemer jim je v veliko 

pomoč nov oblikovno-razvoj-
ni center v Brestanici.

Ivan Mirt, direktor podjetja 
Tanin Sevnica

Goran Kodelja, direktor pod-
jetja Lisca Sevnica

Ob pregledu objavljenih le-
stvic lahko ugotovimo, da 
imajo le-te določene po-
manjkljivosti oziroma bi ob 
imenih podjetij morali doda-
ti tudi nekatere njihove spe-
cifičnosti. Tako je med naj-
večjimi in najboljšimi kar 
nekaj družb, ki sicer imajo 
sedež na območju Posavja, 
vendar pa večino dejavno-
sti opravljajo izven njega, 
pa tudi dejansko število za-
poslenih v naši regiji je raz-
meroma majhno (npr. Jysk s 
sedežem v Brežicah, ki ima 
trgovine po vsej Sloveniji). V 
lestvico niso zajeti nekateri 
uspešni samostojni podje-
tniki, kot tudi ne zadruge, 
ki so lani ustvarile 26,3 mi-
lijonov prihodkov in okoli 
250.000 čistega dobička. 

Poleg tega na lestvicah in v 
primerjavah niso vključena 
podjetja, ki večino dejavnosti 
opravljajo v Posavju in ima-
jo tu tudi veliko zaposlenih, 
vendar so bila ustanovljena 
ali pa so svoj sedež prese-
lila izven regije, kot na pri-
mer družbe SOP Internatio-
nal, Siliko, Numip, Q-techna, 
Hermes, Handte-ost, Šumi 
bonboni PE Krško, TPV PE 
Brežice, Krka, GG Brežice itd. 

Vendar pa imajo tovrstne 
težave pri zajemanju in pri-
merjavah podatkov tudi dru-
gi pripravljavci analiz gibanj 
v gospodarstvu na nivoju re-
gij. Resnici na ljubo se jim ne 
morejo povsem izogniti niti 
tisti, ki izdelujejo podob-
ne lestvice za območje ce-
lotne države, saj se srečuje-
jo z dilemami, kako vključiti 
vanje velike trgovske druž-
be in holdinge, katerih ma-
tične družbe imajo sedež v 
tujini, itd.
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Naziv Kraj Čisti dobiček 

1 TANIN SEVNICA Sevnica 3.519.269

2 DS SMITH SLOVENIJA Brestanica 2.533.982

3 LISCA Sevnica 2.406.871

4 WILLY STADLER Velika vas 2.274.724

5 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. Kostanjevica na Krki 1.683.295

6 TERME ČATEŽ * Čatež ob Savi 1.586.451

7 KOVIS * Brezina 1.530.291

8 ATHOS Kostanjevica na Krki 1.352.397

9 DD ELMONT  Krško 1.078.767

10 JYSK Brežice 787.848

11 ZRNO Ravno, Raka 778.217

12 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 742.697

13 KOSTAK Krško 678.590

14 DELTA TEAM  Krško 674.465

15 NESAMIS  Brežice 645.758

16 METALNA SENOVO * Senovo 598.989

17 PAPIROTI Senovo 594.811

18 VIIG  Dobrava ob Krki 594.571

19 I.H.S. Krško 580.577

20 INO BREŽICE Krška vas 542.936

21 INTEGRAL BREBUS Brežice 520.975

22 ŽARN KRŠKO Žadovinek 517.401

23 MUFLON * Radeče 491.919

24 LI-LU Brežice 489.343

25 KOPTER Leskovec pri Krškem 463.395

26 TA - REGULATOR  Brežice 404.721

27 GRIESHABER logistika Velika vas 355.343

28 TIPS  Leskovec pri Krškem 340.611

29 KOOP TRGOVINA  Zgornja Pohanca 335.165

30 NITI K.Z. Krško 323.712

31 PAKO  Slovenska vas 323.505

32 FUCHS MAZIVA LSL Brežice 316.617

33 DVIGALA PRIJATELJ Šentjanž 315.889

34 GAZELA Krško 312.793

35 SAVA AVTO  Dolenji Boštanj 309.135

36 SIMING Obrežje 289.182

37 OFTALMO Krško 281.028

38 JOMI TRADE Radeče 253.925

39 PRELE Krško 245.710

40 PAKLINE Senovo 233.666

41 ATG ZUPAN Krmelj 228.094

42 BARON INTERNATIONAL Obrežje, Radeče 223.918

43 ARH elektromehanika Leskovec pri Krškem 209.557

44 MABAT INT  Kapele 192.778

45 TRBOVC Sevnica 187.654

46 SKALA  Brežice 172.469

47 TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 168.607

48 KARBO Dolenji Boštanj 167.393

49 SARAMATI ADEM Vrbina 163.839

50 KIM Leskovec pri Krškem 162.730

panogi. Tako kot se je zmanjše-
vala poraba časopisnih papir-
jev je prišla tudi kriza v usnjar-
ski industriji, ki je bila dolga 
desetletja porabnik izvlečk-
ov iz lesa. Vendar se je Taninu 
z velikimi vlaganji v razvoj in 
inovacije uspelo izvleči iz teh 
zagat in predvsem s preusme-
ritvijo v prehranska dopolni-
la za živali in ljudi prilagodi-
ti zahtevam globalizacije ter 
namesto perifernega igralca v 
svoji branži postati udeleženec 
svetovnega formata in celo vo-
dilni na svojem področju. 

Za razliko od Vipapa je Taninu 
uspelo doseči energetsko sa-
mozadostnost, še več, presež-
ke elektrike celo prodaja. Tudi 
v lastništvu je prišlo do velike 
razlike, medtem ko je Vipap že 
pred letom 2000 praktično v 
celoti prešel v last tujcev, se je 
Tanin izognil tovrstnim posku-
som in ostal v domači lasti. Po 
javno dostopnih informacijah 
(in lastnih izkušnjah naše hiše) 
sta obe podjetji dokaj zaprti 
za potrebe družbenega okolja, 
medtem ko je Vipap praktično 
že pred leti praktično prenehal 
s sponzorstvi, se Tanin (še ved-
no) odziva s sponzoriranjem v 
športu (kolesarstvo, mali no-
gomet) in zdravstvu, vendar je 
njegov prispevek z ozirom na 
visoke dobičke vsaj na zunaj 
videti dokaj skromen.

ZA ZAKLJUČEK 

Seveda se v uredništvu zave-
damo, da objavljeni podatki 
še zdaleč ne zadoščajo za real-
no sliko, kaj šele oceno stanja 
v posavskem gospodarstvu. Za 
popolnejšo sliko bi bilo pot-
rebno dodati podatke o dodani 
vrednosti na zaposlenega, pov-
prečni bruto plači zaposlenih, 
pa dobičkonosnosti kapitala in 
sredstev. Seveda ni vseeno v 
kakšnih pogojih podjetja gos-
podarijo, s kakšno dejavnostjo 
se ukvarjajo in kje pridobivajo 
prihodke ter s koliko zaposle-
nimi ga ustvarjajo. Za regijo je 
tudi nadvse pomembno, koli-
ko tukajšnjih prebivalcev za-
poslujejo in kakšna je njihova 
izobrazbena, pa tudi starostna 
struktura. Kot na vseh drugih 
področjih ima tudi v tem pri-
meru statistika svoje dobre in 
slabe strani.

Pri svojem prvem srečevanju 
s tako konkretnimi številka-
mi, za katerimi pa stojijo še 

bolj konkretni ljudje in njihovi 
vsakodnevni napori v želji po 
doseganju čim boljših rezulta-
tov, smo spoznali, da je gospo-
darske subjekte praktično ne-
mogoče objektivno primerjati.
Kljub temu smo prepričani in 
že prvi odzivi, na katere smo 
naleteli med pripravami tega 
prispevka, nas v tem potrjuje-
jo, da se je splačalo narediti ta 
prvi korak. Naj bo to ne le še en 

prispevek naše medijske hiše 
k medsebojnemu spoznavanju 
vseh, ki soustvarjajo temeljne 
pogoje za boljše življenje v Po-
savju, pač pa tudi dobra podla-
ga za podobno in še bolj kvali-
tetno nadaljevanje te zgodbe v 
prihodnjem letu.

 Pripravila: 
 Silvester Mavsar, 
 Peter Pavlovič

Tabela 3: PODJETJA Z NAJVIŠJIM DOBIČKOM V LETU 2015  
Z zvezdico (*) so označene gospodarske družbe, katerih izkazi o poslovanju za leto 2015 še niso re-
vidirani, so pa zavezanci za revizijo. Družba DS Smith Slovenija (naslednica nekdanjega podjetja 

Duropack) v letu 2015 ni imela sedeža v Posavju, ga pa ima znova od 20. 4. 2016.  
Viri: AJPES in lastni izračuni

Direktor GZS OZ Posavje Gorišek: 
leto 2016 bo boljše kot 2015

Vzdušje med posavskimi go-
spodarstveniki je optimistič-
no, pravi prvi mož posavske 
gospodarske zbornice Dar-
ko Gorišek, kar je po njego-
vem mnenju zelo pomembno. 
»V razgovorih, ki sem jih imel 
v zadnjem času, so mi nekateri 
rekli, da imajo leto 2016 več ali 
manj že pod streho oz. so nji-
hove kapacitete zasedene in da 
se že pripravljajo na leto 2017. 
Nekateri gredo v tem času na 

ključne sejme, ki se bodo odražali v naslednjem letu. Tudi tis-
ti, ki še ne vidijo do konca leta, imajo v obdelavi kar nekaj po-
nudb in računajo, da bodo še dobili nekaj posla,« pojasnjuje 
stanje v posavskem gospodarstvu. Kot ocenjuje, bo letošnje 
leto bolj uspešno kot leto 2015, čeprav ima energetika kot no-
silni steber regijskega gospodarstva pred sabo remont v NEK, 
ki pa je že vkalkuliran v načrtih. 

Na zbornici imajo tekoč vpogled v podatke o izvozu in uvozu. 
V prvem letošnjem polletju se je regijski izvoz povečal za sla-
bih 9 % v primerjavi z enakim obdobjem lani, uvoz pa se je 
povečal celo za 23 %. Najbolj, kar za slabih 33 %, se je pove-
čal izvoz na Hrvaško, za slabih 16 % v Nemčijo, slabih 10 % pa 
v Italijo. hrvaška je prva tudi na uvozni strani s skoraj 24-od-
stotno rastjo, za slabih 16 % se je povečal uvoz iz Nemčije, za 
okoli 11 % pa uvoz iz Nemčije in Italije. Kar se tiče Hrvaške, 
gre predvsem za izvoz in uvoz električne energije, pri menja-
vi z Nemčijo gre za papirno industrijo, Resistec, INO itd., pri 
Avstriji prav tako za papirne izdelke, podjetje Preis ipd. »Vidi-
mo, da so za našo regijo najbolj pomembne države Evropske 
unije, države bivše Jugoslavije in še nekatere vzhodnoevrop-
ske države,« pravi Gorišek. Obseg izvoza (284 mio € v prvem 
polletju) sicer še vedno precej presega obseg uvoza (218 mio 
€). Posavsko gospodarstvo še vedno predstavlja 2-2,5 % de-
lež slovenskega gospodarstva.

Po Goriškovih besedah je za Posavje zelo pomembno dokon-
čanje izgradnje HE na spodnji Savi, ki prinaša posel številnim 
posavskim podjetjem, posredno vključenim v projekt. Drug 
pomemben moment pa je bližnji remont v NEK, v katerega je 
prav tako vpetih nekaj naših podjetij, ki bodo na ta račun iz-
boljšala svoje poslovanje, saj remonta lani ni bilo. Optimizem 
vliva tudi dogajanje v nekaterih drugih panogah, npr. papirni 
(novo vodstvo v krškem Vipapu in novi lastniki radeške papir-
nice), kovinski, ki se sicer ubada s pomanjkanjem domačega 
kadra, lesni ... »Čeprav so bili lani rezultati ekonomske učin-
kovitosti v Posavju malo slabši, pa je bilo odprtih skoraj 500 
novih delovnih mest, česar letos sicer ni pričakovati, bodo pa 
ti kadri pripomogli k boljšim rezultatom v letošnjem in nas-
lednjih letih,« zaključuje Gorišek.

delovalca, katerih osnovna 
surovina je enaka - les. Nju-
na proizvodnja je umeščena 
v naselje, ki je v obeh prime-
rih sedež ene izmed občin ob 
reki Savi, zaradi uporabe ke-
mijskih in drugih okolju, pred-
vsem zraku in vodi, škodljivih 

tehnoloških postopkov pa sta 
bili v nenehnem soočanju s 
pozornostjo javnosti in skrbjo 
okoliških prebivalcev. Vendar 
pa sta skozi desetletja in oči-
tno vse do danes pomembno 
prispevali k njihovemu zapo-
slovanju in preživljali števil-

ne družine v ožjem in širšem 
okolju.

Obe podjetji je močno prizade-
la izguba jugoslovanskega trga 
ob slovenski osamosvojitvi in 
nato še dogajanje na svetov-
nem trgu in predvsem v njuni 
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Podjetje Integral 
Brebus Brežice že 
skoraj 26 let vodi 
Jože Baškovič, ki 
pravi, da jim je na 
področju avtobus-
nega prometa uspe-
lo pridobiti primarno 
vlogo na področju 
Posavja, Dolenske 
in Bele krajine, še 
posebej po nakupu 
novomeškega pod-
jetja Integral Voznik, 
ki so ga realizirali v 
letu 2010. Podjetje 
izvaja skupaj s svo-
jim hčerinskim pod-
jetjem linije prime-

stnega, medkrajevnega in mednarodnega prometa. Na podlagi 
vizije, znanja in neizmerne volje ter energije vseh zaposlenih so 
si ob osamosvojitvi podjetja v letu 1990 zastavili ambiciozen cilj 
razvoja podjetja, ki je temeljil na disperziji dejavnosti.

Danes Integral Brebus dejavnost prevoza potnikov izvaja s 50 
avtobusi, ki so v večini znamk Mercedes, Neoplan in Man, skupaj 
s podjetjem Integral voznik pa jih imajo v lasti kar 82, kar po-
meni, da skupaj zaposlujejo 120 ljudi. Zelo velik poudarek daje-
jo usposobljenosti zaposlenih, vsa vozila ustrezajo vsem zahte-
vanim predpisom in zakonom, upravljajo pa jih vozniki z licenco 
in dolgoletnimi izkušnjami. 

Njihova primarna dejavnost je organizacija in izvedba javnih linij-
skih prevozov potnikov, z razvojem so svojo dejavnost razširili 
na področje turizma, izvajajo pa tudi občasne, posebne in pogod-
bene prevoze. Vozni park zajema avtobuse različnih kapacitet, 
na izbiro imajo 35-, 43-, 51-, in 59-sedežne avtobuse najviš-
je kakovosti. Za manjše skupine imajo tudi kombinirana vozila z 

osmimi sedeži in minibusi z 19 ali 27 sedeži. V času vožnje so 
vsi njihovi potniki dodatno nezgodno zavarovani.

109 LINIJ PRIMESTNEGA PROMETA
Trenutno opravljajo prevoze na 109 linijah primestnega prome-
ta, ki so namenjene dnevni migraciji učencev, dijakov in delavcev. 
Z njihovimi avtobusi se na linijah primestnega prometa dnev-
no prepelje v šolo in iz šole ter na delo in z dela nekaj tisoč po-
tnikov. V medkrajevnem prometu izvajajo 13 avtobusnih linij, ki 
povezujejo Brežice, Novo mesto in Ljubljano. Linije medkrajev-
nega prometa so delno namenjene potrebam dnevne migracije 
srednješolske mladine, predvsem v delu relacije med Brežicami 
in Novim mestom. Za potrebe študentske populacije ter ostalih 
uporabnikov prevozov pa so zanimive linije do Ljubljane, saj je 
zaradi slabe železniške povezave avtobusni prevoz po tem delu 
Dolenjske edina oblika javnega prevoza potnikov.

PREVOZ TURISTOV
Danes zaseda Integral Brebus Brežice pri turističnih prevozih iz 
Slovenije v tujino in v prevozih turistov po tujini pomembno mes-
to. Že nekaj let namreč v spomladanskih, poletnih in jesenskih 
mesecih izvajajo turistične prevoze tujcev po evropskih drža-
vah. Praktično ni več evropske države, v kateri se ne bi vrtela 
kolesa njihovih avtobusov.

Na področju turizma tržijo lastne turistične produkte, ki so name-
njeni predvsem zaključenim skupinam. Največ turističnih prevo-
zov naredijo v sodelovanju z agencijami iz Azije, prav tako pa so 
pooblaščen prodajalec turističnih aranžmajev vseh večjih sloven-
skih turističnih agencij. Svojo vlogo v lokalnem okolju krepijo tudi 
s t. i. receptivnim turizmom, saj je občina Brežice zelo turistično 
naravnana in ponuja veliko destinacij, kjer lahko turistom ponu-
dijo domače destinacije, povezane z vrhunsko kulinariko in vini.

IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV 
S pridobitvijo koncesije Ministrstva za notranje zadeve za izva-
janje tehničnih pregledov motornih tovornih in osebnih vozil so v 
letu 1998 razširili svojo dejavnost. V skladu z določili zakonoda-
je na tem področju so izvedli investicijo v novo poslovno stavbo 
za opravljanje tehničnih pregledov, ki so jo predali namenu konec 
leta 1999. Pri njih lahko opravite registracijo vozila, podaljšate ve-
ljavnost prometnega dovoljenja ter uredite vse upravne postop-
ke z odjavo in prijavo vozil, prepisov in ostalega. Nudijo tehnične 

preglede vseh motornih (osebnih in tovornih) ter priklopnih vozil, 
opravljajo pa tudi tehnične preglede traktorjev na terenu. Pri njih  
lahko opravite plačilo letne dajatve za uporabo vozil, pooblašče-
ni pa so tudi za sklenitev zavarovanj pri vseh zavarovalnicah.

KONTROLA TAHOGRAFOV
V letu 2001 so razširili dejavnost na kontrolo tahografov, ki je 
namenjena za tovorna vozila s področja Posavja in Obsoteljske-
ga, izvajajo jo pa tudi na vozilih lastnega voznega parka. Sto-
ritev kontole tahografov poteka na osnovi vpeljanega sistema 
kakovosti, za katerega so s strani Slovenske akreditacije prido-
bili Akreditacijsko listino, s katero se priznava izpolnjevanje zah-
tev standarda SIST EN ISO/IEC 17020, kar je bila tudi podla-
ga za imenovanje s strani pristojnega ministra za to dejavnost.

Za obe dejavnosti, tehnične preglede in kontrolo tahografov, 
imajo najsodobnejšo opremo in usposobljene kadre.

HOMOLOGACIJA VOZIL
Leta 2009 so akreditacijo razširili še na področje ugotavljan-
ja skladnosti oz. homologacijo vozil, tako da v prostorih tehnič-
nih pregledov opravljajo tudi posamično odobritev in identifikacijo 
uvoženih vozil, preglede predelanih in identifikacijo starodob-
nih vozil.

Vse našteto dokazuje, da se je podjetje iz linijskega prevoznika 
razvilo v enega večjih podjetij na področju prevozništva, turiz-
ma in tehničnih pregledov v Sloveniji. Letos so kupili še 10.000 
m2 veliko zemljišče podjetja Terra RB poleg stavbe s tehnični-
mi pregledi, na katerem bodo razširili parkirišče in postavili novo 
delavnico za servis. Z nakupom tega zemljišča pa se jim odpi-
rajo dodatne možnosti za razvijanje novih dejavnosti, kar kaže, 
da so bila uvodoma omenjena izhodišča pravilna.

www.integral-brebus.si

Integral Brebus Brežice več kot 
javni avtobusni linijski prevoznik

BREŽICE - V podjetju Integral Brebus so si že leta 1990 zastavili dolgoročno strategijo razvoja, ki je temeljila na natančnih analizah takratnega stanja linijskega pro-
meta in pričakovanih trendih bodočega razvoja tako podjetja kot tudi celotnega gospodarstva.

Direktor Jože Baškovič

Vozni park podjetja Integral Brebus Brežice d.o.o.

Stavba tehničnih pregledov

Prvi triosni avtobus v voznem parku

Upravna stavba Integral Brebusa z avtobusno postajo  
v Brežicah
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»Začetki so bili zelo težki, kajti odločiti smo se morali za samos-
tojno pot praktično preko noči, saj je bilo podjetje, s katerim smo 
sodelovali in v katerem sva bila oba z možem zaposlena, prisilje-
no prenehati s poslovanjem. Pridobiti smo morali zaupanje do-
baviteljev in poslovnih partnerjev, še najtežje pa je bilo pridobiti 
zaupanje kupcev,« se spominja podjetnica, ki je danes hvaležna 
vsem, ki so verjeli v njihov poslovni načrt.

Podjetje Market Cerklje Dušak Andreja s. p. je bilo ustanovljeno 
in registrirano v mesecu juliju leta 1996, s poslovanjem v lastnih 
prostorih pa je pričelo 16. junija 1996. Osnovna dejavnost trgo-
vine je promet z živili na drobno. Njihova specifika je, da so fran-
šiza velike slovenske trgovske verige, tako da je njihov glavni 
dobavitelj trgovsko podjetje Tuš, sodelujejo pa tudi z lokalni-
mi pridelovalci zelenjave in mesa, pekarnami ter nekaterimi do-
mačimi podjetji. 

USPEŠNO POSLOVANJE JE VODILO V ŠIRITEV

Ko je začelo podjetje fi-
nančno dobro poslo-
vati, kupci pa so se radi 
vračali v njihovo trgo-
vino, so začeli razmi-
šljati o širitvi. »Družina 
Kostevc iz Dečnega sela 
nam je ponudila njihov 
poslovni prostor v na-

jem. V letu 1998 smo odprli svojo drugo poslovalnico z imenom 
Market pri Kostevcu, v letu 2002 smo svoje poslovanje začeli v 
Brestanici pod imenom Market Nejc in v istem letu smo se od-
ločili, da začnemo poslovati kot franšiza v sodelovanju s podje-
tjem Tuš. V letu 2003 smo odprli trgovino v Dobovi pod imenom 
Market Dobova,« pripoveduje Andreja Dušak. 

Podjetje je zaradi zelo dobrega sodelovanja s podjetjem Tuš za-
čelo lažje poslovati in postalo je še bolj prepoznavno. Pred štirimi 
leti, leta 2012, so se odločili, da bodo v poslovnih prostorih trgo-
vine v starem krškem mestnem jedru, ki je bila dalj časa zaprta, 
lastnica pa je Občina Krško, odprli še eno poslovno enoto pod 
imenom Market Krško. Za prebivalke in prebivalce, predvsem za 
tiste v zrelejših letih, ki so se morali odpraviti po nakupih v trgo-
vska središča na obrobju mesta, je to zelo velika pridobitev. Lič-
no obnovljena trgovina z živili, ki se razprostira na 200 m2, pa 

je tudi poseben prispevek k oživljanju starega mestnega jedra. 

Že naslednje leto, leta 2013, so na pobudo Krajevne skupnosti 
Krška vas uredili poslovne prostore v njihovem kraju in decem-
bra začeli s poslovanjem pod imenom Market Krška vas. V lan-
skem letu so odprli novo poslovno enoto tudi v Krmelju v sev-
niški občini, ki posluje pod imenom Market Krmelj. 

»Danes ima podjetje sedem poslovalnic, 33 zaposlenih, v času 
dopustov si pomagamo tudi z lokalnimi študenti, ki pokažejo 
zanimanje za delo in za poklic trgovca,« nadaljuje sogovornica 
in pove, da je v vseh njihovih poslovalnicah mogoče dobiti kruh 
in pecivo vseh lokalnih pekov, lokalno pridelano zelenjavo, ima-
jo svoj odkup živine, koljejo v lokalni klavnici, tako da je goveje 
meso izključno domače. »Na ta način se skušamo čim bolj prib-
ližati kupcem in njihovim potrebam,« pravi in doda, da so njiho-
vi kupci večinoma domačini, a opažajo, da je vse več tudi kup-
cev iz drugih krajev. 

