
 

Kamil Krošelj, podjetnik in 
podjetniški svetovalec:

Kdor nima svoje zgodbe, 
mu tudi Melanija ne 
more pomagati

 str. 16

SKUPŠČINA GZ SEVNICA   str. 8

GASILSKA ZVEZA BREŽICE    str. 6

ŠPORTNIK LETA V BREŽICAH  str. 24

VINSKI PRAZNIK NA SROMLJAH   str. 5

BRESTANIŠKI UPOKOJENCI      str. 7

PIHALNI ORKESTER KRŠKO     str. 32

LIONS KLUB BREŽICE   str. 4

Vse večja vloga potapljačev

Dobili poligon za usposabljanje

Lara, Rok in nogometaši

Festival povezali z jubilejem

Ustvarjajo tapiserijo svojih dni

Letos diamantni jubilej 

Uresničili veliko Antonievo željo

Na tapeti romska 
problematika
Na območjih, kjer živi romska skupnost, 
opažajo porast kraje poljščin, Romi pa lastnike 
zemljišč tudi ustrahujejo. Ker kršitve niso v 
zadostni meri sankcionirane, pa tudi glede na 
druge 'privilegije', ki jih Neromi niso deležni, se 
predvsem prebivalci Krškega polja počutijo kot 
drugorazredni državljani, je bilo slišati na seji 
krškega občinskega sveta.

 Stran 2

Bivalne enote za 
socialno ogrožene

V Brežicah bodo štiri občinska stanovanja 
prekvalificirali v bivalne enote za najbolj socialno 
ogrožene posameznike ali družine, s čimer 
bodo omogočili začasno rešitev stanovanjskega 
problema za osem do deset občanov. Potrebo po 
bivalnih enotah v občini zaznavajo že nekaj let. 
 
 Stran 3

Bistrico ob Sotli so znova preplavili Jožeki, Jožice in Pepce. Jožefov sejem, ki naj bi imel okoli 3000 
obiskovalcev, je postregel z bogato ponudbo petdesetih sejmarjev, tematskim stilom s pridihom 
preteklosti in zabavnim programom z raznovrstnimi degustacijami, rezom občinske trte in živo 
glasbo. Vrhunec prireditve že tradicionalno predstavlja tekmovanje v kuhanju golaža »Jožeki kuhajo«. 
Domačini iz Gradbeništva Moškon so si 'prikuhali' zmago, z najokusnejšim golažem so šalo odnesli 
brežiški »Rdeči vragi«, a nagrade za najbolj izvirno kuharsko ekipo tokrat ni pobrala pretežno moška 
kuharska odprava. Posavske »Jožice« (na fotografiji) so vihtele 'kuhačo' odločno, z najbolj izvirnim in 
celostno usklajenim nastopom pa napovedale, da znajo v svojem kotlu skuhati še marsikaj. 
 M. M., foto: Emilija Šterlek
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povedali so - o Evropski uniji

Goran Milovanović, Kostanjevica: Načelno 
sem velik zagovornik brisanja mej. S tega sta-
lišča sem zagovornik EU, ki danes temelji iz-
ključno na gospodarskem interesu, kar pa ni 
obetajoče. Ob takem razpletu bodo v najbolj 
nezavidljivem položaju ravno najmanjše dr-
žave, kot je naša, toda zgledi gredo vedno iz 

najmanjših celic v večje in tu je nemara naša priložnost, če 
bomo le znali najprej doma definirati, kaj pravzaprav hočemo.

Majda Jazbec, Sevnica: Slovenija kot polno-
pravna članica Evropske unije ni nič izgubi-
la, ampak je pridobila veliko pozitivnih stvari, 
kot so na primer evropski razpisi za kmetij-
stvo. EU kot celota je po mojem mnenju pre-
malo enotna in preveč dostopna tujim drža-
vam, ki niso članice EU. Me pa skrbi njena 

prihodnost predvsem zaradi izstopa Velike Britanije. Po mojem 
mnenju bo to velik udarec tako za EU kot tudi za našo državo.

Franja Žokalj, Brežice: Evropa se drži v dob-
ri kondiciji in skrbi. Slovenija je z vstopom 
v EU vsekakor več pridobila, z večjim trgom 
imamo večje priložnosti trženja proizvodov, 
hitrejši pretok znanja v obe smeri, priložnost 
za izpopolnjevanje znanja željnih strokovnja-
kov v uglednih mednarodnih institucijah ... 

Upam, da se EU utrdi in še naprej s prstom kaže na države, 
ki ne sledijo podpisanim zahtevam ukrepov za čistejši zrak.

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je 23. 
marca imenovala tri nove vršilce dolž-
nosti generalnih direktorjev direktora-
tov na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Med drugim je bila Renata 
Martinčič iz Podbočja, nekdanja pomoč-
nica direktorja Term Čatež, imenovana 
za vršilko dolžnosti generalnega direk-
torja Direktorata za turizem. Imenovanja 
(in pred tem razrešitve) so, kot so zapi-
sali na MGRT, povezane z novo Uredbo o 

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih, s katero je bila 
spremenjena navedba direktoratov na MGRT. Ministrstvo je po 
novem sestavljeno iz petih direktoratov: Direktorat za interna-
cionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Direktorat za notranji 
trg, Direktorat za turizem, Direktorat za regionalni razvoj in Di-
rektorat za lesarstvo.  P. P./vir: MGRT

POSAVJE - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na regijskih posvetih (šesti je potekal 21. marca v No-
vem mestu) predstavlja predlog sprememb Zakona o socialnem 
varstvu, ki predstavlja pravno podlago za reorganizacijo cen-
trov za socialno delo (CSD). Poglavitni namen reorganizacije, ki 
poteka pod sloganom »Na teren, bližje k ljudem«, je izboljšanje 
storitev za državljane, so prepričani na ministrstvu, projekt re-
organizacije pa vključuje tri ključne izboljšave: novo organiza-
cijsko strukturo CSD-jev, informativno odločbo in projekt social-
ne aktivacije. Nova organizacijska struktura ohranja obstoječih 
62 CSD-jev in 1.169 zaposlenih. CSD-ji še naprej ostajajo vstop-
na točka za vse pravice, bodo pa razbremenjeni administraci-
je in upravnih postopkov. Vzpostavlja se namreč 16 območnih 
CSD-jev, ki bodo upravljali pravne, finančne in računovodske za-
deve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vsak ob-
močni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev in enote CSD. 
»Predlog našega ministrstva je, da bi se ustanovila območna eno-
ta za Posavje s sedežem v Krškem z lokalnimi enotami centrov 
Brežice, Sevnica in Krško. CSD Krško se strinja z reorganizaci-
jo, kajti tudi strokovni delavci si želimo več svojega časa in zna-
nja posvetiti reševanju aktualne socialne problematike naših ob-
čanov,« nam je pojasnila direktorica CSD Krško Marina Novak 
Rabzelj. »Moram pa poudariti, da CSD Krško že sedaj dobro so-
deluje s sosednjima centroma za socialno delo, naše sodelova-
nje pa bo ob reorganizaciji nadgrajeno tako na strokovnem, kad-
rovskem in storitvenem področju,« je dodala. Ministrstvo v maju 
načrtuje tovrstni regijski posvet tudi v Posavju. P. P.

Po novem 16 območnih CSD-jev

Martinčičeva v. d. direktorice 
Direktorata za turizem

KRŠKO - Danes, 30. marca dopoldne, bo na sedežu RRA Posav-
je potekala 7. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje, prva 
po lanski junijski redni seji in novembrski dopisni seji. Člani sve-
ta, ki ga sestavlja šest posavskih županov, šest predstavnikov go-
spodarstva in trije predstavniki nevladnih organizacij iz regije, se 
bodo seznanili s sklepi Razvojnega sveta kohezijske regije Vzho-
dna Slovenija, obravnavali poročilo o izvajanju Regionalnega ra-
zvojnega programa regije Posavje 2014-2020 za leto 2016, se 
seznanili z informacijo glede osnutka dogovora za razvoj regije 
2016-2019 in aktivnostih za spremembo Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, predstavi-
li pa jim bodo tudi projekt Zavezništvo za mlade.  P. P.