»Trudimo se, da smo za delo, ki ga opravljamo, strokovno 
usposob ljeni, prijazni, znamo prisluhniti kupcu in ustreči njego-
vim potrebam. Če česa nimamo, se potrudimo, da v čim krajšem 
času dobimo,« doda direktorica in lastnica podjetja Andreja Du-
šak. Družinsko podjetje ima tudi prokurista, to je lastničin mož 
Janez Dušak. »Ker leta tečejo, smo začeli v poslovanje uvajati 
tudi sina Jerneja in hči Rebeko, tako da smo postali družinsko 
podjetje,« še dodaja podjetnica, ki je ponosna na to, da so delo, 
vztrajnost in jasna vizija pripeljali do uspeha. 

PONUDBA IZDELKOV DOMAČEGA IZVORA 

V vsem tem času so se skušali prilagajati trgu in kupcem. S pri-
hodom velikih podjetij in odpiranju nakupovalnih centrov so 
občasno naleteli tudi na težave, ki pa so jih uspešno rešili. »Kup-
cem smo ponudili nekaj naših domačih izdelkov – znani smo po 
dobrih domačih klobasah in salamah, čevapčičih in po pripravi 
mesa za prikuhe na željo kupca. Tudi goveje meso imamo izključ-
no od domačih lokalnih rejcev, za vse ostalo meso pa se trudi-
mo, da bi bilo večinoma slovenske reje,« teče pripoved o trudu 
za obstoj na trgu. 

Zaradi vse večjega obsega poslovanja in z razširitvio dejavnosti 
je prišlo tudi do preimenovanja. Podjetje se sedaj imenuje Mar-
ket Dušak d. o. o. V njem zaposlujejo delavke in delavce iz doma-
čega okolja, ki so prijazni, delavni, pošteni in nasmejani. 

ODPRLI POGODBENO POŠTO

Po zaprtju pošte v Krški vasi so se v družinskem podjetju Du-
šak odločili na pobudo Pošte Slovenije prevzeti še poštno de-
javnost, tako da sedaj deluje v prostorih tamkajšnje poslovalni-
ce pogodbena pošta. 

SMELI NAČRTI

Vsako dobro podjetje ima skrbno načrtovan lasten razvoj in ima-
jo ga tudi v Marketu Dušak d. o. o. V letošnjem letu in v letu, ki pri-
haja, načrtujejo posodobitve čim večjega števila svojih poslov-
nih prostorov, tako da se bodo kupci v njihovih trgovinah dobro 
počutili in dobili želeno. Ponosni so, da so eno večjih podjetji v 
lokalnem okolju, da so trgovina z 20-letno tradicijo in z 20 leti 
uspešnega poslovanja. Še naprej se bodo trudili za kakovost in 
prijaznost ter uspešno poslovno zgodbo.

»Ker se je začelo povpraševanje oziroma zanimanje nekaterih 
velikih podjetij za sodelovanje z našim podjetjem in za naše po-
slovne enote, mislim, da prihaja čas manjših, prijaznih in dobrih 
trgovin. Tako ne izključujemo možnosti razširitve trgovine še za 
kakšno poslovalnico v Posavju,« zaključi podjetnica, ki ima veli-
ko in močno podporo v možu ter v sinu in hčerki. 

Prihaja čas manjših, prijaznih 
in dobrih trgovin

CERKLJE OB KRKI - Družinsko podjetje Market Dušak d. o. o. je začelo z delovanjem pred dvajsetimi leti, ko sta se Andreja in Janez Dušak odločila za samos-
tojno pot. Trenutki težke odločitve so prinesli prihodnost, o kateri sta lahko le sanjala. 

Trgovina v Cerkljah ob Krki, TUŠ market Cerklje

Direktorica Andreja Dušak

Certifikata za najboljšo bonitetno oce-
no in kvalitetno trgovino
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PRODAJAJO TEHNOLOGIJO, NE IZDELKE

Pričetek delovanja podjetja KOOP trgovina d.o.o. sega v leto 1990. 
Ustanovil ga je direktor Marjan Klemenčič, ki je pred tem 15 let 
delal v podjetju Hermes Ljubljana, ki je bila zastopnik podjetja 3M 
za program lepil in lepilnih trakov za področje celotne Jugosla-

vije. Kot vodja prodaje je bil deležen zelo sofisticiranega procesa 
šolanja v sistemu firme 3M, kar mu je skupaj s praktičnim delom 
na terenu pomagalo pridobiti veliko znanja in izkušenj. Po raz-
padu Jugoslavije sta postala funkcija in delovanje zastopniške-
ga podjetja Hermes nepomembna, saj tuja podjetja za svoje ko-
mercialne aktivnosti na slovenskem trgu niso več potrebovala 
zastopnika. Zato se je odločil ustanoviti svoje podjetje, v začet-
ku je njihova prodaja temeljila na izdelkih 3M, kmalu pa so pro-
gram začeli dopolnjevati z izdelki drugih proizvajalcev, ker, kot 
pravi direktor, samo s programom 3M ni videl prave perspektive 
za širitev. »Od vsega začetka nam je bilo vodilo oblikovati pro-
dajni program tako, da bomo imeli za večino zahtev primerno 
tehnično, komercialno in tehnološko rešitev – postati 'follower' 
najbolj znanim svetovnim proizvajalcem lepilnih trakov, ki na 
našem trgu nastopajo v svojem imenu. Seveda je to lahko reči 
in težko narediti. Treba je bilo več let trdega dela – vzpostavlja-
nje stikov s številnimi potencialnimi dobavitelji in navezava po-
slovnega sodelovanja s tistimi, ki so se ujemali z našo vizijo: ce-
novno konkurenčni, pripravljenost za dolgoročno sodelovanje z 
nami, ekološko primerni materiali,« pojasnjuje Klemenčič in do-
daja: »Z izjemno široko paleto proizvodov zagotavljamo optimal-
ne rešitve z vidika kvalitete, tehnologije in cene. Ne prodajamo 
izdelkov, ampak tehnologijo. Dokazujemo, da smo konkurenčni, 
tudi če nismo najcenejši.«

LASTNA OPREMA ZA RAZREZ TRAKOV

Prednosti podjetja KOOP trgovina d.o.o. so: obsežen program, za-
loga materialov in kratki dobavni roki, poznavanje domačega in 
tujega trga, učinkovite prodajne in poprodajne aktivnosti, osebni 
odnosi s strankami in dobavitelji, učinkovito in odgovorno delo 
vseh zaposlenih. Podjetje posluje s številnimi podjetji v Sloveniji 

in na Hrvaškem, začenja tudi s prodajnimi aktivnostmi v Bosni. S 
programom lepilni trakovi in lepila ustvarijo več kot 60 % letne-
ga prometa. Program predstavljajo lepila, lepilni trakovi in tesnil-
ne mase za zahtevna lepljenja v industrijski proizvodnji in obrti: 
proizvodnja počitniških prikolic in avtodomov, mobilnih hiš, av-
tobusov, vlakov, visoko kvalitetnih aluminijskih vhodnih vrat, bela 
tehnika, strojegradnja, prometne table, fasadne plošče, solarni 
paneli, proizvodnja plovil. Velika pridobitev, ki podjetju daje kon-
kurenčno prednost, je bila nabava stroja za razrez lepilnih trakov. 
Po njegovi zaslugi lahko racionalizirajo zaloge, močno pospešijo 
hitrost dobav in dobavljajo poljubne širine brez dolgega čakanja 
in omejevanja pri količinah ter dodatnih stroškov. Trg programa 
ročna orodja in oprema je zelo specifičen, zato se trudijo, da nji-
hov prodajni program, prodajne pristope in tudi cene temeljito 
prilagodijo. Tretji program sistemi za električno ogrevanje obse-
ga kompleksne rešitve tako z varčnimi stenskimi radiatorji, grel-

nimi kabli za talno in stropno ogrevanje, ogrevanje vodovodnih 
ali klima kanalov ter žlebov, grelnimi filmi za laminatni ali leseni 
pod kot tudi z grelnimi plašči ali grelnimi rokavi za ogrevanje cis-
tern ali instalacijskih vodov v industriji. Razmerje med učinkom 
ogrevanja in stroški je zelo ugodno, nudi visoko udobje, vrhun-
sko regulacijo ogrevanja ter ob vsem tem zelo nizko začetno in-
vesticijo v primerjavi s klasičnim načinom ogrevanja. Ponudba 
električnih sistemov za ogrevanje je njihova perspektivna razvoj-
na usmeritev, zato ji namenjajo posebno pozornost. Za avtoser-
visne delavnice so oblikovali širok izbor ročnega orodja kot tudi 

opreme: dvigala, polnilce akumulatorjev, zaganjalce motorjev, 
prenosne luči, ojačitve vzmetenja …

NASVETI SO TEMELJ PONUDBE

Podjetje izpostavlja svojih pet odlik: široka ponudba najkakovo-
stnejših izdelkov za vse situacije, strokovno svetovanje in iskanje 
optimalnih rešitev, zanesljiva tehnična podpora strankam (na te-
renu in iz pisarne), popolna fleksibilnost in prilagoditev potrebam 
strank ter konkurenčne cene. Strategija celotne ponudbe zapo-
slenih v podjetju KOOP trgovina d.o.o. temelji na osebnem sve-
tovanju. Z nasveti in priporočili usklajujejo potrebe naročnikov s 
ponudbo iz njihovih prodajnih programov. Za uresničitev potreb 
svojih odjemalcev tesno sodelujejo z dobavitelji, ki so v pretežni 
meri iz držav Evropske unije. Svojo ponudbo predstavljajo še na 
raznih specializiranih sejmih v Sloveniji in na Hrvaškem, od sve-
tovanja prodaje do servisnih storitev. 

NAJVEČJA PONUDBA V SLOVENIJI

V podjetju lahko brez preti-
ravanja pritrdijo, da so glede 
na pestrost, obseg ponudbe 
in kombinacijo raznovrstnih 
rešitev iz programa lepil, le-
pilnih trakov in tesnilnih mas 
največji v Sloveniji. Potrudi-
li so se in na podlagi razisko-
vanja tržišča ter aktivnega 
prisostvovanja v poslovnem 
prostoru uspešno vzposta-
vili dolgoročno sodelovanje 
s proizvajalci, ki so pri nas 
manj znani, vendar imajo 
atraktivne in predvsem viso-
kokakovostne izdelke. Tako 
lahko v specifičnih primerih 
zagotovijo tudi ozko specia-
lizirane rešitve. »Moj cilj je bil 
razvoj prodajnega programa 

in pogojev, da podjetje postane pomemben igralec na sloven-
skem trgu in tudi širše. Ta cilj v veliki meri dosegamo, ne samo s 
programom lepil in lepilnih trakov, ampak tudi s programom orod-
ja in opreme ter ogrevanja. Podjetje posluje zelo uspešno, že tret-
je leto zapored z najvišjo bonitetno oceno,« še pravi Klemenčič.

NOVA LOKACIJA PODJETJA

Podjetje KOOP trgovina d.o.o. se je letos preselilo na novo loka-
cijo v Brežicah, na Cesto bratov Cerjakov 43, kjer imajo objekt z 
več kot 3000 m2 prostora za skladiščenje, proizvodnjo in servis. 
Poleg je tudi upravna zgradba s pisarnami, razstavno-prodajni 
salon ter prostori za preizkušanje in testiranje izdelkov iz njiho-
vega prodajnega programa kot tudi prostori za predavanja in šo-
lanja. Nova lokacija bo podjetju omogočila še boljše pogoje dela 
in razvoja, kar bo vsekakor pripomoglo k njihovemu uspešnemu 
poslovanju tudi v prihodnje.

R Pomemben igralec na 
slovenskem trgu in širše

ZGORNJA POHANCA, BREŽICE - Podjetje KOOP trgovina d.o.o. iz Zgornje Pohance že več kot 25 let stremi k oblikovanju široke ponudbe tehnično in tehnološko sodobnih 
proizvodov po konkurenčni ceni. Ob ustanovitvi so si zastavili cilj kakovostne oskrbe trga z izdelki renomiranih evropskih proizvajalcev. Svojo ponudbo so z leti 
dopolnjevali, danes trgu ponujajo izdelke treh nosilnih programov: lepilni trakovi in lepila, ročna orodja in oprema ter sistemi za električno ogrevanje.

www.koop.si

Obsežen program lepilnih trakov in lepil

Direktor in lastnik Marjan Klemenčič

 Program specifičnih orodij za avtomobilsko industrijo

Program električnega ogrevanja

Certifikat zlate bonitetne 
odličnosti so prejeli tretje leto 

zapored

Poslovna stavba podjetja Koop trgovina d.o.o.
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KRŠKO - Podjetje Avtoline je 2. septembra v industrijski coni 
Žadovinek (za poslovno stavbo Megadoma) odprlo prvo samo-
postrežno avtopralnico v Posavju. »Krško ima vse, kar imajo ve-
liki,« je ob odprtju dejal direktor podjetja Avtoline, ki je od lani 
v lasti podjetja Žarn Krško, Slavko Hotko. Objekt avtopralnice, 
ki je bil zgrajen v slabih dveh mesecih, je v obliki nadstrešnice s 
šestimi pralnimi mesti za samopostrežno pranje vozila. Najso-
dobnejša tehnologija uporabnikom zagotavlja enostavno, hitro 
in učinkovito pranje, poleg pranja pa ponuja tudi druge storitve 
za nego in čiščenje vozila. Za vse, ki pranje avtomobila raje pre-
pustijo izkušenim rokam, je na voljo tudi klasična ročna pralni-
ca, v kateri vozilo temeljito očisti pralec. Samopostrežna avtop-
ralnica, ki je odprta 24 ur na dan, predstavlja novo ponudbo v 
našem okolju, kot je dejal Hotko, pa ni zadnja, saj želijo tovrstno 
avtopralnico ponuditi tudi drugje v Posavju, saj so v tem prepoz-
nali še nezapolnjeno tržno nišo.

Na otvoritvi je delovanje avtopralnice prikazal kar sam Hotko, 
novo pridobitev pa je kot »enega od korakov k napredku mesta« 
pozdravil tudi župan mag. Miran Stanko. Dogodek so popestrili 
plesalci Plesnega studia Novo mesto ter instrumentalna zased-
ba D'Palinka iz Krškega. Na dan otvoritve so obiskovalcem nu-
dili brezplačno pranje ter jim pokazali, kako enostavno je pra-
nje vozila na samopostrežni avtopralnici.  P. P.

Prva, a ne zadnja, samopostrežna 
avtopralnica v Posavju

Direktor Avtolinea Slavko Hotko med prikazom delovanja av-
topralnice (foto: B. Colarič)

CPT Krško, CKŽ 46, Krško | T: 07/490 22 20, 051 655 936 | E: info@cptkrsko.si|www.cptkrsko.si |www.visitkrsko.com 

NOVOSTI IZ CENTRA ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

VEM TOČKA – »VSE NA ENEM MESTU« 

VEM točke (»vse na enem mestu«) vedno bolj predstavljajo sti-
čišče podjetniškega sveta, saj s svojimi dejavnostmi zagotavlja-
jo podporo podjetnikom pri njihovi dejavnosti.

Če so bile ob prvih odpiranjih pomembne predvsem zaradi 
preprostejše registracije in pridobivanja nujnih informacij ob 
začetku podjetniške dejavnosti, so svojo vlogo z leti razširile pred-
vsem na področja svetovanja, izobraževanja in povezovanja.

Delovanje točk VEM posred-
no pomaga odpirati nova delov-
na mesta, podjetnikom omogoča 
preprostejši formalni začetek sa-
mostojne podjetniške poti, brez-
poselnim ponuja svetovanje pri odločanju za lastno podjetništvo 
in registraciji dejavnosti ter podjetnike spodbuja k povezovanju. 

CPT Krško kot ena izmed VEM točk omogoča celovite podporne 
storitve v podjetništvu tako za potencialne kot že delujoče pod-
jetnike - od registracije podjetja do pridobivanja raznoterih pod-
jetniških informacij.  

Kaj vam  lahko ponudi VEM točka CPT Krško? 
 • S svetovalcem skupaj »razmišljajo« o možnosti realizacije svo-

je podjetniške ideje.
 • Informacije o aktualnih razpisih in pomoč pri pridobivanju 

spodbud za uresničevanje podjetniških projektov. Za inovativ-
ne podjetniške ideje svetovalci po potrebi poiščejo tudi zunan-
jo strokovno pomoč. 

 • Informacije o izobraževanjih in brezplačna udeležba na anima-
cijskih in tematskih delavnicah v organizaciji CPT Krško. 

 • Svetovanje in registracija podjetja (s.p. oziroma d.o.o.) ter vpis 
v ustrezne registre preko portala VEM.

 • Ureditev prijav v obvezna socialna zavarovanja za zaposlene 
in druge. 

 • Redno (približno 1-2x na mesec) obveščanje po e-pošti glede 
aktualnih javnih razpisov, sejmov, spremembah v zakonodaji, 
delavnic, dogodkov ipd. preko  brezplačnega lokalno obarva-
nega e-časopisa »Moj spletni priročnik«. Vabimo Vas, da se 
nanj prijavite na info@cptkrsko.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrs-
tva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

NAJAVA DELAVNIC V OKTOBRU IN NOVEMBRU 

Tako v letošnjem kot naslednjem letu pripravljamo niz animacij-
skih in tematskih delavnic (v letošnjem letu predvsem na temo 
davčnega optimiranja ter inovativnosti). 

O vsebinah in terminih delavnice vas bomo redno informirali. 

Vabimo vas, da nas v zvezi z vašimi predlogi, idejami ali za na-
daljnje informacije kontaktirate oziroma se oglasite na našem 
sedežu, dobite pa jih lahko tudi po telefonu 07/490 22 24 in 490 
22 25 oz. po elektronski pošti info@cptkrsko.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

Utrinek z delavnice na temo vitkega podjetništva (sept. 2015) 

Od 22.  9.  2016 vas pr ičakujemo na
Trgu Mati je Gubca 3 v Krškem

 (prit l ič je Hotela City) .

V  KRŠKEM JE ZRASLA
NOVA POSLOVALNICA.
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Na poslovanje Sklada  so v letu 2015 najpomembneje vplivale razmere na kapitalskih 
trgih. Leto bo ostalo v spominu kot zelo razburljivo in volatilno, povezano s številnimi 
dogajanji v posameznih državah, območjih, panogah (Kitajska, Grčija, FED – 
Ameriška centralna banka, ECB ...), pravi mag. Darija Štraus Trunk, ki jo je po 
poteku štiriletnega mandata kot najustreznejšo kandidatko za direktorja Sklada izbral 
Upravni obor Sklada, Vlada RS pa jo je marca letos imenovala za v. d. direktorice 
Sklada. Kot dodaja, je na rezultat poslovanja nedvomno vplivalo tudi dogajanje v 
Sloveniji, povezano s privatizacijo podjetij (Telekom Slovenije …), pa tudi spremembe 
in dopolnitve zakonodaje, ki imajo neposreden vpliv na samo poslovanje Sklada.

Primarni naložbeni cilj Sklada je ohranjanje vrednosti premoženja in doseganje ciljne 
donosnosti v višini 4,29 %, ki si jo Sklad prizadeva doseči vse od leta 2004, ko je bil 
nazadnje revidiran Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG. 

Prihodek iz naslova prispevka je bil v letu 2015 sicer nekoliko nižji, kar je posledica 
remonta v NEK, dodati pa velja, da se odhodki Sklada iz leta v leto povečujejo 
predvsem zaradi povečanih aktivnosti v zvezi z izgradnjo odlagališča NSRAO ter 
povečanja obveznosti iz naslova nadomestil občinam. »V teh izjemno težkih razmerah 
na finančnih trgih je Sklad uspešno posloval in dosegel donos v višini 3,2 %, kar je 
odraz skrbnega upravljanja sredstev,« je poudarila v. d. direktorice. Konec leta je bila 
vrednost splošnega sklada finančnih naložb 188,8 milijona evrov in se je glede na leto 
2014 povečala za 2,4 % oziroma za 4,4 milijona evrov. Ob upoštevanju natečenih 
obresti in dividend je konec leta premoženje Sklada znašalo 190,9 milijona evrov.

Ob dobrem poslovanju pa se Sklad že vrsto let sooča z nekaterimi odprtimi vprašanji. 
Mag. Štraus Trunkova poudarja, da kadrovski deficit v službah Sklada predstavlja eno 
največjih operativnih tveganj, problematika pa se sorazmerno z rastjo portfelja in 
obsegom del in nalog iz leta v leto povečuje. Ostala nerešena vprašanja se nanašajo 
na novelacijo Programa razgradnje NEK, iskanje sistemske rešitve za zagotovitev 
celotnega obsega potrebnih sredstev za financiranje razgradnje NEK in odlaganje 
RAO iz NEK, evidentiranje sredstev Sklada in drugo. Kljub temu zagotavlja, da 
se zaposleni na Skladu tudi v letošnjem letu trudijo aktivno upravljati sredstva in 
uspešno slediti zastavljenim ciljem v skladu z veljavno naložbeno politiko.

Financiranje programa dela Agencije ARAO, j. g. z.

Na osnovi programov dela, ki jih potrdi Vlada Republike Slovenije,  Sklad in Agencija 
ARAO, j. g. z. skleneta letno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in sofinanciranju 
programa dela in plačil Agenciji ARAO. Leta 2015 je Sklad financiral Program dela 
Agencije ARAO v višini 3,5 milijona evrov. »V prihodnjih letih pričakujemo povečan odliv 
sredstev iz naslova sofinanciranja tekočih nalog ARAO ter vedno večji odliv za investicijo 
v odlagališče NSRAO, IJG in VRAO,« pojasnjuje v. d. direktorice Sklada. 

Plačila nadomestila lokalnim skupnostim zaradi omejene rabe 
prostora

V letu 2015 je Sklad občinam Krško, Kostanjevica na Krki, Brežice in Kozje plačal 
skupaj 5,5 milijona evrov za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta. 
Na podlagi spremenjene zakonodaje v letu 2014 je Sklad plačnik nadomestila Občini 
Krško, do spremembe zakonodaje je plačeval nadomestilo tudi občinam Kostanjevica 
na Krki, Brežice, Kozje (od sprememb dalje slednjim plačuje nadomestilo drugi 
zavezanec - NEK). V letu 2015 je tako Občina Krško prejela 5.329.630,98 evrov, 
Kostanjevica na Krki 11.950,31 evrov, Brežice 106.696,48 evrov in Kozje 10.690,90 
evrov. 

Plačilo prispevka za razgradnjo od GEN energije

GEN energija, ki je zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega prispevka za 
razgradnjo, je leta 2015 v Sklad vplačala 8,06 milijona evrov prispevka in s tem v 
celoti in v dogovorjenih rokih poravnala vse obveznosti. 

Pregled štiriletnega mandatnega obdobja (2012-2015)

Mag. Darija Štraus Trunk je vodenje Sklada prevzela v težkem obdobju. Z veseljem 
ugotavlja, da je ob aktivnem sodelovanju z organi Sklada (upravni in nadzorni 

odbor) ter zaposlenimi v službah Sklada uspela preoblikovati in optimizirati naložbeni 
portfelj, ki je danes varen, z nizkim tveganjem, saj večji del predstavljajo dolžniške 
naložbe visoke bonitete (vsaj »naložbeni razred«) ali denar in njegovi ustrezniki. 
Portfelj je likviden, razpršen, več kot 97 % celotnega portfelja pa predstavljajo 
visokolikvidne, tržne naložbe.

Kot je bilo že omenjeno, je vrednost splošnega sklada finančnih naložb na dan 31. 12. 
2015 znašala 189 milijonov evrov. V štiriletnem obdobju med leti 2012 in 2015 se je 
portfelj povečal za 40,7 milijona evrov, kar pomeni rast v višini 27,5 %. »Najvišja rast je 
bila dosežena v letu 2014, ko se je vrednost portfelja povečala za 9,8 %. V letu 2012 
je vrednost portfelja zrasla za 8,3 %, v letu 2013 za 4,5 %, v letu 2015 pa za 2,5 %. 
Vrednost Sklada je do 31. 7. 2016 narasla na dobrih 196 milijonov evrov, kar pomeni 
rast portfelja za 4,1 %.  V obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2016 se je vrednost portfelja 
Sklada povečala za skoraj tretjino (32,7 %),« pojasnjuje mag. Štraus Trunkova.

Uspešnost poslovanja Sklada

Med letoma 2012 in 2015 Sklad beleži pozitivno donosnost portfelja v vsakem 
posameznem letu. V omenjenem obdobju je bila dosežena povprečna letna 
donosnost 5,72 %. Najvišji sta bili v letih 2014 (8,6 %) in 2012 (7,6 %). 