Danes Razvojni svet regije

Renata Martinčič

BISTRICA OB SOTLI - Jutri, 31. marca, se bo znova sestal bistri-
ški občinski svet. Na dnevnem redu so predlog zaključnega raču-
na občine za leto 2016, imenovanje člana nadzornega sveta OKP 
Rogaška Slatina in člana sveta VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, pred-
log odpisa terjatve Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, potr-
ditev ocene izvajanja občinskega programa varnosti in poroči-
lo o oceni varnostnih razmer na območju občine za leto 2016.

Druga letošnja bistriška seja

SEVNICA - V včerajšnjem popoldnevu je na sevniškem gradu po-
tekala 21. redna seja tukajšnjega občinskega sveta. Med 21 toč-
kami dnevnega reda so prisotni prisluhnili večjemu številu pre-
dlogov, in sicer ureditve celostne prometne strategije na območju 
sevniške občine, odredbe o določitvi območja kratkotrajnega 
parkiranja v starem mestnem jedru, odloka o spremembah in do-
polnitvah zazidalnega načrta v sevniški industrijski coni, odloka 
o ustanovitvi podjetja Plinovod, o spremembah in dopolnitvah 
tržnega reda na kmečki tržnici v Sevnici, sprememb in dopolni-
tev Statuta Občine Sevnica ter sprememb in dopolnitev poslov-
nika občinskega sveta. Svetnice in svetniki so prisluhnili tudi re-
vidiranemu letnemu poročilu podjetja Komunala za leto 2016 in 
poslovnemu načrtu za letošnje leto, uskladili so cene komunalnih 
storitev za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
ter čiščenje komunalne odpadne vode. Predstavljen je bil zak-
ljučni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016 ter poročilo 
o prihodkih iz naslova dedovanja za lansko leto. V zaključnem 
delu občinske seje so obravnavali še sklep o imenovanju direk-
torja Komunale Sevnica (na razpis sta se prijavila dva kandidata, 
občinski svet je podprl dosedanjega direktorja Mitjo Udovča), 
sklep o imenovanju Irene Groboljšek Kavčič za direktorico Le-
karne Sevnica ter sklep o neizbiri kandidata za direktorja Posav-
skega muzeja Brežice po javnem razpisu iz leta 2014.  S. R.

Včeraj so zasedali v Sevnici

Pobudo za obravnavo navede-
ne točke je podal romski sve-
tnik Moran Jurkovič, zaradi 
česar je občinska uprava tudi 
pripravila gradivo s prikazom 
vseh romskih naselij in njiho-
vega obsega od prvotnega na-

seljevanja do danes. V obči-
ni Krško naj bi živelo skupno 
okoli 365 pripadnikov rom-
ske skupnosti ali 1,38 odstot-
ka prebivalstva občine. Legali-
zirani sta le dve romski naselji, 
in sicer Kerinov Grm, ki je sa-
mostojno naselje in v katerem 
naj bi živelo prek 250 Romov, 
in romska skupnost, ki živi v 
delu naselja Drnovo, kjer pa 
parcelacija zaradi medseboj-
nih konfliktov med Romi še 
ni izvedena. Medsebojni spo-
ri med romskimi družinami 
pa so botrovali tudi temu, da 
so se Romi v preteklosti in se 
še danes naseljujejo izven na-
vedenih naselij. Ti naj bi sicer 
predstavljali okvirno deset od-
stotkov vse romske populacije, 
pri čemer se je nekaj družin re-
lativno uspešno vključilo v živ-

Romi z Lok želijo odškodnino
KRŠKO - Občinski svet Krško se je 16. marca na 21. seji seznanil z izhodišči za obravnavo romske tematike v 
občini, ki bodo služila za pripravo Strategije reševanja romske problematike v obdobju 2017-2020, na kar se 
med drugim navezuje tudi problematika bivanjskih razmer romskih skupnosti na Lokah in Rimšu. 

ljenje v posameznih naseljih, 
denimo v Spodnjem Starem 
Gradu, Raki, Senušah in Ivan-
dolu, še naprej pa ostaja pereča 
problematika bivalnih razmer 
v romskih naseljih Loke pri 
Leskovcu in Rimš, saj zemljiš-
či, na katerih so Romi zgradili 
stanovanjske objekte, nista ko-
munalno urejeni. 

Zemljišče v Lokah, ki so ga po-
selile romske družine, je bilo z 
denacionalizacijskim sklepom 
vrnjeno prvotnim lastnikom, 
ki so ga v nadaljevanju proda-
li investicijski družbi. Očitno 
v izogib temu, vsaj kakor lah-
ko predpostavljamo, da bi se 
po vzoru naselja Kerinov Grm 
na območju občine izoblikoval 
še en 'geto', se Občina Krško 
za nakup navedenega zemljiš-
ča ni potegovala, je pa zemlji-
šče v prostorskih aktih že več 
desetletij vodeno kot zazidlji-
vo in ne kmetijsko zemljišče. 
Na pobudo lastnika zemljiš-
ča je stekel tudi postopek iz-
delave Občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta (OPPN) 
stanovanjske pozidave na ob-
močju Gmajna 3, kakor je po-
imenovan predel, kamor sodi 
tudi samo naselje Loke. OPPN 
je bil na občinskem svetu po-
trjen pred dobrim letom, od-
lok pa sestavlja tudi določilo, 
da se pozidava na tem obmo-
čju ne more pričeti, dokler ne 
bo rešena stanovanjska proble-
matika tamkaj živečih romskih 
družin. Sicer so družine, teh naj 
bi bilo zgolj osem, četudi naj bi 
na Lokah prebivalo več kot 60 

oseb, v dobršni meri socializi-
rane v okolju. V tem romskem 
naselju z družino živi tudi rom-
ski svetnik Moran Jurkovič. 

Lokacija Rimša oziroma Straže 
pri Raki je v vseh pogledih naj-
manj urejena, nanjo pa se ne-
kontrolirano doseljujejo in od-
seljujejo posamezne romske 
družine. Po letu 2002 pravza-
prav Romi niso več konstantno 
prebivali na tem območju, ki je 
bilo po njihovi odselitvi tudi v 
celoti počiščeno, pač pa so se 
nanj pričeli vračati po sporu z 
romskimi družinami v Šentjer-
neju. V preteklosti je bilo sicer 
zemljišče v lasti kmetijskega 
kombinata, z denacionalizaci-
jo je bilo vrnjeno novomeški 
škofiji, ta pa ga je odprodala 
podjetju HPG. Ena parcela na 
zemljišču naj bi bila tudi v las-
ti Roma (po neuradnih podat-
kih naj bi šlo za bližnjega so-
rodnika Jurkoviča). Romom na 
Rimšu je občina sicer ponudi-
la parcele v Kerinovem Grmu, 
kamor pa se ti, kakor tudi ne z 
Lok, zaradi konfliktov med sa-
mimi romskimi skupnostmi ne 
želijo odseliti. Ker gre na Rim-
šu za v celoti komunalno ne-
opremljeno zemljišče, tamkaj 
živečim zagotavlja pitno vodo 
Občina Krško z gasilskimi cis-
ternami, za kar na letni ravni 
odšteje 5.000 evrov.

NE V ŠOLO NE V SLUŽBO

Na seji je bila med drugim 
predstavljena in izpostavljena 
tudi problematika šolanja rom-
skih otrok. Ti še vedno, kljub 
temu, da imajo zagotovljeno 
predšolsko vzgojo oziroma je 
bil v Kerinovem Grmu zgrajen 
pripravljalni vrtec z namenom 
kasnejše vključitve otrok v re-
dni program predšolske vzgoje 
in zatem šole, in organizirane-
mu prevozu neredno obiskuje-
jo pouk, iz razreda v razred pa 
v primerjavi z otroki nerom-
skih staršev napredujejo brez 
potrebnega osvojenega znanja. 
Starši otrok ne glede na to, da 
je osnovnošolsko izobraževa-
nje obvezno, niso deležni sank-
cij. Za Rome tudi ni vrednota 
delo. Glede na nizko izobraz-
beno strukturo lahko pretežno 