Skladu je uspelo vzpostaviti pregleden način upravljanja. Odločanje o naložbah je 
urejeno po principu 'več oči', tako da sta zagotovljeni transparentnost in integriteta pri 
postopkih upravljanja sredstev. 

Kljub dobrim rezultatom, ki smo jim priča v preteklih letih, pa se v službah Sklada 
zavedajo, da pretekli dobri donosi niso zagotovilo za realizacijo donosov tudi v 
prihodnje. »Sklad mora tudi v bodoče upravljati s sredstvi v skladu s konservativno 
naložbeno politiko, ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti, razpršenosti in 
donosnosti,« na koncu dodaja mag. Štraus Trunk.  N. Č.

Tudi v zahtevnem letu 2015 
Sklad posloval uspešno

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v 
nadaljevanju: Sklad) je bil ustanovljen konec leta 1994 po posebnem zakonu, njegova vloga in pomen sta jasna in nedvoumna – zbiranje 
sredstev ter financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK. Od 1. 4. 2012 ga vodi mag. Darija Štraus Trunk, ki 
je leto 2015 označila kot zahtevno leto, ki si ga bomo zapomnili po številnih nepredvidljivih dogodkih, ki so se zgodili tako po svetu kot tudi 
doma v Sloveniji.  

Portfelj Sklada na dan 31. 12. tekočega leta in kumulativna sprememba portfelja 
glede na 31. 12. 2011 (v milijonih evrov)

Donosnost portfelja po letih (IRR, v %)
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V NEK na podlagi lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušenj, 
tehnološkega razvoja, sodobnih standardov in upravnih zahtev stal-
no posodabljamo opremo in procese ter povečujemo obratovalno 
varnost, razpoložljivost in zanesljivost. 

Program nadgradnje varnosti uvaja nove rešitve za zagotovitev do-
datne odpornosti elektrarne ter obsega vgradnjo novih sistemov za 
blaženje posledic poškodb in taljenja goriva ter sproščanja radioak-
tivnega materiala. Izhaja iz sodobnih standardov jedrske industrije 
po dogodkih na Japonskem leta 2011 in spreminjajočih se razmer v 
okolju ter je zahteva domače zakonodaje in evropska praksa. Obseg 
Programa opredeljujejo razširjeni projektni pogoji, ki izhajajo iz do-
kumentov Mednarodne agencije za atomsko energijo in najboljših 
evropskih praks; določajo kombinacije naravnih in drugih nesreč, 
ki so bolj zahtevne, kot so bile upoštevane ob projektiranju NEK. 

Nove varnostne posodobitve bodo izvedene fazno. Prva faza je bila 
končana leta 2013, ko sta bila vgrajena dva nova sistema pasivne 
izvedbe, ki bi tudi ob malo verjetni težki nesreči zagotovila celovi-
tost zadrževalnega hrama.

Potekajo projekti druge faze Programa 
V tehnološkem delu elektrarne so bila vgrajena protipoplavna vra-
ta in zagatnice, ki bi tudi ob porušitvi nasipov na reki Savi zaradi 
potresa in posledične poplave platoja elektrarne zagotavljale var-
nost zgradb. Poteka projekt nadgradnje operativnega podporne-
ga centra, ki bo s povečanjem zmogljivosti obstoječega podzemne-
ga zaklonišča in novim dizelskim generatorjem zagotovil pogoje 
za dolgoročno delo in bivanje osebja, ki je potrebno za obvlado-
vanje težke nesreče. 

Poteka projektiranje pomožne komandne sobe, ki bo v obstoje-
či posebej utrjeni zgradbi in bo omogočala nadzor dodatne opre-
me iz Programa nadgradnje varnosti, neodvisno instrumentacijo 
za nadzor težkih nesreč ter prestavitev in nadgradnjo funkcij zau-
stavitvenih panelov za zagotavljanje dolgoročnega ohlajanja elek-
trarne do varne hladne zaustavitve. V to zgradbo bo premeščen 
tudi tehnični podporni center kot eden izmed centrov vodenja za 
primer izrednega dogodka.

V drugo fazo, ki bo zaključena predvidoma leta 2018, spada tudi 
vzpostavitev dolgoročnega hlajenja reaktorskega hladilnega siste-
ma in zadrževalnega hrama z dodatnimi črpalkami; te bodo omo-
gočale kroženje hladila prek izmenjalnika toplote, ki se bo hladil 
z mobilno opremo. Z vgradnjo fiksnega pršilnega sistema in cevo-
vodov, ki bodo omogočali hitro spojitev z mobilnim izmenjalni-
kom toplote, pa bo zagotovljena dodatna možnost hlajenja baze-
na za izrabljeno gorivo.

Tretja faza bo zaključena predvidoma leta 2021
Tretja faza obsega izgradnjo nove, posebej utrjene zgradbe, v ka-
teri bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode ter doda-
tni varnostni sistemi za vbrizgavanje vode v reaktorski hladilni sis-
tem oziroma zadrževalni hram in oba uparjalnika. 

Del te faze je tudi pomembna varnostna nadgradnja začasnega 
skladiščenja izrabljenega goriva. Uvedba suhega skladiščenja v od-
pornih, neprepustno zaprtih zabojnikih predstavlja prehod od ak-
tivnih rešitev k pasivnim, kar pomeni, da za zagotavljanje hlajenja 
ni treba nobene dodatne naprave, sistema ali energenta. Tovrstno 

skladiščenje je tehnično varnejše ter v svetu sprejeto kot najbolj 
ustrezno in razširjeno začasno skladiščenje izrabljenega goriva; je 
odziv jedrske industrije in upravnih organov na dogodke na Japon-
skem leta 2011 ter zahteva domače zakonodaje in evropska pra-
ksa. Vodi do postopnega zmanjšanja števila izrabljenih gorivnih ele-
mentov v bazenu in s tem pomembno povečuje jedrsko varnost. 

Hlajenje izrabljenega goriva – od aktivnih rešitev k pasivnim 
Izrabljeno gorivo je v NEK uskladiščeno v bazenu; konec leta 2015 
je bilo v rešetkah uskladiščenih 1152 izrabljenih gorivnih elemen-
tov. Kroženje vode zagotavlja odvajanje zaostale toplote, ki se spro-
šča ob radioaktivnem razpadu cepitvenih produktov. 8-metrski sloj 
vode nad elementi zagotavlja zaščito pred sevanjem. Količina za-
ostale toplote in sevanja se s časom zmanjšujeta, kar po nekaj le-
tih skladiščenja v bazenu omogoča prehod na suho skladiščenje 
izrabljenega goriva.  

Pri obstoječem t. i. mokrem skladiščenju izrabljenega goriva v ba-
zenu se za hlajenje vode uporabljajo izmenjalniki toplote in črpal-
ke. Toplota se odvaja preko sistema za hlajenje komponent in odda 
v ponor toplote, ki ga predstavlja reka Sava. Za delovanje teh sis-
temov sta potrebni voda in električna energija.

Pri suhem skladiščenju izrablje-
nega goriva se izrabljeni gorivni 
elementi uskladiščijo v zabojni-
ku, v katerem je helijeva atmosfe-
ra. Zabojnik je mehanska zaščita 
in omogoča prenos zaostale to-
plote v zrak, ki kroži okoli zabojni-
ka in ga hladi. Zaščiten je z debelo 
betonsko oblogo, ki služi kot me-
hanska in radiološka zaščita. Zago-
tovljeno je pasivno hlajenje – brez 
delujočih sistemov. 

Tehnična izvedba zabojnika ščiti pred ekstremnimi vremenskimi in 
potresnimi nevarnostmi, morebitnimi terorističnimi napadi in pad-
cem komercialnega letala ter zagotavlja možnost transporta goriv-
nih elementov za potrebe trajne rešitve kadar koli v prihodnosti.

Projekt obsega projektiranje, inženiring in pridobivanje dovoljenj, 
izgradnjo zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva v tehno-
loškem delu elektrarne, varnostno nadgradnjo obstoječega dviga-
la za dviganje zabojnikov ter dobavo prvih 16 zabojnikov in presta-
vitev približno 600 gorivnih elementov iz bazena v suho skladišče.

Upravne omejitve ostajajo nespremenjene in bodo 
upoštevane
Predpisi določajo za delovanje NEK omejitve sevalnih vplivov na 
okolje, obseg meritev in poročanje o rezultatih. Poleg NEK tudi ne-
odvisne institucije po programu meritev radioaktivnosti v okolici 
NEK opravljajo obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane ina ži-
vinske krme na več deset lokacijah ter opravljajo analize rezulta-
tov meritev dozimetrov in samodejnih merilnih postaj sevanja, ki 
so nameščeni v okolici. Rezultati, zbrani v poročilu Nadzor radioak-
tivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, Poročilo za leto 2015, 
potrjujejo, da so bili vsi sevalni vplivi daleč pod upravnimi omejit-
vami in so dosegli 0,008 % naravnega ozadja, ki ga povzročata ra-
dioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja.

Za suho skladiščenje se predvideva uporaba neprepustnih zaboj-
nikov z izrabljenim gorivom, ki ščitijo okolje pred sevanjem, zato 
zelo konservativni izračuni predvidevajo, da bo vpliv suhega skladi-
ščenja na skupno dozo zunanjega sevanja ob ograji NEK manjši od 
0,05 milisiverta (mSv) na leto. Omejitev letne doze sevanja iz NEK, 
ki se meri ob ograji NEK in je 0,2 mSv/leto, ostaja nespremenjena 
in bo upoštevana tudi v bodoče. Skupna doza zunanjega sevanja 
ob ograji NEK bo še vedno nižja od lanske letne doze v Kočevju in 
povprečja doz na 50 merilnih mestih v Sloveniji.

Projekti bodo izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo
V skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedr-
ski varnosti je tudi jedrska elektrarna jedrski objekt, ki obratuje v 
skladu z vsemi dovoljenji jedrske zakonodaje. Del jedrske elektrar-
ne so različne naprave in objekti, ki so funkcionalno povezani na 
istem geografsko zaokroženem območju in zajeti z enotnim obra-
tovalnim dovoljenjem elektrarne: jedrski reaktor, skladišče za iz-
rabljeno gorivo in skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne od-
padke. Znotraj obstoječega objekta bo spadalo tudi suho skladišče 
izrabljenega goriva, ki bo izvedeno na podlagi obstoječih prostor-

skih aktov. Okoljske omejitve bodo ostale 
nespremenjene. Dovoljenja se bodo pri-
dobivala v skladu s tem zakonom in Zako-
nom o graditvi objektov. Opravljene bodo 
vse potrebne varnostne analize in prido-
bili se bodo projektni pogoji in soglasja.

Potrebo po uvedbi suhega skladiščenja 
kot tehnološko varnejšega načina zača-
snega skladiščenja izrabljenega goriva je 
prepoznala tudi slovenska država, saj je 
letos na podlagi najnovejših domačih iz-
sledkov in tujih raziskav ter najsodobnej-
ših tehnologij in praks sprejela Resolucijo 
o nacionalnem programu ravnanja z radi-
oaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom 
za obdobje 2016–2025, ki predvideva iz-
vedbo projekta suhega skladiščenja izrab-
ljenega goriva v letih 2017 in 2018.

 Nuklearna elektrarna Krško

Stane Rožman, predsednik Uprave NEK, ob predstavitvi Programa 
članom Občinskega sveta Občine Krško: Za NEK je 18 mesecev zelo 
stabilnega in varnega obratovanja, kar je izredno pomembno tako 
za elektrarno kot za širšo skupnost. Ob tem uspešno uresničuje-
mo predpostavke, ki omogočajo dolgoročno obratovanje elektrar-
ne. Sem spada varnostna nadgradnja, ki bo financirana izključno 
iz lastnih prihodkov NEK za dobavljeno električno energijo obe-
ma lastnikoma. Naložbe torej ne bremenijo Sklada za financira-
nje razgradnje NEK, ki je v celoti namenjen razgradnji elektrarne 
in končnemu odlaganju radioaktivnih odpadkov. 

Program nadgradnje varnosti NEK
Obveza Nuklearne elektrarne Krško je zagotavljanje vseh vidikov varnosti delovanja elektrarne. Program nadgradnje varnosti bo zagotovil dodatno odpornost 
elektrarne na izredne naravne in druge malo verjetne dogodke. Uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva vodi do postopnega zmanjšanja števila gorivnih 
elementov v bazenu in s tem bistveno povečuje jedrsko varnost. Po izvedbi celotnega Programa, s katerim soglašata lastnika, bo NEK po varnostnih merilih primerljiva 
z novimi elektrarnami. 

Rezultati meritev s pasivnimi dozimetri leta 2015 – letne doze v milisivertih
Raven naravnega sevanja je odvisna od konfiguracije zemljišča merilnega mesta, sestave tal 
in nadmorske višine. Letna doza na merilnih mestih ob ograji NEK (meritev vključuje sevanje 
ozadja in prispevek NEK) je precej nižja kot na večini lokacij v Sloveniji.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

LUCY (16305B) 
je prijazna, razigrana psička, 
manjše do srednje rasti, s črno 
barvo dlake, stara približno 3 
mesece. V zavetišče je prišla 
skupaj s sestrico. Išče odgovor-
nega, ljubeznivega in aktivne-
ga lastnika, ki ji bo nudil prija-
zen dom. Je čipirana, cepljena in 
sterilizirana. 

JAK (16175B)
je 3 leta in pol star mešanec, 
večje rasti in rjave barve. Je pri-
jazen do ljudi in ima ogromno 
energije. Primeren je za aktiv-
ne posvojitelje, ki že imajo izku-
šnje s psi. Drugih pasjih samcev 
ne prenaša.

ABA (16296KK) 
je cca. 4 mesece stara psička v 
tipu ovčarja, ki je bila odvržena 
skupaj še z dvema mladičema. 
Na začetku je malce plaha, ven-
dar se kmalu sprosti v družbi člo-
veka in je pripravljena na igro. 
Išče odgovornega, ljubeznivega 
in aktivnega lastnika, ki ji bo nu-
dil prijazen dom. 

Občina Brežice vas v sodelovanju s partnerji prijazno vabi, da se ob Evropskem tednu mobilnosti 2016, ki poteka v času od 16. do 22. 9. 
2016 po celi Evropi, udeležite različnih aktivnosti, ki smo jih za vas pripravili v Brežicah. Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom – 
Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost!

Vaše udeležbe bomo veseli na naslednjih dogodkih (podrobnosti bodo naknadno objavljene na spletnih straneh partnerjev): 
1. PETEK, 16. 9. 2016, ob 7.30: 1000 gibov pred Športno dvorano Brežice (jutranja telovadba); 
2. SOBOTA, 17. 9. 2016, 9.00-12.00: Sobotni ŽIV-ŽAV za otroke (MC Brežice);  

7.00-14.00: »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic (start: Železniška postaja Brežice);
3. PONEDELJEK, 19. 9. 2016, ob 7.30: 1000 gibov pred Športno dvorano Brežice (jutranja telovadba);
4. TOREK, 20. 9. 2016, 10.00-12.00: »Medgeneracijska mobilnost« (Dom starejših občanov) sprehod z vozički;
5. SREDA, 21. 9. 2016, odhod ob 10.00 (iz Term Čatež) in 11.30 (motel na Čatežu): »Gibajmo skupaj na Šentvid« (pohod traja do 13.00); 

17.00-18.30: Javna razprava ob predstavitvi celostne prometne strategije (Mestna hiša Brežice) in »Vplivi na okolje zaradi 
avtomobilskih izpustov na križiščih v mestu Brežice« (ETrŠ, logisti Brežice);

6. ČETRTEK, 22. 9. 2016, med 6.00 in 16.00: DAN BREZ AVTOMOBILA (zapora osrednjega dela Ceste prvih borcev v Brežicah od 
Bizeljske ceste do Kržičnikove ulice oz. Športna dvorana Brežice v primeru slabega vremena):
 ◦ 6.00 – Jutranji pozdrav vsem, ki bodo tega dne šli v službo, šolo ali po opravkih peš/s kolesi (jabolko za zdravje in simbolično 

darilce);
 ◦ 7.30-8.15 – 1000 gibov, jutranja vadba za vse; 
 ◦ 8.40-13.30 – Obisk osnovnošolskih otrok na območju zapore CPB (delavnica plesa, telovadbe, kolesarski poligon, fizioterapija, 

predstavitev črevesa (Svit), animacija otrok, risanje, ogled avtobusa in električne polnilnice, delavnice FT in Posavskega muzeja 
Brežice itd.);

 ◦ 13.30-15.00 – pozornost namenjena mimoidočim in šolarjem, ki obiskujejo podaljšano varstvo.

Vse delodajalce v Brežicah in širši okolici vabimo, da spodbudijo svoje zaposlene, da se za pot na delo in nazaj odločajo za okolju prijaznejša 
prevozna sredstva, kot so kolesa, ali se celo odpravijo na delo peš, če niso zelo oddaljeni. Delodajalce prijazno pozivamo, da omogočijo 
zaposlenim varno hrambo koles s postavitvijo kolesarskih stojal ob njihovih poslovalnicah oz. podoben primeren prostor.

Prijazno vabljeni!
Partnerji projekta (po abecednem vrstnem redu): Ekonomska in trgovska šola Brežice, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Gimnazija Brežice, Inte-
gral Brebus Brežice d.o.o., Plesno društvo IMANI, Policija, Posavski muzej Brežice, Savaprojekt Krško d.d., Splošna bolnišnica Brežice, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Zavod za šport Brežice, Zdravstveni dom Brežice.

Občina Brežice vabi zainteresirano javnost 
na javno razpravo ob pripravi

CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 
OBČINE BREŽICE.

Občina Brežice je v mesecu juniju 2016 pristopila k izdelavi Ce-
lostne prometne strategije (CPS). CPS je strateški dokument za 
vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju ob-
čine Brežice. Na prvo mesto v prometu se postavlja pešce, ko-
lesarje in javni prevoz. V okviru dokumenta se bodo opredelili 
ključni ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavi-
tvi trajnostnega prometnega sistema. 

Eden izmed ciljev izdelave strategije je tudi, 
da v vseh fazah postopka izdelave sodeluje vsa 

zainteresirana javnost, ki je ključna za prepoznavanje 
prometne problematike v občini Brežice.

Vsako mnenje šteje, zato vas prijazno vabimo na 
javno razpravo, ki bo potekala v sredo, 21. septembra 2016,

od 17.00 do 18.30 v Mestni hiši v Brežicah.

Vsak udeleženec javne razprave prejme praktično darilce, 
vezano na vidnost v prometu. 

Evropski teden mobilnosti v Brežicah
Evropska unija

Solidarnost in upravljanje
migracijskih tokov

Občina Brežice zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe tudi v 
ambulantah izven Zdravstvenega doma Brežice. Ena od teh je am-
bulanta na Bizeljskem, kar omogoča lažjo in hitrejšo dostopnost do 
zdravstvenih storitev prebivalcem tega območja. Delo v ambulanti 
splošne medicine je na Bizeljskem vrsto let kot koncesionar opravljal 
dr. Mitić, ki pa se je z začetkom septembra upokojil. Z upokojitvijo 
se je izpostavilo vprašanje ohranjanja te oddaljene ambulante. Pro-
blematika državnega nivoja, ki se sooča z izrazitim pomanjkanjem 
zdravnikov, se odraža tudi v naši občini. Ravno tako pa se pri delova-
nju podeželskih ambulant, zaradi dodatnih stroškov in nižjega števila 
vpisanih pacientov, izpostavlja vprašanje njihove rentabilnosti. Ob-
čina je vztrajala pri cilju, da se tudi v prihodnje zagotovi redno delo 
ambulante. Tako je po napovedi upokojitve uspešno dogovorila pre-
nos dela z Medicino Iljaž d.o.o. in dr. Iljažem kot nosilcem koncesi-
je. Ta je s 1. 9. 2016 prevzel delo v ambulanti Bizeljsko. Tako se lah-
ko pacienti dr. Mitića ob prvem naslednjem obisku ambulante na 
Bizeljskem odločijo za izbiro dr. Iljaža za novega osebnega zdravnika. 

Ambulanta dr. Iljaža bo delovala v novem ambulantnem času, in si-
cer po sledečem urniku:

DAN: URA:

Ponedeljek od 14.30 do 18.00 ure

Sreda od 14.00 do 17.30 ure

Četrtek od 8.30 do 12.00 ure

Delo v ambulanti na Bizeljskem prevzel dr. Iljaž

Občina Brežice je v l. 2014 sprejela in uveljavila Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN), ki je te-
meljni akt na področju urejanja prostora v občini. Zaradi velike-
ga zanimanja občanov in v skladu z veljavno zakonodajo, da mora 
občina vsaki 2 leti preverjati pobude, se je Občina Brežice odlo-
čila za spremembe Občinskega prostorskega načrta. V postopku 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta bodo 
obravnavane vse pobude, ki bodo oddane pred objavo sklepa o 
začetku postopka OPN, sklep bo objavljen predvidoma v sredini 
septembra 2016.

Postopek sprejemanja OPN je časovno omejen na cca. 2 leti. Gre za 
zahteven postopek, v katerega je vključenih več kot 20 nosilcev ure-
janja prostora (soglasodajalci), ki podajo svoje usmeritve in mnenja 
(soglasja) k širitvam in posegom. 

S spremembami in dopolnitvami OPN se želi zagotoviti dodatne ra-
zvojne površine naselij na podlagi podanih pobud fizičnih in prav-
nih oseb, spremembe in dopolnitve nekaterih določil odloka OPN 
z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugoto-
vljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta 
oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in 
redakcijskih popravkov. S spremembami in dopolnitvami OPN želi 
Občina Brežice zagotoviti lokacije malih čistilnih naprav za nekate-
ra strnjena naselja, določiti podrobnejšo rabo na območjih razprše-
ne gradnje zaključenih celot na podlagi izdelane strokovne podlage 
(LOCUS 2015), natančneje določiti načine urejanja prostora na pod-
lagi izdelane strokovne podlage (Savaprojekt 2015) ter natančnejše 
določanje meril in pogojev za gradnjo.

Občina Brežice bo spreminjala 
Občinski prostorski načrt
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Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 
76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo), Ob-
čina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta Industrijska cona Žadovinek, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivan-
ka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDZN-09/16. 

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. septembra do vključ-
no 7. oktobra 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo oko-
lja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, Krško 
in Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 
Leskovec. Javna obravnava bo izvedena v torek, 27. septembra 
2016, ob 19.00 uri, v sejni sobi A Občine Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko po-
dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.kr-
sko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne 
besede »SDZN IC Žadovinek«. Ustno se lahko pripombe podajo 
na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško 
http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in pre-
dlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov 
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavlje-
na na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali 
drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si.

Evropski teden mobilnosti 2016 v občini Krško
Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost

Dan / ura Lokacija Dogodek
Petek, 16. 9. 

7.00 – 8.00 Zaton – mestni park Akcija S kolesom ali peš v službo

8.00 –13.00 SŠC Krško Predavanje Varnost v prometu za srednješolce in pohod na 
Grmado, Šentvid, grad Rajhenburg

Sobota, 17. 9.
8.00 – 16.00 Start: TRC Savus Radeče Kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi«

Ponedeljek, 19. 9.
8.00 –13.00 SŠC Krško Predavanje Varnost v prometu za osnovnošolce
8.00 – 13.00 Krško Pohodniška orientacija po mestu (MC)

Torek, 20. 9.

10.00 – 12.00 Staro mestno jedro Krškega »Gibalno ovirani na poti po mestu« (OŠ dr. Mihajla Rostoharja, 
OŠ Jurija Dalmatina in Društvo Sonček)

8.20 – 13.00 Start: večnamenska pot ob Savi 
(Videm)

Medobčinsko kolesarjenje za učence osnovnih šol 
(organizator OŠ Jurija Dalmatina Krško)

9.00 Brestanica pri gasilskem domu Odprtje kolesarske poti skozi tunel Sotelsko - Brestanica
Sreda, 21. 9.

10.00 Beli breg (pri vodohranu Drnovo) Odprtje kolesarske steze Leskovec – Beli breg – Drnovo
16.00 Glasbena šola Krško Predstavitev mirujočega prometa na območju tržnice Videm

Četrtek, 22. 9.