opravljajo le fizična dela, ven-
dar pa je pripravljenost zanje 
izredno nizka, če ne že nična, 
saj bi zanje prejeli zgolj mini-
malno plačo, kar pa je znatno 
manj, kot so deležni sredstev 
preko socialnih transferjev.  
Svetnik in predsednik sveta 
KS Podbočje Jani Barbič je ob 
tem izpostavil tudi problema-
tiko tatvin poljščin s strani Ro-
mov na območju Krškega po-
lja, pri čemer naj bi ti lastnike 
zemljišč ne le oškodovali, pač 
pa jih tudi ustrahovali in jim 
grozili, z vožnjo po obdeloval-
nih površinah pa tudi uničevali 
poljščine in zemljišča. V zvezi s 
tem je na problematiko na na-
vedenem območju s pismom 
opozorila tudi predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karoli-
na Cizerle, ki je med drugim 
navedla, da se občani naselij 
v primerjavi z Romi počutijo 
drugorazredne državljane.

Za desetletja nakopičene teža-
ve okoli bivanja romskih skup-
nosti in ne nazadnje tudi sobi-
vanja z njimi se država, ki naj 
bi bila zakonsko obvezana raz-
reševati problematiko in obči-
nam v ta namen zagotavljati 
tudi sredstva, le malo zmeni. V 
romski skupnosti Loke pa vidi-
jo glavnega krivca za vse težave 
v občini, v njenem imenu pa je 
občinski svetnik Jurkovič, več 
kot očitno z zunanjo pomočjo, 
pripravil tudi obsežno gradi-
vo o zaščiti romske skupnosti 
v romskem naselju Loke, s pou-
darkom, da želijo živeti zgolj na 
tem območju, na katerem naj bi 
Romi živeli že od leta 1955. V ta 
namen je pripravil tudi predlog 
desetih sklepov, med njimi, da 
naj občina območje Lok, kjer se 
nahaja romsko naselje, razgla-
si za javno dobro oziroma v 
tem delu razlasti obstoječega 
lastnika, pa tudi, da je občina 
dolžna oškodovanim romskim 
družinam na Lokah v petih me-
secih izplačati odškodnino v 
skupnem znesku okoli 1,2 mi-
lijona evrov, kar vključuje tudi 
odškodnino zaradi povzroče-
nih telesnih in duševnih bole-
čin, povzročene negotovosti in 
strahu z neukrepanjem ipd.

 Bojana Mavsar

Moran Jurkovič

Krvodajalska akcija v Krškem
KRŠKO - Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na da-
rovanje krvi, ki bo v četrtek, 13. aprila, in v petek, 14. apri-
la, od 7. do 13. ure v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105).



Posavski obzornik - leto XXI, številka 7, četrtek, 30. 3. 2017 3UTRIP REGIJE

BREŽICE - V Javnem podjetju Komunala Brežice so osvojili 
še eno priznanje za uspešno delo - na vseslovenskem izbo-
ru Zlata nit, ki ga je že deseto leto organizirala družba Dnev-
nik, so zmagali v kategoriji srednje velikih podjetij in posta-
li najboljši zaposlovalec leta 2016 v Sloveniji. 

Bistvo izbora Zlata nit je merjenje kakovosti odnosa med podje-
tjem in njegovimi zaposlenimi. Komunala Brežice je najprej do 
uvrstitve med sedem najboljših v svoji kategoriji prišla na podla-
gi raziskave med zaposlenimi v podjetju, ki jo je izvedla komisija, 
in poslovnih rezultatov. »Ponosen in vesel sem, da so naša priza-
devanja in inovativni pristopi prepoznani na različnih področjih, 
tudi na področju zagotavljanja kakovostnih odnosov med našimi 
zaposlenimi, ki so temelj vseh naših uspehov. Veseli me, da nismo 
prepoznavni samo po številnih uspešnih projektih, namenjenih 
ozaveščanju na področju varovanja narave in ohranjanja narav-
nih virov, temveč tudi po zavzetih in ponosnih zaposlenih, ki smo 
tisti, ki ustvarjamo uspehe podjetja.« je ob tej priložnosti dejal di-
rektor Komunale Brežice Aleksander Zupančič. 
Za sodelovanje v projektu Zlata nit 2016, ki ga podpirajo Mini-
strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Eko-
nomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Združenje Manager, se 
je odločilo 87 podjetij. V kategoriji malih podjetij je priznanje za 
najboljšega zaposlovalca leta 2016 prejelo podjetje Lotrič Me-
roslovje, v kategoriji velikih podjetij pa Krka. Priznanja je pode-
lila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos-
ti dr. Anja Kopač Mrak.  P. P., foto: Komunala Brežice

Komunala Brežice zaposlovalec 
leta med srednjimi podjetji

Ekipa Komunale Brežice po razglasitvi

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

VPIS V RAČUNALNIŠKE TEČAJE
Na Ljudski univerzi Krško smo pripravili pestro ponudbo brezplačnih računalniških 
programov za zaposlene. Dejstvo je, da se značilnos� delovnih mest intenzivno 
spreminjajo. Od zaposlenih se pričakuje fleksibilnost in sposobnost prilagajanja novim 
zahtevam, zato je potrebno stalno izobraževanje in usposabljanje.

K vpisu v računalniške programe ste vabljeni vsi zaposleni, ki potrebujete osnovno 
računalniško znanje ali ga želite nadgradi�. Na voljo so naslednji računalniški programi: 

Navedeni programi so del projekta  »Pridobivanja 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.

Vljudno vabljeni k vpisu! 
Opise programov najdete na spletni strani www.lukrsko.si   

Računalniška 
pismenost za odrasle 

Računalniški tečaj 
za začetnike.

Računalniška in 
digitalna pismenost

Nadgradnja Worda, 
Excela in spleta. 

Excel - znanje za 
večjo uspešnost

Excel od A do Ž.

Poveži se preko spleta 

Internet, socialna 
omrežja, pametni 
telefoni, tablice …

Jaz, računalnik in denar

Excel, spletno nakupovan-
je in vodenje financ.

Facebook/lukrsko

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

DUŠAN TRŠAR:
Retrospektiva
Odprtje razstave bo v petek, 
31. marca 2017, ob 18.00 uri. 
Razstava bo na ogled do 
20. avgusta 2017.

Ob razstavi vas vabimo tudi na 
spremljevalne dogodke:

sobota, 1. april, ob 10.00

Vodstvo po razstavi Dušan Tršar: 
Retrospektiva. Vodila bo kustosinja 
pedagoginja Adrijana Petrič.

Sobota, 8. april, med 10. in 13. uro
Pogled v kiparski svet umetnika, 
medgeneracijska likovna delavnica

Po besedah vodje oddelka za 
investicije, občinsko premo-
ženje in javna naročila Anice 
Hribar do sedaj bivalnih enot v 
občini še niso imeli. S temi eno-
tami naj bi se začasno reševal 
stanovanjski problem za brez-
domce oz. družine v socialni 
stiski, ko pa bi se njihov polo-
žaj izboljšal, bi jih namestili v 
drugačna stanovanja. Občina 
je skupaj s CSD Brežice predla-
gala, da bi se štiri manjša sta-
novanja (vsako meri približ-
no 38 m2) na Prešernovi 11 b 
(nasproti bivšega DU Brežice) 
prekvalificirala v bivalne eno-
te, saj potrebo po le-teh zazna-
vajo že nekaj let. S tem se bo, 
kot je dejala Hribarjeva, rešil 
stanovanjski problem za osem 
do deset brežiških občanov. Po-
ročilo Nadzornega odbora ter 
predlog plana dela in finanč-
ni načrt za to leto je predsta-
vila njegova predsednica Fra-
nja Žokalj. Poudarila je, da 
so pregledali poslovanje šes-
tih krajevnih skupnosti in šti-
rih javnih zavodov. Izpostavila 
je Knjižnico Brežice, ki po mne-
nju članov Nadzornega odbo-
ra svoje delo opravlja resnično 
zadovoljivo. Nekaj kritike je na 
drugi strani letelo na KS, ki se 
po njenih navedbah ne držijo 
tistega, kar morajo narediti v 
letnem poročilu. »Vztrajamo, 