9.00 – 19.00 CKŽ – od gostilne Murko do Hočevar-
jevega trga

DAN BREZ AVTOMOBILA
Brezplačna vožnja z mestnim avtobusom 

16.00 – 17.00 Dvorana – ŠC Krško – Sevnica Predavanje Zavoda varna pot z naslovom Rdeča luč za starše
Petek, 23. 9.

16.00 Večnamenska pot  ob Savi (Videm) Test hoje (ZD Krško in OŠ Jurija Dalmatina Krško)

V OBČINI KRŠKO LETOS 309 PRVOŠOLCEV - Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je prvi šolski dan v šolske klopi pospremil 19 
prvošolk in prvošolcev OŠ Podbočje ter jim zaželel uspešen začetek 
šolskih dni. Na vseh osmih osnovnih šolah v občini Krško je letos 
prvič prag šole prestopilo 309 prvošolcev, skupno pa bo krške šo-
le v tem šolskem letu obiskovalo 2361 učenk in učencev. 19 prvo-
šolcev OŠ Podbočje, starše in učitelje je poleg župana, ki je otroke 
opozoril tudi na previdnost na poti v šolo in domov, pozdravil tu-
di ravnatelj OŠ Podbočje Branko Strgar, učenci 2. in 3. razreda pa 
so jih razveselili s pesmijo in igro. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 
106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odloč-
ba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja 

Koprivnica (del EUP KOP 032) 

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del 
EUP KOP 032) , ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v avgustu 2016.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. septembra do vključ-
no 24. oktobra 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Koprivnica, Koprivnica 24, Kop-
rivnica. Javna obravnava bo izvedena v torek, 11. oktobra 2016, 
ob 19.00 uri, v prostorih gasilnega doma na Velikem Kamnu.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko po-
dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.kr-
sko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne 
besede »OPPN v Koprivnici«. Ustno se lahko pripombe podajo 
na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško 
http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in pre-
dlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov 
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavlje-
na na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali 
drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si.

Rak na debelem črevesu in danki je zahrbten tihi morilec odra-
slih prebivalcev Slovencev. Njegova pojavnost narašča po 50. letu 
starosti. Še vedno je med prvimi tremi najpogostejšimi oblikami 
raka, zaradi katere umre največ odraslih Slovencev, tako moških 
kot žensk. Prav zaradi velike obremenjenosti ima Slovenija vpe-
ljan državni presejalni program SVIT, ki teče že od leta 2009. V pro-
gram SVIT so vključeni moški in ženske od dopolnjenega 50. leta pa 
do 74. leta starosti. Eden najpomembnejših nalog programa SVIT 
je zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke. Zgodaj od-
krita bolezen pomeni boljšo tako kvaliteto kot kvantiteto življenja. 
Če želimo uspešno znižati pojavnost te oblike raka, se mora v pro-
gram vključiti najmanj 70 % vabljene populacije. V Sloveniji se je 
po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v prvem pol-
letju 2016 v program odzvalo 65,61 % vseh vabljenih, v zdravstve-
ni regiji Novo mesto pa 68,52 %, kar je za 5 % več kot v enakem 
obdobju lani. Po odzivnosti je regija Novo mesto na drugem mes-
tu med devetimi regijami v Sloveniji. Tudi v občini Krško je odziv-
nost višja in je znašala 62,48 %, je pa visoka razlika med moškimi 
in ženskami (tabela). 

Odzivnost Odzivnost
moški

Odzivnost
ženske

Občina Krško 62,48 % 56,28 % 68,73 %

Regija 
NOVO MESTO 68,52 % 62,71 % 74,31 %

SLOVENIJA 65,61 % 60,42 % 70,53 %

Po podatkih o delu zdravstveno vzgojnih centrov deluje v zdravstve-
ni regiji Novo mesto pet Svitovih kontaktnih točk, v Krškem je ta v 
Zdravstvenem domu Krško, kontaktna oseba pa Vlasta Curhalek.

Odzivnost v program SVIT nekoliko večja, 
a še vedno pod povprečjem
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V izdelavi je celostna prometna strategija sevniške občine, strate-
ški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa na 
območju občine in v mestu Sevnica, ki ima status mestnega nase-
lja, s širšo okolico. Med cilji strategije so: vzpostavitev trajnostne-
ga prometnega sistema, ki zagotavlja kakovostno dostopnost biva-
lišč, delovnih mest in storitev za vse, izboljšanje prometne varnosti, 
zmanjšanje onesnaževanja, emisije toplogrednih plinov in porabe 
energije, povečanje učinkovitosti, znižanje stroškov potniškega in 
tovornega prometa ter izboljšanje privlačnosti in kakovosti okolja.
V prihodnje je želeno še močneje povečati uporabo trajnostnih in 
tudi cenovno ugodnejših oblik prometa, kot so hoja, kolesarjenje, 
uporaba skirojev, rolerjev in drugih oblik. Vse to so tudi cilji Evrop-
skega tedna mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, z 
aktivnostmi in dogodki pa se mu več let zapored pridružuje tudi 
sevniška občina skupaj s številnimi organizacijami in posamezniki.
Poleg kolesarjenja od Radeč do Brežic, ki bo 17. septembra pote-
kalo pod okriljem posavskih občin, se bodo izvedbi pridružila razna 
društva in vzgojno-izobraževalne ustanove. Otroci iz vrtca bodo ob 
dnevu brez avtomobila obudili akcijo Smeško Kisko, s katero bodo 
ob sprehodu po mestu in okolici ocenjevali ustreznost uporabe par-
kirnih mest. Spremljali jih bodo prostovoljci iz več društev, med nji-
mi kolesarji, planinci, upokojenci. Osnovnošolci bodo v prometnem 
središču opazovali in ocenjevali promet ter predlagali spremembe 
glede na specifične težave poselitvenega jedra. 22. septembra bo 
na sevniški šoli potekala prireditev z obeležitvijo tedna mobilno-
sti in dneva brez avtomobila, ob tej priložnosti bo namenu preda-
na nova kolesarnica.
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občina Sevnica vabi 
vse občane in občanke, starejše od 12 let, da sodelujete v nagra-
dni anketi o prometu v naši občini, ki je objavljena na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si oziroma v tiskani obliki dostopna v avli obči-
ne. Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo ter v njej vpisali 
tudi svoje kontaktne podatke, se boste na žrebanju potegovali za 
nagrade, ki bodo podeljene v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Novo šolsko leto prineslo pomembne novosti
S 1. septembrom je v šole po poletnih počitnicah vstopilo 1409 osnovnošolcev sevniške občine, še posebej »novo« pa je 
letošnje šolsko leto za 122 šolark in šolarjev Osnovne šole Tržišče, ki so tokrat prvič vstopili v prostore novozgrajene šole. 

Gradnjo šole, enim največjih in 
tudi najpomembnejših razvoj-
nih projektov zadnjega obdob-
ja, je Občina Sevnica kot investi-
tor začela konec avgusta 2014, 
po podpisu izvajalske pogodbe 

s podjetjem Kolektor Koling, d. 
o. o., iz Idrije. Nova devetod-
delčna šola ima poleg učilnic še 
knjižnico, šolsko kuhinjo z jedil-
nico, tehnične prostore, prosto-

re za upravo šole, večnamenski 
prostor, novo telovadnico. Vse 
našteto je velik premik v po-
gojih vzgojno-izobraževalnega 
dela; prej je pouk namreč pote-
kal na treh lokacijah. Investici-
ja bo sicer namenu predana 25. 
novembra, v sklopu prireditev 
ob občinskem prazniku. 

Pogodbena vrednost investicije 
znaša 4.122.940 evrov, pri če-
mer na podlagi sklepa Ministr-

stva za izobraževanje, znanost in 
šport okrog 1.767.900 evrov za-
gotavlja država, Občina Sevnica 
pa iz proračuna namenja okrog 
2.355.000 evrov. Vrednost opre-
me – stoli, mize, učila in učni pri-

pomočki ter računalniška opre-
ma – znaša še skoraj 300.000 
evrov, za kar sredstva prav tako 
namenja proračun občine.

Velikega razvojnega pomena 
je tudi nova telovadnica v Šen-
tjanžu. Po lani izvedeni energij-
ski sanaciji Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž ta investicija iz-
polnjuje dolgoletno potrebo po 
sodobnih prostorih za delo v 
osnovni šoli, prav tako pa tudi 
potrebo po večjem prostoru za 
večnamensko rabo, namenje-
nem tudi kraju in krajanom. Po-
godbena vrednost projekta, ki 
zajema vsa gradbeno-obrtni-

ška in inštalacijska dela, znaša 
713.400 evrov. Gradnjo v celoti 
financira proračun Občine Sev-
nica. 

Gradnja je končana, uporab-
no dovoljenje pridobljeno, te-
lovadnica pa bo dobila še novo 
opremo; in sicer bo podjetje Žoli 
šport, d. o. o., iz Šmarja pri Jel-
šah dobavilo telovadno in gim-
nastično opremo, opremo prve 
triade, športne igre, zaščitne 

mreže in obloge, učila za šport, 
pripomočke, semaforje in omar-
ne tribune, opremilo pa bo tudi 
preostale prostore telovadni-

ce. Pogodbena vrednost za vso 
opremo znaša dobrih 95.000 
evrov. Uradno odprtje telovad-
nice bo 28. oktobra, na dan 
praznovanja praznika Krajevne 
skupnosti Šentjanž.

 Foto: Občina Sevnica

Pozdrav župana Srečka Ocvirka pred prvim vstopom v tržiško šolo 

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je prejšnji teden 
potekal sestanek na temo odprtih oziroma načrtovanih projektov 
na državnem cestnem omrežju. 

Županu Srečku Ocvirku in sodelavcem je bilo s strani direktorja di-
rekcije Damirja Topolka in operativnih vodij posameznih projek-
tov predstavljen terminski plan izvedbe investicij, ki so že v postop-
kih izvajanja, s sevniške strani pa so bile podane tudi potrebe, ki so 
v občini še nujne zaradi čim prejšnjega začetka finančnega in pro-
storskega umeščanja.
Na prednostni listi sta trenutno predvsem ureditvi dveh mostov. V 
sklopu projekta gradnje nadomestnega mostu čez Črni potok pri 
Orehovem, ki je bil zgrajen leta 1860 in je v slabem stanju, je izvaja-
lec že izbran in pogodba podpisana. Dela se bodo po zagotovilih di-
rekcije pričela še letos. Pri projektu rekonstrukcije nadvoza čez glav-
no železniško progo, poznanega kot nadvoz Šmarje, trenutno poteka 
revizija projektne dokumentacije. Sledi priprava razpisne dokumen-
tacije in predvidoma v novembru razpis za izbor izvajalca. Brez po-
sebnih revizijskih zahtevkov in pritožb je izvajalca možno izbrati do 
spomladi in nato dela na terenu tudi pričeti.
Med prednostnimi ureditvami je nato župan s sodelavci izposta-
vil še nujno rekonstrukcijo in umestitev pločnikov na relacijah Šen-
tjanž-Glino in Loka-Račica-Breg. Za projekta se bo nadaljevalo iska-
nje rešitev in možnosti celovite ali postopne izvedbe rekonstrukcije.

Sestanek z vodstvom Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo

Zadnja avgustovska nedelja je že 25. leto zapored minila v zname-
nju rekreativne gorske kolesarske dirke Skok na Lisco v organizaci-
ji Kolesarskega društva Sevnica. 

Po tradiciji druga najstarejša slovenska gorska dirka, po mnenju po-
znavalcev pa tudi ena najtežjih, se je pričela pred Športnim domom 
Sevnica, družabni zaključek je sledil pri Tončkovem domu na Lisci. 
Predsednik sevniškega kolesarskega društva Robert Kosaber se je 
skupaj s predstavniki sponzorjev in podpornikov dogodka tam vsem 
zahvalil za udeležbo ter v družbi sočlanov in sočlanic podelil poka-
le in medalje najboljšim v posameznih kategorijah. Med 70 udele-
ženci in udeleženkami je bil absolutno najhitrejši Kristijan Hočevar 
iz Kolesarskega kluba Adria Mobil s časom 30:37, absolutno drugi in 
hkrati najhitrejši predstavnik sevniških tekmovalcev je bil Aljaž Prah 
s časom 31:03, najhitrejša kolesarka je bila Nika Jančič (43:15), naj-
mlajši tekmovalec je bil Tomi Bajc (1:00:21), najstarejši pa Đuro Ko-
vač (1:24:02). 

25. Skok na Lisco

Vseskozi tesen boj med prvo- in drugouvrščenim (Foto: Andreja 
Ameršek)

Podelitev pokalov in priznanj (Foto: Andreja Ameršek)

Del nove šolske zgradbe …

… in celota iz zraka

Telovadnica v Šentjanžu 

V šolske klopi je v sevniški občini prvič sedlo 173 prvošolcev. Tradi-
cionalni sprejem prvošolcev na največji šoli, v Sevnici …

... in v Boštanju. 

V pripravah na Evropski teden mobilnosti
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KRŠKO - Kolesarska ekipa PGE Krško je v času od 5. do 7. sep-
tembra izvedla svojo 3. kolesarsko odpravo, na trasi Krško - 
Pavličevo sedlo - Ravne na Koroškem - Rogla - Krapina - Krško 
v dolžini 501 km. Kolesarsko ekipo so sestavljali: Rok Grilc, 
Marko Levičar, Dejan Polšak, Anton Starc in spremljevalna 
ekipa Matej Kerin, Primož Mavsar, Aleš Levičar. V treh dneh 
so prevozili 501 km in opravili z 6276 m/NV. Vir: PGE Krško

Zdaj ste že dobro leto oz. 
dobro sezono predsednik 
NK Krško, kaj ste v tem času 
uspeli storiti oz. spremeniti 
v klubu?
Naredili smo ogromno, čeprav 
bi nam marsikdo lahko očital, 
da ne toliko, kot bi bilo pot-
rebno. Določene zadeve je tre-
ba delati sistematično, ne bre-
zglavo in mi smo se tega lotili 
na tak način ter smo naredili 
veliko premikov, ki so že vidni. 
To delamo od spodaj navzgor, 
naša nogometna šola je zelo 
urejena v vseh pogledih, zdaj 
pa smo se lotili še urejanja 
članske ekipe oz. kluba kot ce-
lote. Okrepili smo strokovni 
štab, veliko pa moramo naredi-
ti še na organizacijskem podro-
čju samega kluba, tukaj še škri-
pa. Vse, kar vidite, opravljamo 
le s človekom ali dvema, kar je 
bistveno premalo, rabimo več 
ljudi, ki bi se ukvarjali izključ-
no z zvišanjem standardov de-
lovanja kluba. Imeli smo tudi 
nekaj finančnega repa iz prete-
klosti, kar smo sanirali in smo 
na to lahko ponosni. Nobene-
mu igralcu nismo nič dolžni in 
mislim, da ni veliko klubov, ki 
se lahko pohvali s tem. Imamo 
najmanjši proračun v ligi in iz-
redno pazimo, kam porabimo 
vsak evro. Veseli me, da z vsem, 
kar počnemo, puščamo sled, ki 
je ni možno spregledati.

V lanski sezoni je bilo večkrat 
poudarjeno, da je Krško naj-
manjši klub med prvoliga-
ši - letos to še vedno velja, 
čeprav sta zdaj v ligi tudi Ra-
domlje in Aluminij?
Velja, predvsem sta omenjena 
kluba boljše organizirana kot 
mi oz. je njihova ekipa v ozadju 
številčnejša. Je pa res, da smo 
se v pretekli sezoni marsikaj 
naučili in nam je zato v tej se-
zoni lažje, čeprav vsi pravijo, da 
je druga sezona težja za obsta-
nek. Verjamem, da so se igral-
ci v minuli sezoni naučili mar-
sičesa, tudi tega, da se lahko 
kosajo prav z vsemi, pa tudi mi, 
ki vodimo klub, smo se naučili 
stvari, ki jih prej nismo poznali.

Ljudje vidijo le to, kar se do-
gaja na igrišču, ne pa dela, ki 
poteka v ozadju. Kaj vse je 
treba storiti, da klub lahko 
igra v prvi ligi?
Ogromno stvari. Najprej je tre-
ba pridobiti licenco, da lah-
ko sodeluješ v prvi ligi, za kar 
moraš izpolnjevati točno do-
ločene kriterije, od finančnih, 
infrastrukturnih itd. Tukaj je 
ogromno dela, ki ga v drugih 
klubih opravlja pet ali deset 
ljudi, pri nas pa to opravljamo 
poleg rednih služb v popoldan-
skem času. Da se lahko odigra 
tekma, je treba poskrbeti za do-

Boštjan Blažinčič, predsednik NK Krško:

Želimo postati najboljše okolje 
za perspektivne igralce
KRŠKO - Nogometni klub Krško od preboja v prvo ligo vodi Boštjan Blažinčič z Bizeljskega, sicer direktor 
krške enote Zavarovalnice Tilia in oče dveh otrok. S 34 leti je najmlajši predsednik v prvi ligi, že od mla-
dosti povezan s športom, saj je bil mladinski reprezentant v streljanju na glinaste golobe, v nogometne 
vode pa je aktivneje 'zaplaval', ko se je z nogometom začel ukvarjati njegov mlajši brat Igor. 

voljenje upravne enote in osta-
la soglasja, koordinirati zade-
vo z gostujočo ekipo, zagotoviti 
varnostnike, zdravstveno služ-
bo, pobiralce žog…, predvsem 
pa opraviti nešteto ur trenin-
gov na igrišču. Veliko je opra-
vljenega dela, ki se ga ne vidi, 
ko so prižgani reflektorji.

Čutite podporo ljudi? Občin-
stvo na tekmah je kar šte-
vilčno.
To nam pomeni ogromno. To ni 
floskula: publika je res naš 12. 
igralec, pred polnim štadionom 
je bistveno lepše igrati in tudi 
če smo občasno igralsko malo 
limitirani, nam ta 12. igralec iz-

redno pomaga. Po drugi stra-
ni pa vsakdo, ki pride na tek-
mo in kupi vstopnico, pomaga, 
da lahko to zgodbo peljemo po 
poti, ki smo si jo začrtali. Vsto-
pnice so po sprejemljivi ceni in 
če so tribune polne, je to res lep 
prihodek za klub. Zato si želi-
mo na vseh tekmah čim bolj 
polne tribune, tako zaradi pod-
pore fantom na igrišču kot pod-
pore klubu.

Kako ste uspešni pri iskanju 
sponzorjev, tako v domačem 
okolju kot zunaj njega?
Na tej strani ni takšnega poslu-
ha, kot bi si ga želeli, to me ža-
losti. Nikakor ne moremo dati 
vseh v isti koš, kar nekaj podje-
tij je opazilo, kaj počnemo in da 
to počnemo dobro. Izpostavil 
bi podjetja GEN energija, Kos-
tak, Numip, Žarn, Saramati, Za-
varovalnico Tilia, Zavarovalni-
co Maribor. Vseh niti ne morem 
našteti, so pa objavljena na naši 
spletni strani, jih pa žal ni ve-
liko. Mislim, da si krški šport, 
ne samo nogomet, zasluži več 
podpore s strani gospodarstva, 
želimo pa si tudi močnejše 
podpore s strani lokalne poli-
tike, ki je ključna, da se strate-
gija kluba uresničuje. Obisk na 
domačih tekmah je pokazatelj, 
da delamo dobro ter da si ljud-
je želijo v Krškem prvoligaški 
nogomet.

Ko sva že pri sponzorjih, lah-
ko ekskluzivno povem, da smo 
po desetih letih, kolikor krški 
nogomet že išče investitorja 
oz. sponzorja, v letošnji sezoni 
našli. Gre za firmo JSP iz Švice, 
ki se ukvarja s športnim mana-
gementom in je v športu že kar 
nekaj časa. Pogodba je že pod-
pisana, tudi prvi obrok je že na 
našem računu. Gre za resno, 
petletno zadevo z možnostjo 
podaljšanja. Naravnana je tako, 
da zagotavlja razvoj krškega 
nogometa, ideja investitorja in 
naša ideja sta si zelo podobni, 
zato smo se odločili za to so-
delovanje. Interes je predvsem 
postati stabilen prvoligaš ne 

le v članski, 
ampak tudi v 
mlajših selek-
cijah, priklju-
čevati čim več 
mladih nogo-
metašev k 
članski eki-
pi, s čimer bi 
jih lažje spra-
vili na nogo-
metni trg in 
zanje iztržili 
kakšen evro 
več. Pokazalo 
se je, da no-
gometna šola 
z Rokom Zor-
kom na čelu 
opravlja izje-

mno delo, v preteklih sezonah 
se je nekaj fantom uspelo pro-
dati na velik evropski trg, če 
omenim le Luko Kerina, Luko 
Gučka in Vanjo Drkušića. Ima-
mo še kar nekaj fantov, ki bodo 
v prihodnje šli po njihovih sto-
pinjah. Želimo imeti tudi več 
reprezentantov v mlajših kate-
gorijah. Želimo ustvariti okolje, 
za katerega bodo najbolj per-
spektivni mladi igralci iz Slove-
nije in okolice ter njihovi starši 
spoznali, da je Krško tisti klub, 
v katerem bodo najprej dobi-
li pravo priložnost. Konec kon-
cev to že danes dokazujemo, 
saj smo pripeljali fante tudi iz 
tretje lige in jim dali priložnost. 
Najbolj perspektivne igralce v 
vseh kategorijah si želimo prav 
v Krškem, saj bi bila škoda, da 
bi nam prehitro pobegnili v tu-
jino ali druge klube, kjer se ne 
morejo razvijati na pravi način.

Posavje ima poleg NK Kr-
ško v prvi ligi še NK Brežice 
v drugi ligi. Kako z njimi so-
delujete?
Vrhunsko, mislim, da smo ta 
odnos oz. sodelovanje po dolgi 
letih uspeli pripeljati do nivoja, 
ki smo ga vsi želeli. Kot predse-
dnik se maksimalno zavzemam 
za to sodelovanje, pomagamo, 
kolikor se da in samo skupaj 
smo lahko močnejši. Želim jim, 
da se držijo zastavljenih ciljev 

in ne dvomim, da jim ne bi us-
pelo. Če le utegnem, si ogledam 
njihove tekme in lahko rečem, 
da igrajo všečen nogomet. 
 
Posavje je bilo pred časom 
bela lisa na slovenskem no-
gometnem zemljevidu, zdaj 
pa je s prvoligašem in drugo-
ligašem kar močno zastopa-
no na njem, kajne?
Zdaj imamo na širšem podro-
čju tega dela Slovenije kar pri-
mat v tem najbolj številčnem 
športu v Sloveniji. Kvalitetno 
delo je prej ali slej garancija za 
dobre rezultate.

Kaj pa sodelovanje z drugimi 
klubi v Sloveniji?
Lahko povem, da imamo z vse-
mi klubi v ligi izjemen odnos, 
konec koncev lahko poudarim 
to sodelovanje z Mariborom. 
Kamor koli pridemo, so nam 
vrata odprta, vsi so nam prip-
ravljeni svetovati in pomagati. 
Sodelovati si želimo z vsemi, 
a dolgoročna strategija krške-
ga nogometa niso posoje igral-
cev, saj v tem trenutku razvija-
mo kar nekaj igralcev, ki niso 
naši, kar za naš proračun ne 
pomeni nič posebno dobrega, 
jih pa v tem trenutku nujno ra-
bimo. Že danes delamo na tem, 
da bodo lahko glavne vloge ig-
rali igralci iz domačega pogo-
na, ki bodo pri nas na profesi-
onalni pogodbi.

Omenili ste že mladinsko 
šolo, lahko podrobneje po-
veste, za kakšen pogon gre?
Vsak dan na naših igriščih vadi 
čez 250 otrok, kar je res izje-
mno število. Imamo še prib-
ližno 200 otrok, ki jih treni-
ramo po posavskih šolah pod 
okriljem Nogobikcev, tako da 
je skupaj s člansko ekipo v Kr-
škem približno 500 fantov, ki 
'brcajo'. To pomeni 20 trener-
jev in veliko ekip, ki za sabo po-
tegne tudi marsikatero težavo, 
predvsem infrastrukturno. Teh 
250 otrok se vsak dan preobla-
či v eni majhni garderobi, tako 
da razmišljamo o možnih rešit-
vah. Tudi trenutno stanje po-
možnih igrišč nam počasi one-
mogoča normalno vadbo, zato 
bomo v bližnji prihodnosti pot-
rebovali še eno igrišče, vendar 
se tega ne da rešiti čez noč. Mo-
ramo pa biti veseli, da je ta šte-
vilka takšna in da še narašča, 
saj sem res ponosen, da smo 
toliko otrok uspeli vsaj za dve 
uri dnevno spraviti izpred ra-
čunalnikov in televizorjev. Vsak 
dan mi kdo reče, kako lepo je 
videti polna igrišča, ampak nič 
od tega ni samo po sebi umev-
no. Veliko bo potrebno še nare-
diti, da se bomo še naprej lah-
ko tako razvijali. 
 Peter Pavlovič

Boštjan Blažinčič

POSAVJE - Začetek šolskega leta je čas, ko klubi, društva in 
organizacije vabijo k vpisu v organizirane športne in druge 
vadbe, krožke … Objavljamo osnovne podatke tistih, ki so se 
s prošnjo za objavo obrnili na naše uredništvo.

• Karate klub Brežice vabi k vpisu v okinawsko karate šolo, pri-
lagojeno za otroke, in v karate rekreacijo, prilagojeno za mla-
dino in odrasle; vpis ob ponedeljkih in sredah ob 18.00 v ETrŠ 
Brežice; info: 041 919 374, info@karate-brezice.com.

• Mažoretke Dobova vpisujejo nove članice od 4. leta starosti 
dalje; vpis v četrtek, 15. in 22. 9., ob 17.00 v jedilni OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova; info: mazoretke.dobova@gmail.com.

• Teniški klub Krško vpisuje v teniški vrtec in teniško šolo 
2016/2017; info: 031 688 058, frs@teniski-klub-krsko.si.

• Brainobrain Krško sporoča, da bosta z oktobrom predvidoma 
začeli še dve novi skupini: predšolski malčki in prvošolčki - po-
nedeljek ob 16.00, starejši otroci (do 9 let) - petek ob 15.00 ali 
15.30; prijave do ponedeljka, 19. 9., na alenka@brainobrain.si.

• Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega vabi k vpisu v šolo 
klasičnega baleta v Trebnjem; vpis v ponedeljek, 19. 9., med 17. 
in 19. uro na CIK Trebnje, info: 07 34 82 222, info@drot.org.

• Športnoplezalni odsek Aranea, ki deluje v okviru PD Lisca 
Sevnica, vabi v plezalni krožek za osnovnošolsko mladino in 
predšolske otroke, ki bo z začetkom v oktobru potekal vsak 
četrtek od 17.30 do 19.00 na umetni steni v Športnem domu 
Sevnica (pri bazenu); info: 041 489 830. Zbral: P. P.

September - čas za vpis

KRŠKO, BREŽICE - Nogometaši Krškega so minuli torek do-
segli enega izmed največjih uspehov kluba, saj so se po zma-
gi nad Celjem uvrstili v četrtfinale Pokala Slovenije. Tekma 
je ponudila razburljiv zaključek, saj so se Krčani napredova-
nja veselili po streljanju enajstmetrovk.

Krčani so odlično začeli tekmo in povedli že v 9. minuti, ko je za-
del Martin Kramarič. V začetku nadaljevanja so Celjani izena-
čili z zadetkom Amarja Rahmanovića, do konca 90 minut pa 
se mreži nista več zatresli. Sledil je podaljšek, v katerem so po-
vedli gostje s še enim golom Rahmanovića, Filip Dangubić pa 
je z zadetkom v 126. minuti tekme poskrbel za 11-metrovke. Če 
so Krčani na celotni tekmi dvakrat stresli okvir vrat, se je Celja-
nom podobno zgodilo pri izvajanju najstrožjih kazni in napre-
dovanja med osem najboljših so se veselili krški nogometaši. To 
je odlična napoved za sobotno tekmo proti Mariboru, tako da se 
na stadionu Matije Gubca spet obeta spektakel. Tekma se prič-
ne ob 20.15, tudi s TV prenosom. Sicer pa so Krčani po reprezen-
tančnem premoru 10. septembra v tekmi 8. kroga 1. SNL v Ko-
pru izgubili z 0:1, kljub temu da so bili vsaj enakovreden, če ne 
celo boljši nasprotnik. Dvoboj je bil odločen v 71. minuti, ko je po 
kotu z desne strani Toni Datković iz neposredne bližine prema-
gal Marka Zalokarja. Krško je po osmih odigranih tekmah na 8. 
mestu prvenstvene lestvice in ima 9 točk.

BREŽIČANI BENTILI ČEZ SODNIKA
Brežiški nogometaši so se po gostujoči zmagi s 3:1 v 5. krogu 2. 
SNL proti Zarici Kranj drugo septembrsko soboto pred 350 gle-
dalci na stadionu v Brežicah pomerili še proti drugemu kranj-
skemu klubu Triglavu, vodilni ekipi v 2. ligi. Gostje so sedem mi-
nut pred koncem prvega dela tekme dobili enajstmetrovko, ki 
jo je uspešno realiziral Vlado Šmit. Sodnik Slavko Vinčić je v 
drugem polčasu pokazal kar devet rumenih kartonov, predčas-
no sta morala pod prho Marko Gajić pri Triglavu in le nekaj mi-
nut kasneje še kapetan Brežičanov Robert Drugovič. Slednji je 
še pred tem izkoristil najstrožjo kazen in izid izenačil. V 63. mi-
nuti je Vinčić znova pokazal na belo točko v prid Gorenjcev, kar 
se je Brežičanom spet zdelo sporno. Še drugič je strel z 11 m us-
pešno izvedel Šmit. V izdihljajih srečanja so gledalci videli še dva 
gola, najprej je Matej Poplatnik matiral brežiškega vratarja Fi-
lipa Štefkoviča, nato pa je Antonio Azinović dosegel še avto-
gol, končni rezultat je bil tako 1:4. Brežičani po šestih odigranih 
tekmah z 9 točkami zasedajo 5. mesto na lestvici. R. Retelj

Uspeh Krškega kot naročen
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BREŽICE - Ena najbolj uspešnih glasbenih zasedb pri nas, trio 
Eroika, je v letošnjem poletju ustvarjala čarobne glasbene tre-
nutke pod zvezdami z nastopi po slovenskih gradovih in najlep-
ših parkih. Trije izjemni vokalisti, baritonist Matjaž Robavs ter 
tenorista, Aljaž Farasin in Metod Žunec, so letošnjo zadnjo av-
gustovsko soboto nastopili tudi pred številnim občinstvom na 
grajskem dvorišču brežiškega gradu, kjer so navdušili s sklad-
bami, ki so segle do srca - Dan ljubezni, Namesto koga roža cve-
ti, Julija, Ko mene več ne bo, Always on my mind …

Na koncertu so kot posebne gostje nastopile boštanjske Vilin-
ke. Sestav kvarteta sestavljajo Maja Repovž (2. alt), Mateja Re-
povž Lisec (1. alt), Nataša Dular (2. sopran) in Tanja Žibert (1. 
sopran). Njihov repertoar je raznovrsten, vsebuje različne glas-
bene zvrsti - od slovenskih ljudskih do umetnih ljudskih pesmi, 
od zabavnih do narodnozabavnih, zapojejo pa tudi dalmatinske 
skladbe.  S. R.

Marija Ahačič Pollak, po 
rodu iz Tržiča, že 25 let z iz-
jemno karizmo zagotavlja, da 
pevke uresničujejo svoje sanje. 
Najprej so svoje sanje pričele 
uresničevati štiri pevke slo-
venskega rodu, saj so se žele-
le naučiti pesmi iz slovenske-
ga izročila. Ahačič Pollakova je 
združila njihova srca, duše in 
pesmi tako, da se je rodil de-
kliški zbor Plamen, ki se je raz-
širil v sestav dvanajstih deklet 
ter se v razširjenem sestavu 
preimenoval v Vokalno skupi-
no Plamen. 

V skupini pojo: Diana Stodul-
ski, Leah Markun, Amanda 
Bergant, Susan Stajan, Ta-
nia Stariha Tremain, Tatja-
na Smrekar, Jennifer Pikel 
– Dunford, Lidia Fotivec Mo-
lek, Sabina Stodulski, Mar-
tina Štrucelj, Julija Konje 
– Basso, Elizabeth Stariha – 
Helme in Sabina Jevnišek – 
Sečnik, njihove korenine pa so 
razvejane domala po vsej Slo-
veniji. Pevke s svojim izjemnim 
repertoarjem s ponosom ne-
gujejo in predstavljajo sloven-
sko kulturo, čas za zborovsko 
delo se nenehno vriva med nji-

V daljni Kanadi ohranjajo 
slovensko kulturo in jezik
BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 24. avgusta gostila Vokalno skupino Plamen – Toronto ob 
njeni 25-letnici, ki jo je slavnostno obeležila s koncertom v Viteški dvorani Posavskega muzeja. Umetniška 
vodja skupine je Marija Ahačič Pollak.

hov študij, službe in družinske 
obveznosti, saj na vaje vsak to-
rek prihajajo iz neverjetno od-
daljenih krajev. Ker nekatere 
niso imele glasbene izobraz-
be, so morale vložiti še veliko 
dodatne energije za obvlado-
vanje zahtevnega glasbene-
ga gradiva za doseganje viso-
ke ravni, ki jo zahteva vodja. Z 
njenim vodenjem je zelo bogat 
tudi repertoar skupine – pojo 
slovenske in kanadske ljudske 
pesmi, duhovno glasbo, sodob-
ne popularne pesmi, ki jih po-
jejo v slovenskem, angleškem, 
francoskem in latinskem jezi-
ku. Del svojega repertoarja so 

v Viteški dvorani sijajno odpe-
le množici poslušalcev, ki jih je 
nagrajevala z bučnimi aplavzi 
in ob izteku njihovega jubilej-
nega koncerta izvabila še bis. 
Koncert so izjemno dopolnili 
še pianistka Nastasia Žibrat 
ter kitarista Timotej Kosov-
inc in Erazem Grafenauer.

Plamen se je prvič javno 
predstavil na slavnostni aka-
demiji v Torontu ob mednaro-
dnem priznanju samostojnosti 
Slovenije in se lahko pohvali z 
ugledno koncertno kariero. 
6. aprila 2000 je bila skupina 
izbrana med 126 skupinami 

za nastop v kanadskem par-
lamentu na Breakfast Prayer 
Meetingu za kanadske poslan-
ce in diplomate. Kar je pome-
nilo, da se je prvič v zgodovini 
v parlamentu v Ottawi v ura-
dnem delu slišala slovenska 
beseda, to je hkrati pomeni-
lo izjemen ponos vsem kanad-
skim Slovencem.

Prisotni župan Ivan Molan, di-
rektor JSKD mag. Igor Teršar 
in Zvone Žigon iz Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu so se vokalni skupini 
in vodji Ahačičevi (ki je gonilna 
sila kulturnega delovanja Slo-
vencev v Kanadi in urednica 
radia Glas kanadskih Sloven-
cev, za svoje delo je v Sloveniji 
leta 2005 prejela častno odli-
kovanje Red za zasluge) zah-
valili, ker tako daleč negujejo 
slovensko kulturo in slovenski 
jezik. Gostje so se ob tem zah-
valili direktorici muzeja Alen-
ki Černelič Krošelj in koor-
dinatorici Simoni Rožman 
Strnad, ki sta omogočili izpe-
ljavo koncerta, ki ga je povezo-
val Matjaž Merljak.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: JSKD Brežice

Vokalna skupina Plamen v Viteški dvorani

Na ogled Peterlinova krajina 
BRESTANICA - 2. septembra je krška podžupanja Ana So-
mrak na rajhenburškem gradu odprla fotografsko razstavo 
Ostal si del pokrajine, del njenih lepot in bolečine. Njen avtor 
je eden najbolj znanih slovenskih fotografov Borut Peterlin.

Borut Peterlin iz Dolenjskih To-
plic že skoraj dve desetletji de-
luje kot profesionalni fotograf, v 
tem obdobju pa je razvil, kot je 
dejala kustosinja Nina Sotelšek, 
»več heterogenih avtorskih pro-
jektov v barvah, ki komentirajo 
kulturno, družbeno in politično 
stanje v domovini. To so projekti 
5 AM, Flower Power in portreti 
slovenskih kreativcev za Mladi-
nino rubriko Striptiz.« Med leti 
2006 in 2010 je bil namreč tudi 
urednik fotografije pri tedniku 

Mladina, med leti 2001 in 2007 pa je bil eden izmed idejnih oče-
tov in direktor festivala fotografije Fotopub v Novem mestu.

Peterlin se je skozi svoje delo posvetil predvsem raziskavi foto-
grafije fotografskih postopkov iz druge polovice 19. stoletja in 
tehniki mokrega kolodija na steklu, ki omogoča bogate in globo-
ke tonske vrednosti in kontraste, ki jih še danes ni mogoče prese-
či niti z najbolj dovršeno digitalno tehnologijo. 41-letni umetnik 
na rajhenburškem gradu predstavlja serijo krajinskih fotografij, 
ki jih pod v uvodu navedenim naslovom posveča spominu na no-
vomeškega umetnika, slovenskega slikarja in grafika Božidarja 
Jakca, ki je, kot je povedal na otvoritvi, s svojimi slikami nanj na-
redil vtis že v otroških letih. Sotelškova je med drugim še pove-
dala, da je fotografije v črno-beli tehniki s pomočjo velikoforma-
tne kamere posnel na različnih lokacijah po Dolenjski, v negative 
posnete kadre idilične pokrajine pa posegel z retuširanjem in z 
arhaičnimi fotografskimi tehnikami končnemu izdelku vdahnil 
nostalgičnost in liričnost dolenjske krajine.

Na otvoritvi pričujoče razstave, kateri sta slavnostni ton prido-
dala z nastopom še violinista Klavdija Novšak in Kristian Ilić, 
so avtorja in zbrane obiskovalce pozdravile direktorica KD Krško 
Darja Planinc, vodja muzejskih enot dr. Helena Rožman in po-
džupanja Somrakova. Razstava bo na ogled do 27. avgusta 2017. 
 B. Mavsar

Borut Peterlin

Čarobne melodije pod zvezdami 

Dvorišče brežiškega gradu so napolnile prijetne melodije.

ZABUKOVJE – V prihajajoči novi gledališki sezoni se bo igral-
ska zasedba KD Franc Požun Zabukovje širšemu občinstvu 
predstavila s komedijo Radikalna kura, s katero je skupina 
v pretekli sezoni že nekajkrat navdušila.

Omenjena gledališka predstava, prirejena po veseloigri v treh de-
janjih Rudolfa Doboviškega, nas vrne v čase, ko so dekletom star-
ši izbirali ženine in ko ženske pri hiši niso imele glavne besede. 
Glava družine je bil moški, v čigar rokah so bile vse pomembnej-
še odločitve. V družini Bombek pa ni bilo tako, v njej je imela glav-
no besedo žena. Ta je vodila celotno gospodarstvo pri hiši in od-
ločala, kdo se bo s kom poročil. Njen mož je bil že dalj časa bolan, 
imel je bolezen, za katero je podeželski zdravnik predlagal teme-
ljito in posebno zdravljenje, ki ga je poimenoval ’radikalna kura’. 
Bolni mož je odšel na oddih v prestižno zdravilišče, kjer je v no-
vem okolju kmalu spoznal prijetno damo in pozabil na bolezen …

V predstavi vlogo bolnega moža Ožbolta Bombeka upodablja Ja-
nez Podlesnik, ukazovalna žena Cecilija Bombek je Alja Seni-
ca Jazbec, vlogo hčerke Jelke Bombek igra Petra Mirt, nečaki-
nja zakoncev Bombek Vanda Gornič je Renata Podlesnik Pajk, 
zdravnik Branko Rogan je Janko Plahuta, v vlogo gostilničarke 
se je vživela Karolina Imperl, kapitan Meden je Simon Trupi, 
dve vlogi ima Branko Klenovšek, ki je vojak Jaka in trobentač, 
poročnik Polovič je Luka Trupi, prijateljica noči Etelka de Gom-
boš pa Olga Gračner. Vloge gostov v gostilni upodabljajo Drago 
Mirt, Simon Imperl, ki je tudi veseli muzikant, in Tina Drem-
šak, ki ima v predstavi še vlogo služkinje in sobarice. Šepetalki 
sta Mihaela Jazbec in Maja Imperl. Scenska upodobitev je delo 
vseh nastopajočih, režija je v rokah Janeza Podlesnika in Rena-
te Podlesnik Pajk.

Zabukovški gledališčniki se bodo s predstavo Radikalna kura 
predstavili tudi selektorju, ki ocenjuje nastope amaterskih gle-
daliških skupin. 
 S. Radi

Zabukovška Radikalna kura

Igralska skupina KD Franc Požun Zabukovje bo tudi v novi 
gledališki sezoni navduševala s komedijo Radikalna kura.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V lapidariju Galerije Božidar Ja-
kac v Kostanjevici na Krki so 9. septembra odprli razstavo 
akademske slikarke Mateje Kavčič z naslovom »Zavetja / 
Shelters«.

Opus Kavčičeve, ki je mladost preživela v Brestanici, zdaj pa živi 
in ustvarja v Škofji Loki, je že od samega začetka prežet z naravo, 
ki jo je sprva interpretirala skozi klasično slikarstvo, že dalj časa 
pa se izraža tudi s krajinsko umetnostjo oziroma t. i. land artom. 
Takšna je tudi tokratna razstava, pri kateri je avtorica v veliki veči-
ni uporabila material iz narave in bližnje okolice galerije ter iz nje-
ga izdelala velika in majhna gnezda, krogle, vrvi, viseče snope ... 

»Zgodba, ki jo je umetnica domišljeno umestila v razstavni pros-
tor, je polna simbolov in intuitivnih nastavkov kot tudi referenc 
na zgodovino krajinske umetnosti. Koncept postavitve, ki je de-
terminiran že z naslovom Zavetja, seveda ni namenjen zgolj sa-
memu sebi in imanentni estetski komponenti, temveč vzpodbuja 
in nagovarja k interakciji. Pri tem ne mislim zgolj na obiskovalce, 
temveč tudi na avtonomnost in izraženo bit naravnih elementov 
v prostoru, kot tudi na potencialna bitja, ki s temi elementi sobi-
vajo. To pa so lahko bodisi predstavniki živalskega bodisi vilin-
skega, magičnega sveta,« je med drugim dejal kustos razstave, 
sicer tudi novi direktor Galerije Božidar Jakac, Goran Milova-
nović. »Odprite vse svoje čute in se naužijte narave,« je ob kon-
cu povabil udeležence otvoritve k ogledu razstave. Uradno jo je 
odprla podžupanja občine Krško Ana Somrak, rekoč da nas raz-
stava opominja na našo povezanost z naravo, z glasbo pa je otvo-
ritev popestrila zasedba Wild strings trio.  P. Pavlovič

V naravnih zavetjih Mateje Kavčič

Mateja Kavčič v zavetju gnezda

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 15. 9. 

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
ženje na prostem

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: odprtje razstave ob-
močne likovne kolonije »Do-
brodošli v Brežicah 3000«

Petek, 16. 9.

• ob 17.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: izročitev daril-
ne listine Valvasorjevi knji-
žnici, s katero OO SDS Krško 
podarja celoten prevod Sla-
ve vojvodine Kranjske Jane-
za Vajkarda Valvasorja 

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: štafetne športne igre

• ob 19.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: glasbeno-li-
terarna predstava »Na mo-
jem delovnem mestu zdaj 
raste bršljan«

Sobota, 17. 9.

• ob 8.00 pri TRC Savus v Ra-
dečah: kolesarsko popoto-
vanje »S kolesom ob Savi od 
Radeč do Brežic«, zaključek 
ob 13.30 na dvorišču gradu 
Brežice

• ob 9.00 v igralnici MC Breži-
ce: brezplačne sobotne otro-
ške delavnice

• ob 9.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 10.00 pred Domom XIV. 
divizije na Senovem: prome-
nadni koncert Pihalnega or-
kestra Senovo

• ob 10.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: delav-
nica ob fotografski razstavi 
»Ostal si del te pokrajine, del 
njenih lepot in bolečine«

• ob 19.00 v KD Krško: glas-
beno-scenski nastop »Pi-
halni orkester Krško v ri-
sankah«

• ob 19.00 v Športnem par-
ku Krmelj: koncert skupine 
Liquf ob 10-letnici delovanja

• ob 19.00 pri gasilskem 
domu v Rakovcu (v prime-
ru slabega vremena v ga-
silskem domu): prireditev 
Večer v Rakovcu, nastopa-
jo ljudski pevci Kapelski pu-
bje z gosti iz Slovenije in Hr-
vaške

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Daniela Ve-
zoje in Enrica Cipollinija

Torek, 20. 9.

• ob 16.00 pred OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica: dogo-
dek »Povezani v teku s Pri-
možem Kozmusom«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
pogovorni večer s Simono 
Potočar

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
otvoritev slikarske rasta-
ve »Ko barve spregovorijo« 
Nene Bedek

Sreda, 21. 9.

• od 10.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: degustacija ti-
pičnih slovenskih vin

• ob 18.30 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 
Anin glasbeni večer - klavir-
ski trio: Bruno Philipp - kla-
rinet, Mihael Paar - klari-
net in Tjaša Šulc Dejanović 
- klavir

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
»Slovenske pisateljice in pe-
snice«

Četrtek, 22. 9.

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre na prostem

• ob 17.00 na Hočevarjevem 
trgu v Krškem: dan brez av-
tomobila - sejem rabljenih 
koles in opreme, nagradno 
žrebanje, koncert a capella 
skupine Bassless

Petek, 23. 9.

• ob 16.30 v MC Krško: ku-
harska delavnica - peka vi-
nogradniške pogače

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

kam v posavju
• ob 19.00 v veroučni učilni-

ci v Cerkljah ob Krki: pre-
davanje dr. Staneta Grande 
»Slovenija - Krekova deže-
la?« v sklopu Socialnega te-
dna 2016

• ob 20.00 v KD Krško: Mati-
ja Dedić igra Arsena, za Jazz.
etno.worldmusic.akustika 
2016 abonma in izven

Sobota, 24. 9.

• ob 9.00 v MT Senovo: izlet
• ob 11.00 na vrtnariji Ter-

raplant v Orešju pri Sevnici: 
Bučarijada 2016 - tekmova-
nje za največjo in najbolj za-
nimivo bučo

• ob 17.00 na sedežu Zavoda 
Svibna na Brezovski Gori in 
ob potoku v kraškem dolu 
Podjama: srečanje »Potoč-
ni rak - preteklost ali priho-
dnost« z biologinjo, speci-
alistko za potočne rake, dr. 
Tino Jaklič

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroški koncert Nece 
Falk in Mačka Murija

Ponedeljek, 26. 9.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: koncert ob 
70-letnici Glasbene šole Bre-
žice

Torek, 27. 9.

• od 9.00 do 14.00 v MC Kr-
ško: delavnica za prostovolj-
ce na področju mladinskega 
dela »Srečal sem svojo po-
dobo«

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: zaključek projek-
ta »Kdor bere, je car!«

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
otvoritev »zelenega okna« 
ob svetovnem dnevu turizma

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: okrogla miza »Dediš-
čina sevniškega obrtništva 
20. stoletja, Brivsko-frizer-
ski salon Kreutz«

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 8, 
prireditve v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti pa na straneh 
občin.

Vsako poletje dežurni telefon Posavskega obzornika 
kličejo nezadovoljni, jezni, razočarani bralci, ki ne-
močno bijejo bitko s smradom. »Povejte mi, prosim, 
kako lahko to počnejo, polivajo gnojevko vsevprek, 
dežja pa ni niti v vremenski napovedi od nikoder?!« 
vpijejo v slušalko. In: »A lahko nekdo kuri res vse, kar 
obstaja na tem svetu? Pa kje so inšpektorji?«. Ko jih 
pozovem, da naj ne ostanejo anonimni, ker tako lahko 
izjave uporabimo v članku, razočarano zamrmrajo, 
da si ne želijo še dodatno pokvariti sosedskih odnosov. 