V Brežicah prvič bivalne enote
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice je 27. marca opravil 17. redno sejo. Med drugim so svetniki potrdi-
li sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj v bivalne enote za najbolj socialno ogrožene posameznike 
ali družine in se seznanili s poročilom Nadzornega odbora občine Brežice za leto 2016.

priporočamo, KS pa so vztraj-
nejše od nas,« je dejala in doda-
la, da KS ne smejo izvajati go-
tovinskega poslovanja, kar se 
v določenih primerih še poja-
vlja. S strani KS pa so nadzor-
niki dobili pripombe, da občina 
večkrat presliši njihovo zahte-
vo za določene investicije. Žu-
pan Ivan Molan je ob tem okr-
cal tajnike KS, rekoč, da so tako 
in tako zaposleni na občini, 
zato naj zadeve urejajo sami, 
ne pa da za vsako pišejo občin-
skim službam in se pritožujejo 
nad tem in onim.

ZORKO: POMOČ NA DOMU 
VES MESEC

Poročilo o zaključnem računu 
proračuna Občine Brežice za 
leto 2016 je predstavil vod-
ja oddelka za finance in ra-
čunovodstvo mag. Aleksan-
der Denžič. Realizacija glede 
na sprejeti plan je bila 90-od-
stotna na strani prihodkov in 
77-odstotna na strani odhod-
kov. Svetnik mag. Andrej Viz-
jak (SDS) je v razpravi izposta-
vil, da predvsem pade v oči 
samo enoodstotna realizacija 
pri prihodkih iz naslova preje-
tih sredstev iz državnega pro-
računa iz sredstev proračuna 
EU iz kohezijskega sklada. Ob-
čina je namreč od načrtova-

nih 1,6 milijona evrov preje-
la samo dobrih 16.000 evrov. 
Župan je odgovoril, da evrop-
skih razpisov za investicije 
tako rekoč ni, občina je uspe-
la pridobiti le sredstva nepos-
redno iz Evropske komisije (za 
projekt Občuti svobodo vode). 
Svetniki so potrdili še sklep 
o uskladitvi cene storitve Po-
moč družini na domu, pri če-
mer ekonomska cena te stori-
tve za leto 2017 znaša 18,31 
evra na uro (lani 18,07), cena 
storitve za uporabnika pa se 
podraži za sedem centov (iz 
6,13 na 6,20 evra/uro). Obči-
na zagotavlja subvencijo v viši-
ni 66,1 % cene storitve. Kot je 
ob tem pripomnil Anton Zor-
ko (DeSUS), pomoč na domu 
v občini ni ustrezno zagoto-
vljena, saj je storitev na voljo 
samo 22 dni v mesecu, mora-
la pa bi biti vse dni. Predlagal 
je, naj občina ustanovi pose-
ben zavod ali pa podeli ustre-
zno koncesijo ustanovi, ki bo 
prevzela izvajanje te storitve. 
Zorkov predlog je župan ozna-
čil za dobrega in izvedljivega.

BREŽICE »SRAČJE GNEZDO 
JUMBO PANOJEV«

Na seji je bilo izrečenih tudi 
precej svetniških pobud in 
vprašanj, pri čemer izpostav-