Ravno sobivanje je srž te težave. S svojimi dejanji 
in odločitvami bistveno vplivamo tudi na svojo oko-
lico, a smo do tega včasih povsem brezbrižni. Seve-
da verjamem, da nekdo, ki ga smrad ne preganja v 
notranjost hiše vsako poletje in mu morda še manjka 
malo empatije, le stežka razume, kaj te ljudje, obda-
ni s smradom, pravzaprav preživljajo. Ne morejo obe-
siti sveže opranega perila na balkonu, ne morejo or-
ganizirati otroške rojstnodnevne zabave na lastnem 
dvorišču, okna in vrata nepredušno zapirajo zara-
di obolelih starejših, astmatikov, dojenčkov in aler-
gikov, mimo 'osmrajenih' območij pa z bliskovito hit-
rostjo bežijo tudi turisti … Marsikdo na te obupance 
s posmehom povzdiguje glas, češ, »zakaj potem sploh 
živijo na podeželju, če jim gnoj ali kurjenje smrdi-
ta?!« in »Naj se že poberejo v mesta!«. 

Ta trditev in pregon v mesta ne pijeta vode, saj, bodi-
mo pošteni, kje v Posavju sploh obstajajo ločnice med 
podeželjem in mestom? Poleg tega med razočaranimi 
nad sebičnimi sosedi niso le mestni prebivalci, ki so 
se, ironično, na naše zeleno podeželje preselili ravno 
zaradi višje kvalitete življenja. Med kličočimi so po-
gosto ljudje, ki že od malega živijo na vaseh. Skoraj 
v joku pojasnjujejo, da se vonjave današnje gnojevke 
in tekočin rezkega vonja, ki da jih nekateri v nočnih 
urah s cisternami polivajo po njivah in travnikih, ne 
morejo primerjati z gnojem, ki je bil od nekdaj do-
brodošel pri pridelavi poljščin in vrtnin. Zaradi po-
manjkljivih določil v zakonodaji in inšpektorjev brez 
pravih orodij, da bi ukrepali, se ta zgodba ponavlja. 
Na težavo opozarjajo tudi bralci in podjetja, ki skrbi-
jo za varnost naših vodovarstvenih območij in neob-
remenjenost z nitrati: »Stanje je resno, saj nekateri 
celo praznijo svoje greznice na travnike in izkorišča-
jo ure ter dneve, ko vedo, da ne bo nadzora. Smejijo se 
sokrajanom, ki pijemo to vodo, in vsej državi!«.

Letos je bila poleg polivanja zelo živahna tudi sezo-
na kurjenja. In če se polivanje gnojevke, gnojnice in 
umetnih gnojil povezuje s pridelavo hrane, pa za še 
večje brezobzirneže veljajo »prostočasni piromani«. 
Morda jih vodi misel, da je najlažje in sploh najce-
neje, če odslužene gume, neuporabno staro ropotijo s 
podstrešja, ponošene obleke, nekaj suhih vej in kak 
gospodinjski odpadek zmečejo na kup in bogato za-
kurijo sredi mestne soseske ali vasi? Sivi in črni obla-
ki zajamejo nekaj kilometrov pokrajine, sostanoval-
ci pa nemočno strmijo v nebo.

Vonjav se ne da zamejiti, lahko pa pomislimo na 
najprimernejši čas za izvajanje dejanj, ki tako gre-
nijo življenje sosedom, kajne? Odveč ne bi bila celo 
kakšna prijazna beseda ali dobronamerno opozori-
lo na nujno potrebo po gnojenju ali kurjenju. Hudih 
reči je na svetu vse polno, prav tako izzivov za naše 
sobivanje – zakaj si ga potem z malo sočutja in raz-
misleka pred dejanji ne bi naredili lepšega?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Kako smrdi!

KULTURNI DOM KRŠKO 
VABI K VPISU ABONMAJEV 
ZA SEZONO 2016/2017, OD 19.9. DO 7.10.2016

Gostja Kluba KDK: SIMONA POTOČAR
pogovorni večer

torek, 20. 9., ob 19. uri

MATIJA DEDIĆ IGRA ARSENA
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 cikla

petek, 23. 9., ob 20. uri

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

BIZELJSKO - 28. avgusta je 
na Bizeljskem potekal četr-
ti pohod po bizeljskih pešpo-
teh v organizaciji Turističnega 
društva Bizeljsko. Zbor ljubi-
teljev pohodništva je bil pri 
vili Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem. Za razliko od drugih 
pohodov poteka ta pohod po 
ravnini med njivami in travni-
ki in se približa mejni reki So-
tli. Pohodnikom so se pridru-
žili predstavniki Kozjanskega 
parka in kmalu po začetku poti 
prisotnim pokazali ambrozijo 
ter opozorili na njeno nevar-
nost in škodljivost. Skupaj s 
pohodniki so se lotili puljenja 
in je kmalu imeli polno priko-
lico. Žal je je preveč, da bi lahko 
vso odstranili med pohodom. 

Četrti bizeljski pohod ob Sotli 

Letošnji pohod je zaznamova-
la tudi žična ograja ob Sotli, ki 
je pohodniki prejšnja leta niso 
bili vajeni. V Gregovcah je na-
stopil čas za počitek in okrep-
čilo. Pri Jerneji Čampa, kate-
re pokojni mož je bil pobudnik 
te poti, je bila že tradicionalno 
na voljo goveja juha, vaščanke 
pa so dodale še slane in slad-

ke dobrote iz svojih kuhinj, da 
o gašenju žeje niti ne govorimo. 
Po počitku se je pohod nadalje-
val do Nove vasi, kjer je bil start 
spusta s parnicami po Sotli. Za 
varnost je tokrat poskrbela ob-
činska Civilna zaščita, ki je na 
cilju v Gregovcah prikazala tudi 
uporabo defibrilatorja.
 Mateja Kmetič, TD Bizeljsko
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V našem uredništvu se je 
oglasil Anton Unetič s Sli-
novc, sicer znan vinogradnik 
in pred leti celo kralj cvička, 
ki se letos lahko pohvali z le-
po letino krompirja, najtež-
ji primerek pa je tehtal celih 
1207 gramov! »Za eno mali-
co bi ga bilo, kajne?« se je po-
šalil in dodal, da je tako debel 
krompir zrasel na 
njivi, na kateri je 
prejšnje leto ras-
la detelja lucerna, 
ki dobro vpliva na 
rodovitnost zemlje. 
Ja, tudi kralj cvička 
ima (lahko) debel 
krompir … (P. P.)

na muhi ...

Kulturni dogodki v Kostanjevici na Krki so priložnost za sre-
čevanje bolj ali manj znanih domačinov, tudi takšnih, ki so na 
»začasnem delu« v drugih krajih Slovenije. Med njimi sta tudi 
mladi igralec Stane Tomazin, ki ga bomo predvidoma kma-
lu spet gledali v zadnji sezoni nadaljevanke Ena žlahtna što-
rija, in pravnik Andrej Božič, nekoč podžupan občine Krško, 
pred časom pa direktor občinske uprave v Šmarjeških Topli-
cah. Slednji je bil po fotografiji sodeč precej očaran nad Toma-
zinovo košato brado, ki je zadnje čase priljubljen okras pred-
vsem mlajših moških, »Žan iz Štorije« pa se je željno zagledal 
v kupico cvička v Božičevi roki … (P. P.)

Odprtje samopostrežne avtopralnice v Krškem, prve tovrstne 
v Posavju, je bila tudi prijeten družabni dogodek, ki je pri-
vabil številne lokalne politične in gospodarske veljake. No-
vi pridobitvi so tako v družbi povezovalke Petre Rep Bune-
tič ponosno nazdravili zakonca Marko (drugi z leve) in Janja 
Žarn (desno) iz podjetja Žarn Krško, direktor podjetja Avto-
line Slavko Hotko (drugi z desne) in Aleš Plemenitaš iz pod-
jetja AV naložbe (desno), ki je dobavilo tehnološko opremo za 
avtopralnico. (P. P.)

Kdor poje, slabo ne misli, kdor pa lahko zapoje ob vsakem tre-
nutku, odkrije tisto pozitivno plat, ki osrečuje. Na minulem 
srečanju upokojencev na Studencu so nastopila tudi dekle-
ta, ki nosijo ime Vilinke in so z venčkom svojega glasbenega 
izbora navdušile vse prisotne. Organizacijske niti je imel na 
skrbi predsednik posavskih upokojencev Jožef Žnidarič, ki si 
je znal vzeti čas tudi po uradnem delu, poklepetati z nastopa-
jočimi in se jim osebno zahvaliti. Tako je Vilinke »prestregel« 
že pri odhodu, ko so zapuščale gostilno Janc. Brhka dekleta 
so tudi ob priložnosti pokazala, da so mojstrice svojega glas-
benega poslanstva ter so takoj strnile svoje glasove in nav-
dušile prisotne. (M. H.)

Želite preživeti svoj prosti čas 
ustvarjalno in ob prijetnem druženju?

Želite del svoje energije nameniti 
izobraževanju in ostati umsko in 
telesno aktivni?

Želite življenju dodati novo vrednost s 
pridobljenim znanjem in medsebojnim 
sodelovanjem?

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z »da«, Vas vabimo, da se pridružite 
članicam in članom Društva Modra sova Univerza za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) Brežice.

DRUŠTVO MODRA SOVA UTŽO BREŽICE JE
namenjeno izobraževanju in razvoju starejših odraslih za osebno rast, medgeneracijsko sodelovanje 
in dejavno državljanstvo. Vanjo se vključujejo starejši odrasli, ki si želijo novih izzivov in priložnosti, 
novih znanj in spoznanj, izražanja neuresničenih želja in talentov. Tako jim je omogočeno 
ustvarjalno delovanje na različnih področjih, ki so zajeti v obliki krožkov, delavnic in predavanj.

KAKO POTEKA ŠTUDIJSKO LETO?
UTŽO razvija izključno izobraževanje, ki ima obeležje študijskih dejavnosti.  Študij na UTŽO je 
usmerjen k doseganju akcijskih ciljev (razstave, raziskave, prevodi, svetovanje, boljšanje lokalnega 
okolja, spodbujanje kulturne, ekonomske in socialne dejavnosti v lokalnem okolju).
Enkrat tedensko oz. v dogovoru z mentorjem boste znanje lahko poglabljali v študijskih krožkih. 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Temeljna oblika dela na UTŽO je študijski krožek.  Ta ima od 8 do 12 slušateljev, svojega mentorja in 
svojega animatorja.   Če je le mogoče, naj bo učenje takšno, da na koncu nastane: razstava, knjiga, 
dogodek, nova dejavnost v kraju.
Študijski krožek je oblika neformalnega izobraževanja iz življenja v skupnosti.

Vabim Vas na našo spletno stran www.modrasova-utzo.si, kjer lahko bolj podrobno spoznate 
naše delo ter se morda vključite v aktivnosti društva.

KROŽKI in TEČAJI V ŠTUDIJSKEM LETU 2016-2017

Tuji jeziki na začetni stopnji:
• Angleški jezik; začetni in nadaljevalni
• Nemški jezik; začetni in nadaljevalni
• Italijanski jezik; začetni
• Francoski jezik; začetni

Splošno izobraževanje:
• Foto krožek (digitalna fotografija in računalniška obdelava)
• Zdravilna zelišča in začimbe v kulinariki in kozmetiki 
• Permakulturno vrtnarjenje
• Rodoslovje in etnologija
• Samomasaža in dihalne vaje za dvig energetskega potenciala
• Telovadba v vodi

TEČAJI
• Šivanja

 ◦ Začetni tečaj šivanja 1
 ◦ Kreativno predelovanje oblačil

• Tečaj 10 prstnega tipkanja
• Uporaba pametnih telefonov in tablic

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Je brezplačno in brez obveznosti vpisa v društvo.
1. del za tiste, ki želite pridobiti ali osvežiti znanje uporabe računalnika
2. del za tiste, ki želite pridobiti dodatna znanja uporabe računalnika

V PROGRAME BOMO VPISOVALI
Vsak četrtek do 13. 10. 2016 oz. do zapolnitve posameznih krožkov.
v 3. nadstropju Doma upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8.

Članarina za študijsko leto znaša za redne člane 15 € in za podporne člane 20 €. S članstvom 
pridobite pravico do vpisa v programe in obveščanje o dogodkih.
Toplo povabljeni!

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš, predsednica društva | GSM: 041 79 13 79 | E-mail: drustvomodrasova@gmail.com | Spletna stran: www.modrasova-utzo.si

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Stara mama (Štefka Vidrih) 
in njen mulc (Rok Žibert) sta 
na družabnih dogodkih v sev-
niški občini in tudi izven nje 
prijetna popestritev, zato ju 
organizatorji radi vabijo, da 
'ušpičita' kakšno hudomuš-
no in nasmejeta udeležence. 
S tem poskrbita za razmišlja-
nje o medgeneracijskem so-
delovanju, kar je poučna po-
potnica v vse hitrejši ritem 
življenja, ko ljudje kar po-
zabljamo, da je tudi smeh pol 

zdravja, kakor sobivanje mlajših ter starejših tista pozitivna 
točka, ki jo je vredno negovati. Na minulem srečanju posa-
vskih upokojencev na Studencu sta tako poskrbela za dobršno 
mero smeha, ko sta stresala aktualne prigode. (M. H.)

Zdravnica Indrid Kus 
Sotošek iz Sevnice, ki ima 
ordinacijo v Zdravstve-
nem domu Radeče, in nek-
danja radeška županja 
Rafaela Pintarič vesta, da 
je zdravje velika vrednota, 
zato sta se obe razveseli-
li nove pridobitve - Rekre-
acijskega parka Savus, ki 
je namenjen sprostitvi in 
telesnim aktivnostim za 
vse generacije. Obe meni-
ta, da redna telesna aktiv-
nost izboljšuje kakovost 

življenja, čeprav se prva rada sprošča tudi pri vožnji z motor-
jem, druga pa v družinskem krogu na morju. (S. R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Irena Lazanski, Brežice - 

dečka,
• Mateja Zlobko, Kalce-

Naklo - dečka,
• Tjaša Kastelic, Reštanj - 

dečka,
• Bernardka Čerin, Brežice 

- dečka,
• Jana Rančigaj, Vinski Vrh 

pri Šmarju - dečka,
• Alja Novak, Radna - dečka,
• Suzana Zalokar, Pristava 

pri Leskovcu - deklico,
• Eva Moškon, Dolenja vas 

pri Artičah - deklico,
• Lea Jakolič, Župelevec - 

deklico,
• Bojana Klobučar, Brežice 

- deklico,
• Renata Komatar, Cerklje 

ob Krki - dečka,
• Alenka Jezernik, Brežice - 

deklico,
• Andreja Županić, Senovo 

- dečka,
• Janja Radej, Vihre - dečka,
• Kaja Antolinc, Senuše - 

deklico,
• Bojana Zevnik, Dol. 

Skopice - dečka,
• Maruša Kurinčič, 

Ljubljana - dečka,
• Metka Baškovč, Dobe - 

dečka,

rojstva

poroke

• Sergej Sumrak z Loga 
pri Vrhovem in Mateja 
Podpadec iz Sevnice,

• Boštjan Gregorič in 
Karmen Žarn, oba iz 
Mrzlave vasi,

• Jan Jaklič in Tanja 
Miklavž, oba iz Podbočja,

• Robert Novak in Ksenija 
Grabnar, oba iz Ravnega,

• Leon Rožman iz Stare vasi-
Bizeljsko in Tina Rotar iz 
Ložnice pri Žalcu,

• Boštjan Mlakar in 
Karmen Slak, oba iz Drušč,

• Primož Tomažin s Senuš 
in Tanja Oberč iz Kržišča.

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Mojca Župevc iz Brestanice in Matej Ulčnik s Senovega, 6. 
avgust 2016, grad Brestanica (foto: Nejc Rošer)

Izposoja poročnih oblek
Izdelava svečanih oblačil po meri
Izdelava ostalih oblačil po meri

Šiviljska popravila

KONTAKT:
Jure 031 764 288
Damjan 041 745 557
info@bio-kurjava.si

DRVA - BUKEV
1m x 1m x 1,8m

BIO kurjava
www.bio-kurjava.si

Bio KURJAVA - 

70% smreka, 30% BUKEV

RZ PELLETS – 

100% SMREKA

1 t ... 260 €/T
3 T ... 255 €/T
6 T ... 250 €/T

BIO – KURJAVA – 
100% SMREKA

1 t ... 230 €/T
3 T ... 225 €/T
6 T ... 220 €/T

RED DEVIL – 

90% SMREKA, 10% BUKEV

1 t ... 225 €/T
3 T ... 220 €/T
6 T ... 215 €/T

1 t ... 205 €/T
3 T ... 200 €/T
6 T ... 195 €/T

BRIKETI –
100% BUKEV

1 paleta ... 120 €
3 palete ... 115 €
6 palet   ... 110 €

BREZPLACNA DOSTAVA NA DOM,  
možnost plačila na obroke, DDV vključen v ceno

1 t ... 140 €/T
3 T ... 135 €/T
6 T ... 130 €/T
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TRAKTAT O 
LUŠČENJU 
FIŽOLA 
poljski avtor 
Wiesław 
Myśliwski
Mladinska knjiga 
2014
473 strani

Luščenje fižola je osrednja nit, okoli 
katere ostarel skrbnik počitniškega 
naselja samorefleksivno plete spomine 
na svoje življenje, ki so obenem celo 
nekakšna spoved, v kateri pripovedovalec 
pred nepričakovanim tujcem razkriva 
svoja izkustva in jih poskuša tudi sam 
razumeti. Pri tem se ne sooča le z lastno 
pač pa tudi s kolektivno preteklostjo, ki 
se je zapisovala na velikih zgodovinskih 
prelomnicah dvajsetega stoletja in prav 
spomin, ki ga obuja, je ključ do lastnega 
ali skupnega odgovora o smislu in bistvu 
obstoja. Čudovita izkušnja branja: tiha, 
blagodejna, topla, preprosta, nevsiljiva in 
nežna.

MATERE
slovaški avtor 
Pavol Rankov
KUD Sodobnost 
International 2014
322 strani

Roman je zgodovinsko postavljen v 
obdobje po 2. svetovni vojni, ko je 
bilo veliko češkoslovaških državljanov 
brez zakonitega sojenja interniranih 
v sovjetske gulage, kjer so služili kot 
nadomestek v vojni izgubljene delovne 
sile. Usodo mnogih deli tudi Zuzana, 
mlada nosečnica, obsojena izdajalstva 
ruskega vojaka, ki je bil pravzaprav 
njena skrita, prepovedana ljubezen. V 
taborišču, kjer se vsakodnevno spopadajo 
z lakoto, mrazom, smradom in nasiljem, 
je postavljena pred eno najbolj tragičnim 
moralnih dilem - njen materinski boj 
jo razceplja med življenjem s sinom ter 
bojem za sinovo (boljše) življenje.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si 080 20 60

PE NOVO MESTO
Novi trg 7, 
tel.: 07/ 393 53 60
• Brežice, Černelčeva cesta 3a
• Črnomelj, Kolodvorska cesta 17
• Kočevje, Ljubljanska cesta 25
• Krško, Bohoričeva ulica 9
• Ribnica, Majnikova ulica 1
• Sevnica, Trg svobode 12

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in 
super ugodnostmi! Izkoristi priložnost: dopolnilno + nezgodno. 
V Paketu MladI dobIš: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super 
majico ali spodnjice samo za ni panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € 
za nakup v trgovinah Spar in 
Interspar alI bon v vrednosti 35 
€ za nakup v športnih trgovinah 
Extreme Vital ali na www.
extremevital.com alI  bon v 
vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna 
kartica, ki vam omogoča plačilo 
na obroke doma, po svetu in na 
spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.

Sonja, Stahovica

Ana, Gorenja vas

Mark, Ljubljana

Boštjan, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Gregor, Ljubljana

Vzajemna - Oglas_MLADI_128x111_(9-9-2016).indd   1 9. 09. 2016   08:26:13

VPIS
novih članic od 4. leta starosti naprej 

ČETRTEK, 15. 9. in 22. 9. 2016, ob 16. uri
jedilnica OŠ dr. Jožeta Toporišiča

informacije: mazoretke.dobova@gmail.com, mazoretkedobova.com

MAŽORETKE DOBOVA

• Daliborka Nikolić, Kerinov 
Grm - deklico,

• Branka Dirnbek, Dednja 
vas - dečka,

• Simona Baškovič, Račja 
vas - dečka.

ČESTITAMO!

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

www.PosavskiObzornik.si
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Nov, drugačen band na posavski glasbeni sceni, Ooral 
Sea in Suzi Soprano na kaseti, Pihalni orkester Krško 
se je vrnil z risankami. Tokrat preberite:

»Od nore sivine prek mlade divjine, od Bacha do sevda-
ha, od kola do rock'n'rolla, od punka do funka, energije ne 
zmanjka,« so besede petčlanske skupine Dr. Norium iz 
Brežic. Skupino sestavljajo Aljoša Brečko (vokal), David 
Simon (bobni), Nina Kržan (kitara), Alen Roguljić (ki-
tara) in David Sternad (bas). Fantje in dekle preigrava-

jo pretežno rock glasbo, imajo pa že prvi studijski album 
z naslovom Dnevnik neke psihe. »Imamo veliko materia-
la za novo ploščo, vendar nam je trenutno prioriteta našo 
glasbo in energijo širiti po odrih širom Slovenije. Načrti za 
prihodnost niso prepuščeni naključju, imamo visoko začr-
tane cilje, ki jih bomo v prihodnosti speljali, a vendar gre-
mo korak po korak in z našo energijo in odločnostjo nam 
bo uspelo,« so nam še zaupali. Predstavitveni koncert sku-
pine Dr. Norium je potekal v začetku meseca v MC Brežice, 
sedaj pa se dogovarjajo za prihajajoče koncerte in kmalu 
jih bo moč slišati in videti po odrih širom Slovenije. Ob-
ljubljajo, da bodo na odru pustili srce in dušo, za vse no-
vosti pa bodo svoje poslušalce obveščali na svoji uradni 
facebook strani.

Posavski skupini Ooral Sea in Suzi Soprano (na fotogra-
fiji) se trenutno mudita na kratki mednarodni turneji, kjer 
predstavljata skupni album. Skupini sta namreč poleti ob-

javili skupni mini album oz. split EP, za katerega sta vsaka 
prispevali po tri pesmi. Album je bil najprej objavljen na 
portalu bandcamp.com, sedaj pa ga je možno dobiti tudi 
kot avdio kaseto. Za snemanje in miks albuma je poskrbel 
Petar Stojanović, ki tako nadaljujejo sodelovanje z doma-
čimi bendi. Velja omeniti, da je za Ooral Sea to že druga iz-
daja v dveh letih, za Suzi Soprano pa prvi zapis njihovega 
enoletnega delovanja. Skupini predstavljata izključno av-
torsko glasbo, ki je glasna in brezkompromisna, mnogo-
krat opisana kot garažni, stoner, nojz, punk-rock. »Čeprav 
so skladbe Ooral Sea v tokratnem izboru komadov pač bolj 
monotone z zgolj ščepcem noisa in grungea, so skozi for-
mat split EP-ja med te štiklce vstavljeni nekoliko bolj spre-
menljivi in z obilico hripavega grungea začinjeni komadi 
Suzi Soprano. To učinkovito zaokrožuje v celoti zelo pos-
lušljiv izdelek, v osnovi izročen v digitalnem formatu, po 
novem pa tudi na kaseti,« so med drugim o albumu zapi-
sali kritiki.

Pihalni orkester Krško se je skupaj z risanimi junaki vrnil 
na oder Kulturnega doma Krško. Spomnimo: novembra 
lani so skupaj s Plesnim društvom Imani in krškimi ma-
žoretami uprizorili kar šest predstav z naslovom Pihal-
ni orkester Krško v risankah, kjer smo slišali vse od Ala-
dina do Levjega kralja. Ta ponedeljek so ponovili že dve 
šolski predstavi, v sredo še eno, v soboto pa vas vabijo na 
prireditev oz. zaključni koncert. Člani orkestra še sporo-
čajo, da je letošnja novost prireditve predstavitev glasbil, 
saj so vsa glasbila iz pihalnega orkestra postavili v risan-
ke in tako zapolnili celotno prireditev z raznimi animaci-
jami. Vljudno vabljeni!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

CERKLJE OB KRKI, KRŠKO – Učenkam in učencem OŠ Cerklje 
ob Krki, ki ima v času gradnje nove šole nadomestne prostore 
v Vojašnici Jerneja Molana, se je na prvi šolski dan pridružil 
župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci (na fotografiji). 
Za prijeten uvod v novo šolsko leto so z glasbenim progra-
mom, ki so ga zaključili s šolsko himno, poskrbeli učenci šole 
pod vodstvom mentorice Jasmine Vučič. V nadaljevanju dne-
va je župan obiskal še OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, ki 
jo obiskuje tudi 20 otrok iz občine Brežice. Župana so sezna-
nili z različnimi dejavnostmi, ki jih učencem ponuja šola, od 
šolskega sadovnjaka, vrta in tehnične delavnice za delovno 
vzgojo do različnih kulturnih prireditev. Ob obisku so župa-
nu in sodelavcem učenci v znamenje dobrodošlice pripravi-
li glasbeni program pod vodstvom ravnateljice dr. Barbare 
Smolej Fritz. Vir: Občina Brežice

V šolah spet živahno
POSAVJE - 1. septembra je po 68 počitniških dneh pragove 31 osnovnih šol (26 matičnih in pet podružnič-
nih) v posavskih občinah prestopilo 6408 osnovnošolcev oz. za šest razredov več kot v lanskem šolskem 
letu, od tega 818 prvošolcev oz. 50 več kot leto pred tem. Na nekaterih šolah smo jih obiskali tudi sodelav-
ci našega uredništva in o utripu prvega šolskega dne izčrpneje poročali na prenovljenem portalu www.Po-
savskiObzornik.si, tukaj pa objavljamo strnjen povzetek dneva, ki mnogim, zlasti prvošolcem in njihovim 
staršem, ostane v trajnem spominu. 

SEVNICA - Prvo septembrsko jutro je na OŠ Sava Kladnika mi-
nilo v prijetnem sprejemu in prijazni dobrodošlici, ki sta jo 
na šolskem igrišču izrekla učenkam in učencem ravnateljica 
Mirjana Jelančič in župan Srečko Ocvirk. Prvošolke in prvo-
šolce so prijazno sprejeli z rumenimi ruticami devetošolke in 
devetošolci ter njihove učiteljice s pomočnicami; vsakemu, ki 
je simbolno stopil po telovadnem orodju v šolo, pa je segla v 
roke ravnateljica šole (na fotografiji). O UNICEF-ovih Varnih 
točkah (prepoznamo jih po posebni nalepki - smejoči se hiši-
ci) je spregovoril priljubljeni komik, literarni, gledališki, te-
levizijski in radijski ustvarjalec Boštjan Gorenc Pižama, ki je 
tudi promotor projekta Varne točke. S. R.

PODBOČJE - 19 prvošolčkov, 13 fantov in šest deklic, v OŠ Pod-
bočje in njihove starše je obiskal in pozdravil tudi župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko. Že pred šolo sta jih sprejeli in 
pozdravili učiteljica Suzana Mlakar Pavlovič in vzgojiteljica 
Anuša Ajster, za veselo razpoloženje pa je poskrbela šolska 
maskota - levček, ki je z njimi posnel tudi 'selfi' (na fotografi-
ji). Nato so svečano prestopili šolski prag, po pozdravu ravna-
telja Branka Strgarja pa so jim dobrodošlico s pesmijo in igro 
pripravili učenci 3. in 2. razreda. Nato so se spoznali s svojo 
učilnico, ki jo imajo zaradi prostorske stiske v šoli (eno učil-
nico so namreč morali odstopiti vrtcu) v preurejenih prosto-
rih podaljšanega bivanja. Tam so prejeli prvošolske diplome, 
nato pa so se posladkali še s prvošolsko torto. P. P. 

KRŠKO - Na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem so prvega šolske-
ga dne sprejeli 45. generacijo prvošolcev, ki obiskujejo šolo 
na tej lokaciji. V štirih oddelkih jih je letos 85 od skupno 749 
učenk in učencev na šoli, ki je po številu učencev tudi največ-
ja osnovna šola v Posavju. Za prvošolce so pripravili sprejem 
v športni dvorani šole, kjer jih je nagovorila ravnateljica šo-
le Valentina Gerjevič, otroci razredne stopnje so zanje odigra-
li igrico Pikapolonica in pikice, še preden pa so jih učiteljice 
Alenka Mesarič, Suzana Pacek, Marjetka Osetič in Monika Ha-
binc ter vzgojiteljice Marija Gošek, Dragica Luskovec, Marin-
ka Vončina ter Mojca Andrijaševič popeljale prvič v učilnice, je 
»novopečene« šolarje še z obiskom presenetila, z njimi nare-
dila 'selfi' in s praktičnimi darili obdarila pevka Kataya. B. M.

KRŠKO - Prav to smo se spra-
ševali udeleženci mednarodne 
mladinske izmenjave Stepping 
into someone else's shoes, ki 
smo jo organizirali mladi pro-
stovoljci Društva širjenja upo-
rabnih znanj (DŠUZ) ob po-
moči programa Erasmus+ in 
Občine Krško. Projekt se je od-
vijal v prostorih MC Krško od 
22. do 31. avgusta, v njem pa 
je sodelovalo 24 udeležencev 
iz Češke, Španije, Makedonije 
in Slovenije. Glavni cilj projek-
ta je bil pokazati, da imajo ljud-
je s posebnimi potrebami ter 
ljudje z manj priložnostmi ve-
liko možnosti za vključevanje 
v različne športne aktivnosti. 

Kako je stopiti v čevlje drugega?

Skozi projekt smo spoznali in 
se učili tudi o Evropski uniji, 
kakšna je razlika med begun-
ci in migranti, kaj je program 
Erasmus+ in s tem povečali in 
spodbudili ozaveščenost o EU. 
Nekatere delavnice smo izva-
jali v prostorih MC Krško, ve-
čino aktivnosti pa na špor-

tni infrastrukturi v Krškem 
in okolici. Skozi teden smo 
se udeleževali različnih špor-
tnih aktivnosti (fitnes, atletika, 
SUP-anje, veslanje …), da smo 
okrepili svoje telo, nato pa smo 
pripravili različne prilagojene 
športne igre v fitnesu v naravi 
na ribniku Resa, ki smo jih kas-

neje tudi predstavili v Domu 
za upokojence in oskrbovan-
ce Impoljca. Obiskali smo še 
Svet energije, spoznali mesto 
in njegove znamenitosti. Prip-
ravili smo predstavitev Krške-
ga, ki je dobilo naziv Evropsko 
športno mesto 2016, ter v ta 
namen obiskali Mladinsko šolo 
Speedwaya (AMD Krško), gos-
tili predstavnico Občine Krško 
ter nekdanjega plavalca Roka 
Kerina in atletinjo Ledo Kro-
šelj. Mladi smo spoznali različ-
ne kulture in običaje, se nauči-
li, kako biti strpen do drugih, 
kako sodelovati v skupini in 
kako se prilagajati potrebam 
drugih. Katja Glas
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Po novo znanje na Ljudsko univerzo Krško

VPIS V BREZPLAČNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME 
ZA ZAPOSLENE

Življenje je lepo, vendar je z novim znanjem lahko še lepše.
Naredite nekaj zase in izkoristite priložnost brezplačnega učenja.

Če želite pridobiti nova znanja za lasten razvoj, dosego svojih ciljev ter osebno in poklicno rast, se do 
20. 9. 2016 prijavite v zanimive izobraževalne programe za zaposlene. 

V LETU 2016 BOMO IZVAJALI:
1. Javnoveljavne programe: 
• Računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur),
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame (25 ur).
2. Programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih (50 ur):
• Moje osebne finance,
• Tuji jeziki,
• Na prvem mestu ─ Zdravje, 
• Priložnosti za razvoj podeželja.
3. Programe za pridobivanje digitalnih kompetenc (50 ur):
• Računalniška in digitalna pismenost, 
• Jaz, računalnik in denar,
• Excel ─ znanje za večjo uspešnost,
• Poveži se preko spleta,
• Spletno učenje tujega jezika.
4. Programe priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (20 ur):
• Priprave na izpit iz znanja slovenščine za tujce,
• Temeljne kvalifikacije za voznike. 

Opise programov najdete na spletni strani 
www.lukrsko.si. Prednost pri vpisu bodo imeli 
zaposleni, ki imajo dokončano največ srednjo 
poklicno šolo, s poudarkom na starejših od 45 let.

Navedeni programi so del projekta »Pridobivanje 
kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019«, ki 
ga je Ljudska univerza Krško pridobila na javnem 
razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropskega socialnega sklada. Cilj 
projekta je povečati vključenost zaposlenih v 
vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, 
ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega 
razvoja in delovanja v sodobni družbi. Partnerja v projektu in izvajalca programov sta poleg Ljudske 
univerze Krško tudi Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Prah, Izobraževalni center d.o.o.

Ljudska univerza Krško je bila prav tako uspešna na javnem razpisu za financiranje dejavnosti 
informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 
2016 do 2022. Projekt »Svetovanje za zaposlene v Posavju« financirata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Svetovanje je brezplačno. Namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna 
usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 

Kaj vam v okviru svetovanja nudimo?
• Analizo potreb po izobraževanju, analizo potreb po razvoju kariere, izdelavo načrta izobraževanja, 

izdelavo portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, 
spretnosti in kompetenc ter poglobljeno svetovalno podporo,

• usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje,
• sodelovanje s podjetji, zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami ... 

Pridružite se nam in izkoristite možnost brezplačnega svetovanja 
ter se vključite v različne izobraževalne programe.

INFORMACIJE IN PRIJAVE : Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško; telefon: 07 48 81 162, 07 48 81 170; elektronski naslov: info@lukrsko.si; anja.brilej@lukrsko.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

Program za september
Petek, 23. 9. 2016, ob 16.30
Kuharska delavnica: Peka vinogradniške pogače
Prijave: melita.zupanc@mc-krsko.si

Torek, 27. 9. 2016, od 9.00 do 14.00
Delavnica »Srečal sem svojo samopodobo«
Za prostovoljce na področju mladinskega dela
Prijave: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662)

Petek, 30. 9. 2016, ob 22.00
Klubski maraton: Memowu in Blue towń s radio
Vstop prost

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Četrtek, 15. 9. 2016, ob 15.00
Druženje na prostem

Petek, 16. 9. 2016, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica

Sobota, 17. 9. 2016, ob 9.00
Kuharska delavnica

Četrtek, 22. 9. 2016, ob 15.00
Družabne igre na prostem

Petek, 23. 9. 2016, ob 17.00
Kuharska delavnica

Sobota, 24. 9. 2016, ob 9.00
Izlet

MT Senovo

SADIMO LEPŠO PRIHODNOST Z NAJMLAJŠIMI

Delavnica na vrtu mladinske točke Senovo

Na mladinski točki Senovo bomo prvo soboto v oktobru spet 
vrtnarili, vendar tokrat malo drugače. Pridružili se nam bodo 
mladi Posavci, ki so se pri Robiju in Tjaši (Zavod Obilje) udeležili 
tečaja biodinamike in na našem vrtu izvedli svojo zadnjo 
delavnico.  Skupaj z našimi najmlajšimi  bomo pripravili zemljo 
na jesenski čas in zasadili semena lepše prihodnosti. 

Mladinska točka Senovo, sobota, 1. 10. 2016, 
od 9.00 do 13.00



Posavski obzornik - leto XX, številka 19, četrtek, 15. 9. 201628

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo v uredništvu v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, v dopisni-
štvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, od ponedeljka do petka (razen 
srede) med 9. in 12. uro, v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 
29 (ob cesti na Hraste), ponedeljek in petek med 9. in 12. uro, po pošti na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krškom, po e-pošti na naslovu: 
zahvale@posavje.info. Rok za objavo v naslednji številki je do torka pred 
izidom časopisa, do 10. ure. Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

osmrtnice, zahvale, spomin

ROZALIJA BLAŽINČ

SPOMIN

Iskrena hvala vsem, ki jo imate še vedno v lepem spominu, 
se ustavite ob njenem grobu, ji v poklon prižigate sveče.

Žalujoči: mož Jože, sinova Miro in Bogdan z družinama

iz Cvetne ulice v Dobovi.

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,

da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj

nič več ne sliši … 
(J. Medvešek)

31. avgusta je minilo dolgih 5 let, odkar nas je za vedno zapustila 
naša draga žena, mama, tašča in babica

TONI DIMITRIŠIN

SPOMIN

Njegovi najdražji

16. septembra bosta minili dve žalostni leti,
odkar je odšel od nas naš ljubljeni

iz Krškega.
Delo tvojih pridnih rok se vidi vsepovsod, kruta smrt te je 

prezgodaj vzela, a iz naših src in misli te ne bo nikdar.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Če bi solza te zbudila,
ne bi zdaj te zemlja krila.

OBVESTILA

Embaliranje na več načinov vpliva na poslovanje. Kako lahko 
proizvajalci povečajo svojo prodajo? Znižajo stroške? Kako 
lahko embalaža postane bolj trajnostna in primernejša za 
recikliranje? To so le nekatera od vprašanj, ki si jih zastavljamo 
vsak dan. In s spraševanjem ne odnehamo.

Vas zanima sodelovanje z embalažnimi strategi?

Smo razvojno-proizvodno podjetje na področju embalažnih 
rešitev. Stranke menijo, da smo uspešni, ker zaposlujemo najboljše 
strokovnjake, ki so strastni pri svojem delu in naklonjeni novim 
izzivom ter osebe, ki si želijo rasti in razvoja. Postajamo inovativen 
ponudnik celotnega dobavnega cikla našim strankam in mu z 
embalažnimi rešitvami kreiramo dodano vrednost.
Smo člani mednarodne skupine DS Smith s sedežem v Londonu, 
ki združuje preko 25.000 sodelavcev v 34 državah. V Sloveniji 
delujemo na lokacijah v Logatcu, Rakeku in Brestanici.
Zaradi nenehnih sprememb na trgu in v načinu dela vlagamo v 
znanje in ponujamo izmenjave dobrih praks med podjetji.
Posamezniki, ki imate pozitiven pristop k soočenju z izzivi in ste 
vztrajni pri svojem delu, ste pri nas dobrodošli.
K sodelovanju vabimo kader, ki izhaja iz gra� čnega, strojnega ali 
elektro področja.
Ste tisti, ki ne čakajo, da se stvari zgodijo, temveč sami gradite 
pot do uspeha in zgrabite priložnost? Potem ste dobrodošli! 
Iščemo namreč ambiciozne, inovativne in motivirane ljudi, ki so 
komunikativni ter nagnjeni k nenehnemu iskanju novih rešitev. 
Od operaterjev na predelovalnih strojih, tehnologov za pripravo 
proizvodnje do vzdrževalcev in viličaristov.
Priložnost boste imeli sodelovati z vrhunskimi kadri, ki vedno 
stremijo k novim izzivom. Izbranim kandidatom ponujamo delo 
v mednarodnem poslovnem okolju z jasno izdelanim načrtom 
razvoja kariere, možnostjo strokovnega in osebnega razvoja ter 
zahtevne kolege.
Vabimo vas, da se predstavite z motivacijskim pismom, ki mu 
priložite strukturiran življenjepis in ustrezna dokazila na naš 
elektronski naslov: tajnistvo.slovenija@dssmith.com.

Doživite pomembnost pakiranja.

DS SMITH SLOVENIJA, d.o.o., CPB 51, 8280 Brestanica
www.dssmith.com

www.PosavskiObzornik.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Stanki Zupan, Smledniška cesta 1, 
4000 Kranj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 

ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Nocoj, ko srček me boli
 2. (1.) FANTJE IZPOD LISCE - Na morje te bom peljal 
 3. (6.) Ans. VIŽARJI - En greh do nebes
 4. (9.) Ans. MURNI - Presneti glavobol
 5. (8.) Ans. ROSA - Pravi prijatelj 
 6. (2.) Ans. JERNEJA KOLARJA - Srce v hiši
 7. (10.) ALPSKI KVINTET - Ko zapuščam tvoje gnezdo
 8. (4.) Ans. SPEV - Dekle povej
 9. (3.) MLADI UPI - S tabo lahko bi letela
 10. (-.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vikend - Staram se

 
Kupon št. 328

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, 17. 9. 2016, ob 17. uri

Valvasorjeva knjižnica Krško vabi 

»Z miško v svet«
V sklopu projekta Z miško v svet v knjižnici ob četrtkih med 
9. in 11. uro organiziramo individualna izobraževanja s 
področja računalništva. Tako skušamo svet računalništva, 
ki je danes za večino ljudi že nepogrešljiv del življenja, 
približati tudi uporabnikom, ki se z njim ne srečujejo 
vsak dan.

Zainteresiranim uporabnikom glede na njihove želje, 
interese in predznanje nudimo štiri različne vsebinske 
sklope. V prvem odkrivamo skrivnosti računalnika ter 
predstavimo njegove dele in osnovne načine delovanja. 
V drugem sklopu se učimo pisanja, urejanja, oblikovanja 
in  shranjevanja besedil v programu Word. Vsebinski 
sklop »Računalnik – moje okno v svet« je namenjen 
spoznavanju osnov interneta in uporabe elektronske 
pošte. V zadnjem sklopu »Samostojno iščem gradivo v 
COBISS/OPAC-u« pa se s tečajniki učimo samostojnejše 
uporabe knjižnice in njenih storitev. 

Od začetka oktobra 2016 uporabnikom v sklopu 
izobraževanja ponujamo tudi pomoč pri uporabi mobilnih 
telefonov (pisanje sporočil, shranjevanje kontaktov, 
fotografiranje …).

Izobraževanje je brezplačno. Zaradi lažjega usklajevanja 
pa je potrebno termin predhodno rezervirati na tel. 
07 49 04 000.
 Saša Založnik, 
 Valvasorjeva knjižnica Krško

POLITIČNO KADROVANJE V KD KRŠKO?
Krška SLS skuša s pomočjo odločitev občinskega sveta nastaviti 
svojo kandidatko za direktorico Kulturnega doma. 

Skladno s 15. členom odloka o ustanovitvi KDK morajo kandidati za 
direktorja izpolnjevati ob dveh ostalih tudi naslednji pogoj:
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kulture.
Dokazovanje izpolnjevanja pogoja je zelo enostavno. Prijavi na razpis 
se priložijo dokumenti, s katerimi kandidat dokazuje, da pogoje 
izpolnjuje.
Po 11. členu odloka direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na 
podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. 
Svet zavoda je za direktorico predlagal Katjo Ceglar, ki je edina 
prijavljena kandidatka, ki z nespornimi dokazili dokazuje, da 
izpolnjuje vse razpisne pogoje. Poleg tega je svet zavoda ocenil, 
da je primerna kandidatka za direktorico KD Krško tudi na osnovi 
rezultatov dosedanjega dela. Ceglarjevi bi bil to tretji mandat. Tudi 
za njeni pretekli imenovanji je podkrepljeno z nespornimi dokazili 
izpolnjevala vse razpisne pogoje po 15. členu odloka. Obe pretekli 
imenovanji sta bili nesporni, nepolitični imenovanji, pri katerih je 
kandidatka dokazljivo izpolnjevala vse razpisne pogoje.
Občinski svet je že trikrat mimo predhodnega mnenja sveta zavoda 
imenoval kandidatko, ki ne more predložiti zakonitih dokazil o 
izpolnjevanju ključnega razpisnega pogoja. Zato je Upravno sodišče 
že dvakrat razveljavilo odločbo o imenovanju. Kmalu jo bo tudi 
tretjič.

1. IMENOVANJE DIREKTORICE KD KRŠKO JE POLITIČNO KADROVANJE
Odvetnik Ceglarjeve Dino Bauk v izjavi za Dolenjski list direktno 
pravi, da bodo morali krški svetniki pri svojem tretjem odločanju 
pozabiti na strankarsko voljo in pripadnost ter se odločati po pravilih 
in brez diskriminacije.

2. POLITIČNO IMENOVANJE UTEMELJENO S SPRENEVEDANJEM
"Na čelo javnega zavoda mora priti nov človek. Želimo menedžerja, 
ki bo znal pripeljati denar od drugod, ne pa zgolj porabljal občinski 
denar," se glasi utemeljitev predsednika občinskega Kviaza. 
Lani je KDK ustvaril 85.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki 
ter zabeležil rekorden obisk, čez 70.000 obiskovalcev v vseh enotah. 
Poleg tega je Ceglarjeva najbolj zaslužna, da je občina KK pridobila 
1,6 milijona € evropskih sredstev za obnovo dvorane KDK. Kot kaže, 
so za občino Krško ti rezultati nezadovoljivi.
IDS Posavje zagotavlja, da bomo spremljali finančne rezultate dela 
tako iskreno želenega menedžerja in zahtevali poročila, zakonita, po 
pravilih in predpisih. Ne zakritih in po domače. 

3. POLITIČNO IMENOVANJE, KI POMENI TROŠENJE OBČINSKEGA 
DENARJA ZA URESNIČEVANJE INTERESOV KRŠKE SLS
»Ne bomo pokleknili pred sodiščem,« je za Dnevnik izjavil 
predsednik Kviaza in KS Brestanica.
Zaključek tega stavka bo verjetno enak kot v stavku iz vica o 
poklekanju in Slobodanu Miloševiću. Koliko bodo občani Krškega 
"popušili", koliko je občinski svet pripravljen plačati iz občinske 
blagajne zato, da krška SLS dobi svojega, politično nastavljenega 
človeka na čelu KD Krško, bomo videli na koncu vseh sodnih procesov. 
S statutom zahtevanega pogoja o delovnih izkušnjah kandidatka, ki 
jo je potrdil občinski svet, z zakonito veljavnimi dokumenti ne more 
dokazati. Glede na to, da komisija in občinski svet nameravata z 
zagovarjanjem nezakonitosti vztrajati do vrhovnega sodišča, ta vsota 
ne bo majhna. Zelo verjetno je, da bo pokrita iz sredstev, ki so na 
razpolago za kulturo in kulturne dejavnosti.

IDS Posavje zagotavlja, da bo zahtevala odgovor na vprašanje, kakšna 
bo končna cena. Verjetno pa bodo tudi kulturniki in kulturna društva 
iz občine Krško želeli vedeti, koliko njim namenjenega denarja je 
izpuhtelo, da je bil izpolnjen interes krškega SLS.
 Za IDS Posavje, Goran Šalamon
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ANICE BOŽIČ

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali za svete maše in sveče 
ter našo Anico pospremili na zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage

iz Ulice Anke Salmičeve 17, 
Leskovec pri Krškem

Žalujoči: vsi njeni

ANE KUNEJ

ZAHVALA

V 78. letu starosti smo se poslovili
od naše drage

Žalujoči: vsi njeni

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, sošolcem, nekda-
njim sodelavcem iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, učencem in vsem 
ostalim, ki ste ji v tolikšnem številu izkazali spoštovanje in jo 
pospremili na njeni zadnji poti s poslovilnimi besedami, petjem, 
darovanim cvetjem, svečkami in sv. mašami.

Hvala za tople besede sožalja, spomine na njeno srčnost in čut do 
sočloveka ter vso podporo, s katero ste nam blažili bolečino v tež-
kih trenutkih njenega slovesa.

iz Brežic.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

(M. Kačič)

SONJA BAZNIK

ZAHVALA

V 56. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mati, babi, 
hčerka, sestra, teta, sestrična in botra

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, so-
delavcem za izrečena sožalja, dane svete maše, sveče in denarno 
pomoč ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Najlepša hvala bolnišnici Golnik, pogrebni službi Žičkar, pevkam, 
govorniku ter g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.
Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena hvala.

iz Hrastja pri Cerkljah 18.

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin

na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša ve,

kako boli, ko več te ni ...

JUSTINE JANC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi

Žalujoči: vsi njeni, ki smo ji do zadnjega stali ob strani 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, Domu 
starejših občanov Krško, SB Brežice, pevkam, pogrebni službi 
Žičkar in župniku Gregorju za izrečena sožalja in vse darovano.

iz Ravni

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

MILE ŽIVANOVIĆ

SPOMIN

Skupaj smo preživeli mnogo let, 
a kar naenkrat si odšel v svoj svet ...

Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini, 
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

Pogrešali te bomo vedno in v naših srcih živel boš za vedno.

A kaj – življenje teče dalje ...

5. 6. 1964 – 7. 9. 2014

V spomin 
na predragega prijatelja 

in sodelavca.

Vedno tvoji sodelavci Mlina Katić d. o. o. in družina Katić!

Sofija – »mesto vrtnic in cerkva«
V Sofijo, mesto s pre-
lepim imenom, ki je 
zraslo in se zgnetlo 
iz različnih vzhod-
nih, socialističnih in 
turških vplivov, smo 
se odpravili z me-
šanimi občutki. Že 
pred odhodom smo 
naleteli na tako pozi-
tivna kot tudi negativna mnenja tistih, ki so prestolnico Bol-
garije poslovno ali turistično že obiskali. A največkrat je to le 
vmesna postaja za nadaljevanje poti na črnomorska letovišča 
ali morda še na smučanje v enem izmed bolgarskih zimskih 
središč, med katerimi je najbolj znano Bansko.

Več na www.PosavskiObzornik.si

www.PosavskiObzornik.si

PAVLE PLANINC

SPOMIN

Okoli najinega doma je bilo vse polno rož. Zdaj ni nje in tudi rož ni 
več. Kamor koli se ozre oko, vlada velika in žalostna praznina.

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Sin Darko

17. septembra bo minilo pet let, 
kar ni več moje drage mame

z Zgornjega Obreža pri Artičah

IVAN ŠTRASNER

ZAHVALA

Žena Anica, hči Irena in sin Primož z družinama

Zaspal je naš dragi

Pogrešali ga bomo!
Hvala vsem, ki ste ga pospremili in ki se ga boste spominjali.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je …

iz Krškega.

ANTONA MALUSA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta,
tasta, dedka, pradedka in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Iskrena hvala gospodu župniku Mitji za lepo opravljen obred, 
govorniku Zoranu, pevcem iz Brestanice, trobentaču za odigrano 
Tišino, pogrebni službi Kostak, pogrebni službi Žičkar, cvetličarni 
Kerin, Urgentnemu centru Brežice, dr. Obradoviču in patronažni 
sestri Nataliji. 
Zahvalo namenjamo tudi vsem za izrečena pisna in ustna sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji 
poti.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo …

iz Krškega, Kidričeva 2,

FRANČIŠKA RADI

SPOMIN

Hčerka Ljudmila z družino

8. septembra je minilo leto dni,
odkar je za vedno odšla od nas draga mama

s Taborniške ulice v Sevnici.

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njenem grobu in prižigate sveče v njen spomin.

Prazen je naš dom,
ker v njem tvoje ni bližine,

a v naših srcih pustila si
ljubeče nam spomine.

ALOJZIJA SLAVICA
TODOROVIĆ

SPOMIN

Vsi njeni

22. septembra bosta minili dve žalostni leti,
odkar nas je zapustila

rojena Colarič, iz Krškega.
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in obiskujete njen grob.

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je praznina,
ki močno boli.

ELIZABETE POMPE

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše 
in denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku Ludviku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem za zapete žalostinke in 
trobentaču za zaigrani melodiji.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti k večnemu 
počitku.

Žalujoči: vsi njeni

iz Krškega

Ob boleči in prerani izgubi naše drage
žene, mame in babice

SLAVKA HICTALER

SPOMIN

23. septembra bosta minili dve žalostni leti,
odkar nas je zapustila naša draga
žena, mama, babica in prababica

Vsi njeni, ki jo neizmerno pogrešamo.

Hvala vsem, ki postojite pri njenem grobu,
ji v spomin prižgete svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

s Senovega.

Srce joče za teboj,
duša je pomirjena, ker si tam,

kjer je ena sama ljubezen.
Nekoč se zopet vidimo ...



Posavski obzornik - leto XX, številka 19, četrtek, 15. 9. 201630 OBVESTILA

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

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

Prenova stanovanj in kopalnic
Hišniške dejavnosti
Svetovanje pri notranji opremi
Prenova kurilnic, menjava peči
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Opravljamo naslednje storitve:
Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Popust -15% do -25%
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OBIRANJE MANDARIN

CENA: 138 €/os.
INFO: avto.prah@siol.net

ODHOD: 22.10. - 23.10.2016  

031 643 338
www.avto-prah.si

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija, no-
vogradnja, prenova, rušitev, not-
ranja oprema, zunanja ureditev 
vseh objektov. Aspo biro, Samo 
Vojko Cerovšek s.p., Papirniška 
ulica 24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

Prodamo v Presladolu, 5 km od 
Senovega in Brestanice, v mirnem 
kraju ob potoku, vseljivo stanovanj-
sko hišo z gospodarskim poslo-
pjem, njivami, travniki in gozdom. 
Primerno za biološko obdelovanje 
ali kake druge namene. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 933 863

Prodam parcelo (cca. 4.000 m2) 
v Pleterjih pri Zdolah (višnje, sli-
ve …). Parcela je ograjena s treh 
strani, ob asfaltni cesti, v neposre-
dni bližini je vodovod. Prodam tudi 
hidravlično stiskalnico, 120 l. 
Tel.: 041 424 448

Prodam gradbeno parcelo (2184 
m2) in podarim 388 m2 v Koprivni-
ci blizu cerkve. Tel.: 041 598 577

Prodam manjši vinograd z zidani-
co (Brezovica na Bizeljskem). Cena 
10.000 €. Tel.: 041 812 532

V Brežicah oddam večji poslovni 
prostor za trgovinsko ali drugo de-
javnost. Tel.: 041 275 159

Oddam opremljen gostinski lokal 
v centru Leskovca pri Krškem. 
Tel.: 031 653 113 

V Sevnici na lepi lokaciji proda-
mo stanovanjsko hišo, EI nareje-
na. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 782 682

V Mrzlavi vasi prodamo stano-
vanjsko hišo, zgrajeno leta 1952 
(obnovljeno 1971), EI v izdelavi. 
Tel.: 041 660 988

Prodam hišo v Brežicah. Odlična 
lokacija. EI v izdelavi. Kličite samo 
zainteresirani za ogled. Cena po 
dogovoru. Tel.: 051 415 386

V Brežicah oddamo opremljeno 
3-sobno stanovanje v neposredni 
bližini osnovne šole. 
Tel.: 041 947 836

Oddam sobo, kuhinjo in kopalnico 
ženski ali moškemu, po možnos-
ti z vozniškim dovoljenjem (Bi-
zeljsko).  Tel: 070 373 553

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Astro Karavan 1.7 
CDTI, letnik 2008, klima, el. stekla, 
2. lastnica, lepo ohranjena. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 660 992

Prodam avto Astra 1.6 Tvinport, 
letnik 2005, alu platišča, odlič-
no ohranjen, vreden ogleda. Cena 
3.200 €. Tel.: 041 992 153

Prodam Clio, avtomatik, letnik 
2002, registriran do novembra. 
Tel.: 041 436 437

Prodam Daewoo Lanos, letnik 
2000, prevoženih 200.000 km, ali 
menjam za drva. Tel.: 031 561 037

Prodam kombi Mercedes Benz 
110 CDI Vito, podaljšan, 5 sede-
žev, klima, zatemnjena stekla, vleč-
na naprava, registriran. Prodam 
kombinirko YCB 4 VD in buldožer 
75 C. Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO
Kupim škropilnico Solo, samovo-
zno, z dvotaktnim motorjem. 
Tel.: 070 784 741

Kupim traktor in priključke, lahko 
v slabšem stanju, ter prodam 400 
kock sena. Tel.: 070 219 341

Traktorski plug, dvobrazdni, 12 
col, prodam ali menjam za drva. 
Tel.: 041 722 803

Prodam žitno sejalnico Saxonia, 
travniško brano, kamionski pri-
ključek, krmilnike za drobnico, 
pokrove za jaške, kopelit, dvižni 
drog s kleščami, križ z Jezusom. 
Tel.: 041 439 288

Prodam električni transportni 
trak za spravilo koruznih storžev. 
Malo rabljen, tiho delovanje, na ko-
lesih. Tel.: 07 49 76 239

Ugodno prodam traktor Dojc 
45006, letnik 1980, v originalnem 
stanju. Tel.: 031 751 324

Prodam obnovljena voza 15 in 16 
col, puhalnik, BCS kosilnico. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam ječmen letošnje žetve ali 
menjam za drva. Tel.: 070 574 912

Prodam motokultivator Goldoni 
diesel, 10 KS, z mulčarjem in želez-
na kolesa za motokultivator Gore-
nje Muta, 12 col. Tel.: 030 694 956

Prodam strižno kosilnico, skoraj 
novo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 59 764

Prodam malo rabljen cirkular - 
trofazni motor, 10 KM, ter preko-
palnik Honda, motor 5 KM, z doda-
tnimi priključki. Tel.: 041 778 087

Prodam dobro ohranjeno traktor-
sko prikolico za odvoz grozdja (ši-
rina 1,8 m) in centralno peč TAM 
Stadler. Tel.: 07 49 64 534

Prodam kosilnico laksarico, 3,5 
KM, novo, nerabljeno, račun, mo-
žna dostava, cena ugodna. 
Tel.: 031 566 399

Prodam pšenico za seme ali za 
v mlin (je najvišji kakovostni ra-
zred), ječmen in koruzo, naravno 
sušeno. Tel.: 041 243 809

Prodam koruzo, grah, ajdo, ječ-
men, pšenico, molzni stroj, plug, 

traktor Fendt, krompir, koruzno 
sejalnico. Tel.: 031 845 064

Prodam naravno sušeno koruzo 
in odojke, težke do 25 kg. 
Tel.: 031 394 657

Prodam koruzo v zrnju iz koru-
znjaka, okoli 600 kg, cena 0,20 €/
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 742 006

Prodam bukova drva, cisterne 
PVC 1000 in 600 litrov, sod PVC 
200 litrov ter jeklenki za O2 in CO2. 
Tel.: 041 502 757

Peleti s certifikatom EN plus in 
lesni briketi. Tel.: 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam gabrova drva (okrogla, 
metrska), ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam drva, mešana in bukev 
(možna dostava) ter traktorski ce-
pilec (20 t). Tel.: 031 594 663

Prodam metrska suha bukova 
drva. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 89 265

Prodam drva, kalana, kratko ža-
gana, z dostavo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 254 413

Prodam bukova drva in “rostfrei” 
sode (300, 380 500 in 600 l). 
Tel.: 041 561 130

Prodam suha, mešana, kalana 
drva (bukev, hrast, gaber) in te-
ličko simentalko, staro 3 mesece. 
Tel.: 07 49 56 236 ali 041 380 075

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN ŽIVILA

Prodam vino cviček in grozdje 
črnine in modre frankinje. 
Tel.: 031 813 735 

Prodam 150 l belega vina, cena 1 
€/l, in grozdje žametne črnine, cca. 
500 kg. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 573 596 

Prodam vino frankinjo, cviček, 
grozdje za cviček in 2 prašiča, 250 
kg. Tel.: 051 870 909

Prodam vino mešano rdeče, Sre-
miški okoliš. Tel.: 040 809 423

Prodam belo sortno vino. 
Tel.: 031 566 370

Ugodno prodam mešano belo 
vino, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 278 754

Prodam rdeče vino cviček, cca. 
300 l, cena 1 €/l. Tel.: 041 223 957

Prodam mešano belo vino ter rde-
če mešano, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 538 237

Prodam vino frankinjo (300 l), ža-
metno črnino (500 l), okoliš Sremi-
ča, po ugodni ceni. 
Tel.: 031 743 622

Prodam trgatev: žametna črnina 
(cca. 500 kg) in mešano belo (cca. 
500 kg). Tel.: 070 784 741 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL
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Prodam grozdje rumene šmarni-
ce. Tel.: 040 309 402

Prodam grozdje, belo in rdeče, oz. 
celotno trgatev vinograda. Prodam 
tudi vino mešano rdeče. 
Tel.: 041 652 045

Prodam grozdje chardonnay, beli 
pinot, modra frankinja, žametna 
črnina. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 549 680

Volovnik, Leskovec – prodam ža-
metno črnino (1000 kg) po 0,50 €/
kg, in zapravljivčka za 300 €. 
Tel.: 040 791 153 

Prodam mešano belo in rdeče 
grozdje, Bizeljsko-sremiški oko-
liš. Okolica Pišec. Tel.: 031 497 749

Prodam grozdje modre frankinje, 
Sremiški okoliš. Tel.: 031 774 508

Prodam grozdje žametne črnine. 
Krško, Golek, ob cesti. 
Tel.: 031 566 219

Prodam grozdje žametne črnine 
in modre frankinje. 
Tel.: 031 312 627

Prodam grozdje žametne črnine 
in laškega rizlinga. 
Tel.: 031 788 368

Prodam grozdje modre frankinje, 
žametne črnine in rumenega mu-
škata. Tel.: 031 822 056

Prodam grozdje žametne črnine, 
mešano belo in frankinjo ter rde-
če vino. Okolica Sromelj. 
Tel.: 041 991 555

Prodam grozdje: rumeni plavec, 
laški rizling, žametna črnina, mo-
dra frankinja. Bizeljski vinorodni 
okoliš. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje žametne črnine, 
območje Sromelj, cena 0,50 €/l. 
Tel.: 031 603 985 

Prodam grozdje otele in šmarni-
ce. Okolica Kostanjevice. 
Tel.: 031 255 355

Ugodno prodam belo in črno 
grozdje. Tel.: 041 446 760

Za ozimnico prodam beli in rdeči 
krompir. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam jabolka za ozimnico in 
industrijska jabolka za sok in kis. 
Tel.: 051 338 819

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

Odkupujemo debele krave in te-
lice za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Prista-
va pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam teličko sivko, staro 6 te-
dnov, in jedilni krompir agria. 
Tel.: 070 848 863

Prodam dve kravi simentalki, bre-
ji 9 mesecev, stari 4 leta, in eno s 14 
dni staro teličko. Tel.: 051 340 437

V okolici Brestanice prodam bik-
ca sivca, starega 3,5 mesecev, telič-
ko simentalko in grozdje rdeče in 
belo z regis. za cviček. 
Tel.: 041 836 515

Prodam brejo kravo, eno s telič-
kom in plemenskega bika. Vsi so 
pašni. Tel.: 040 742 730

Prodam telico sivko v 8. mesecu 
brejosti. Tel.: 041 672 154

Prodam bikca simentalca, starega 
3 tedne. Tel.: 031 304 193

Prodam bikca simentalca, starega 
10 tednov. Tel.: 040 378 228

Prodam črnobelega bikca, starega 
4 tedne. Tel.: 031 729 847

Prodam bikca limuzin, starega 4 
tedne, in kosilnico Muta s koso. 
Tel.: 031 738 479

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 041 396 126

Prodam dva prašiča (140 kg) in 
dva krškopoljca (35-50 kg). 
Tel.: 051 634 338

Prodam grozdje žametne črnine 
iz Bizeljsko - Sremiškega vinoro-
dnega okolja, cena cca. 0,50 €/kg. 
Tel.: 031 304 172

Prodam grozdje frankinje, žame-
tne črnine in belo za cviček. Oko-
lica Krškega. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 929 830

Prodam mešano grozdje za cviček 
(okolica Gadove peči). 
Tel.: 041 927 625

Prodam mešano grozdje za cviček 
(dolenjski okoliš, Cirnik). Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 670 666

Prodam mešano grozdje, rdeče in 
belo za cviček. Tel.: 030 613 006

Prodam 1.700 kg grozdja žametne 
črnine. Tel.: 031 305 832

Prodam mešano grozdje (lokacija 
Vitovc). Tel: 031 306 622

Prodamo grozdje, belo in rdeče. 
Tel.: 031 830 637

Prodam žganje, rdeče in belo vino 
ter grozdje za cviček. 
Tel.: 031 270 989

Prodam vinogradniško opremo: 
prešo, el. mlin – pecljalnik, cisterne 
in plastične kadi. Tel.: 070 708 039

Prodam cisterne, polnilno linijo 
s filtri, pnevmatsko prešo 300 l in 
češnjeve deske. Tel.: 041 652 714

Prodam leseni pecljalnik za 
grozdje z motorjem (za 120 €). 
Tel.: 041 329 239

Prodam cele orehe in stoječ vrtal-
nik (stebelni). Tel.: 041 215 828

Prodam jedilni in krmni krompir 
ali menjam za pšenico. 
Tel.: 041 241 537

Prodam krompir beli kenebek in 
koruzo na rasti (30 arov), okolica 
občine Brežic. Tel.: 041 825 153

Prodam jedilni krompir in prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 031 431 681

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča 
uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (20/2016) bo izšla v 
četrtek, 29. septembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. september 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam 4 pujske, težke okoli 80 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 818 022, zvečer

Prodam odojke, težke do 30 kg 
za 2,50 €/kg, in bele gosi. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam 110 kg težke prašiče za 
zakol ali nadaljnjo rejo, krmljeni z 
domačo hrano. Tel.: 031 369 773

Prodam prašiče, težke 30-120 kg. 
Možen prevoz in zakol, in 100 kg 
žametne črnine. Tel.: 051 872 179

Prodamo odličnega plemenske-
ga merjasca, starega 17 mesecev. 
Cena 200 €. Tel.: 07 49 68 390

Prodam brejo svinjo, linija 12, 
težko nad 300 kg. Mlade bo ime-
la 6. 10. 2016. Prodam tudi dve 
kobili posavki z žrebeti in po-
novno breji. Tel.: 041 928 581

Prodam odojke, težke okoli 30 kg 
(Okolica Dobove). 
Tel.: 040 774 468

Prodam odojke. Tel.: 041 894 507

Prodam odojke, težke 30 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 483 060

Prodam odojke, težke okoli 25 kg. 
Cena 2,70 €/kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 051 273 215

Prodam race in goske. 
Tel.: 031 368 615

Prodam psičko pasme volčjak, 
staro 7 mesecev. Cena 50 €. 
Tel.: 07 47 78 069 

Nemški ovčarji, mladiči rodov-
niških staršev, razgliščeni, ceplje-
ni in čipirani s potnim listom, pri-
merni za oddajo. 
Tel.: 041 795 776

POHIŠTVO IN OPREMA

Prodam posteljo, dve ležišči z 
vzmetnicama in vhodna vrata, 
hrastova, dvokrilna, stara 100 let. 
Tel.: 040 772 634

Prodam rabljeno peč za central-
no ogrevanje na drva, 25 kW. Je 
izpravna. Tel.: 040 309 402

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 041 
493 455, Marko Kranjec s.p., Ro-
žno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo nag-
robnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih po-
lic in pultov ter montaža. Tel.: 
041 680 358, Kamnoseštvo Arh 
Zvonko s.p., Selce 6, Leskovec

Prodam dva lovska kroja, zimske-
ga in letnega. Tel.: 041 532 964

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, plinske maske, uni-
forme, bajonete, sablje in ostalo 
opremo). Tel.: 040 422 023

Iščemo delavce z vozniškim izpi-
tom B in C kat. za pomoč pri ko-
munalnih delih. Rohr-blitz d.o.o., 
Metni vrh 3, Sevnica. Zainteresira-
ni pokličite g. Jazbeca na tel.: 041 
630 454

Prodam najnovejši inverterski va-
rilni aparat, elektro ali argon, 220 
V, 180 A ali 160 A (nov). 
Tel.: 031 815 236

Prodam hrastove plohe (2,5 m3), 
debeline 5 cm, dolžine 4,15 m. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 745 311

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih lju-
di, različnih starosti, izobrazb, 
po vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si

Stara sem 61 let in si želim pri-
jatelja primernih let. Sem močne 
postave, visoka 163 cm. 
Tel.: 070 320 292

58-letni želim spoznati prijate-
ljico, 50-57 let, za resno zvezo za 
skupno življenje pri meni. V dvoje 
je lažje. Tel.: 070 596 378

48-letni, prijazen, izobražen očka, 
si želi iskrene, razgledane življenJ-
ske sopotnice, do 51 let. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 
da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev 
10. 10. 2016 pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka ter
11. 10. 2016 na Senovem.
Rjave jarkice lahko dobite 

vsak torek, enodnevne bele 
piščance pa ob četrtkih.

Za naročilo pokličite na tel. št. 
07 49 73 190 in 031 676 724

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev  
v petek, 30. septembra, 

med 9. in 17. uro. 
Piščancev bo dovolj za vse. 
V naslednjem tednu pa bo 

razprodaja enoletnih kokoši nesnic. 

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave in grahaste jarkice ter 
enoletne rjave kokoši nesnice 

vsak delavnik 
med 18. in 20. uro.

Prodaja belih kilogramskih 
piščancev pa bo 
30. septembra.

Tel.: 041 716 154

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Pred številčnim in bučnim ob-
činstvom ter kamerami TV Slo-
venija, ki bo revijo predvajala v 
oktobru, se je na odru pod ve-
likim šotorom predstavilo šest 
večinoma mladih ženskih oz. 
dekliških zasedb: Kvintet slo-
venskih deklet, Kumske pun-
ce, Skrivnost, Me tri do polno-
či, Extra kvintet in Frajerke. 
Njihove nastope sta povezo-
vala Roman Končar in Ta-
nja Vidic, ocenjevala pa stro-
kovna komisija v sestavi Nuša 
Derenda, Slavko Avsenik ml., 
Toni Sotošek, Silvester Lopa-
tič, Vlado Podgoršek in Tone 
Fornezzi – Tof.

Po nastopu skupine M.J.A.V., ki 
je igrala tudi na kasnejši vese-
lici, so podelili nagrade. Občin-

'Extra' dogodek z 'extra' zmagovalkami
GADOVA PEČ - V Gadovi peči so bili prvo septembrsko soboto številni obiskovalci priča dogodku, kakršnega v teh krajih še ni bilo: v okviru prireditve Jesen v Ga-
dovi peči 2016, ki jo je pripravilo tamkajšnje Vinogradniško-turistično društvo, je namreč potekala revija ženskih ansamblov narodno-zabavne glasbe za veliko 
nagrado Gadove peči.

stvo je najbolj navdušil Kvintet 
slovenskih deklet, drugo mes-
to je pripadlo Extra kvintetu, 
tretje pa ansamblu Skrivnost, 
ki je prejel tudi nagrado za naj 
debitanta, nagrado za naj be-
sedilo pa Frajerke za skladbo 
Cviček, cviček, cviček. Omenje-
na zasedba je prejela tudi prvo 
nagrado strokovne komisije, 
ki je na drugo mesto postavi-
la Extra kvintet, na tretje pa 
Kvintet slovenskih deklet. Ab-
solutne zmagovalke velike na-
grade Gadove peči pa so pos-
tale članice ansambla Extra 
kvintet, ki prihajajo s Koro-
ške in Štajerske, ter za nagra-
do prejele harmoniko Zupan, 
ki jo preizkusil Toni Sotošek.

 P. Pavlovič

Že dopoldne so pripravili razstavo traktorjev, tako novih kot 
starih, in traktorskih priključkov. Na ogled je bilo devet 'ol-
dtajmerjev', med katerimi je prvo nagrado prejela Danica 
Ozimc, drugo Zdravko Vidmar in tretje Jožef Barbič. Izbrali 
so tudi naj traktoristke - prvo mesto sta osvojili Anica Veliče-
vič in Olga Povh, drugo Jožica Komatar in tretje Ana Kodrič. 
(foto: Nejc Pisanski)

Že prejšnji večer so v Komatarjevi zidanici odprli razstavo 
del, ki so jih na slikarski koloniji ustvarile akademske slikar-
ke Jerca Šantej (na fotografiji z vodjo kolonije Jožetom Ma-
rinčem), Nives Orešnik, Mojca Lampe Kajtna in Marija Mojca 
Vilar. Izbor letošnjih del bo jeseni na ogled v Mestni hiši Lju-
bljana, sicer pa bodo dela, nastala v Gadovi peči, z leti lahko 
oblikovala posebno galerijo v osrčju vinskih goric. (foto: Vla-
do Podgoršek) 

Navijaško vzdušje pod šotorom

Zmagovalni (sicer šestčlanski) Extra kvintet med nastopom

Strokovna komisija

DAN BREZ AvtomoBilA
Četrtek, 22. 9., ob 17. uri

KoNCERt A CAPEllA SKUPiNE BASSlESS

na Hočevarjevem trgu

Nagradno žrebanje: 

oSvojitE
ElEKtRiČNo Kolo!

v PRimERU DEŽjA NA tRŽNiCi viDEm
SEjEm RABljENiH KolES 

iN oPREmE

16. do 22. september 2016

v KRšKEm