ljamo pobudo Aljoše Rovana 
(IDS), ki se je dotaknil izvaja-
nja odloka o oglaševanju v ob-
čini Brežice. Brežice je ozna-
čil kot »sračje gnezdo jumbo 
panojev«, saj jih je na dobrih 
dveh kilometrih ceste naštel 
kar 73. »Prebral sem ta odlok 
iz leta 2009, ki najbrž ni slab, 
bi pa verjetno potreboval kake 
popravke, a se ga itak ne drži-
mo,« je povedal Rovan in dodal, 
naj tako oddelek za gospodar-
ske javne službe kot tudi Me-
dobčinski inšpektorat - Skupni 
prekrškovni organ, ki sta pri-
stojna za izvajanje tega odloka, 
le-tega pričneta izvajati in prip-
ravita poročilo za občinski svet 
oz. podata predlog za spre-
membe oz. dopolnitve odloka. 
Direktorica občinske uprave 
Irena Rudman je na to odgo-
vorila, da se s tem vprašanjem 
že kar nekaj časa zelo aktivno 
ukvarjajo, dejstvo pa je, da je 
občina pristojna samo za ogla-
ševalske panoje, ki stojijo na 
javnih površinah, zlasti občin-
skih, bistveno manj ali pa celo 
nič pristojnosti pa ima v pri-
meru zasebnih zemljišč, sploh 
če so kmetijska, za kar so pri-
stojne druge inšpekcijske služ-
be. »V Brežicah večina panojev 
stoji na zasebnih zemljiščih,« je 
še dejala Rudmanova.
 Rok Retelj
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kronika

VLOMI IN TATVINE - Med 17. in 18. 3. je v kraju Brezovica na 
Bizeljskem neznani storilec vlomil v brunarico, iz katere sicer 
ni izmaknil ničesar, je pa z vlomom povzročil za okoli 200 € 
škode. Več 'sreče' je imel 23. 3. vlomilec z vlomom v hišo v Bro-
du v Podbočju, ki jo je zapustil 'obtežen' z okoli 1100 € gotovi-
ne. Neznano vsoto gotovine si je prilastil vlomilec, ki je 25. 3. 
vlomil v hišo v okolici Krškega, na enem izmed brežiških grad-
bišč pa so v zadnjem marčevskem tednu prijavili vlom v zaboj-
nik in krajo bakrenih vodnikov v višini 1300 €. 

PRESTREGLI PREK 30 ILEGALCEV - Dobovski policisti so 14. 
3. v enem izmed vagonov z razsutim tovorom našli skrite tri 
Afganistance, Alžirca in državljana Sirije. V noči, ki je sledila, 
so na mejnem prehodu Obrežje v tovornem vozilu, ki je bilo iz 
Bolgarije namenjeno v Italijo, med steklenicami našli še štiri 
Afganistance. 16. 3. so v Dobovi na tovornem vozilu, ki je pre-
važalo les, odkrili skritega državljana Irana, istega dne na Ob-
režju pa tudi tujca, ki je bil skrit v tovornem vozilu bolgarskih 
registrskih oznak. V noči na 17. 3. so brežiški policisti na ob-
močju Dobove izsledili in prijeli dva državljana Maroka, dva dr-
žavljana Afganistana in državljana Kube, v noči na 18. 3. pa so 
v bližini Mihalovca prestregli dva državljana Irana. 20. 3. so na 
vlaku, ki je pripeljal iz Srbije, odkrili skritega Alžirca, 23. 3. so 
policisti izven mejnega prehoda na Obrežju izsledili osem dr-
žavljanov Afganistana, dan kasneje pa v Dobovi na tovornem 
vlaku med žitom skrite po dva Maročana in Alžirca ter drža-
vljana Tunizije in Iraka. Tujce so po zaključenih postopkih pre-
dali hrvaškim varnostnim organom.
Sicer pa bo od 7. aprila dalje kot odziv na teroristične napade 
v Evropi uveden sistematični nadzor vseh potnikov na zuna-
njih mejah EU, zaradi česar bo lahko na meji s Hrvaško priha-
jalo do večjih prometnih zastojev. 

VOŽNJA PO AC V NAPAČNI SMERI - 26. 3. popoldan so bili po-
licisti obveščeni, da voznik osebnega vozila vozi po avtocesti iz 
smeri Obrežja v nasprotni smeri. Policisti so izsledili 37-letne-
ga voznika, ki je vozil po napačnem voznem pasu vse do izvoza 
za Slovensko vas, kjer je vozilo obrnil in se pravilno vključil na 
avtocesto v smeri Novega mesta. Na PU Novo mesto sicer niso 
navedli, ali gre za domačina, slovenskega ali tujega državljana, 
pač pa, da so kršitelju odvzeli vozniško dovoljenje, ga oglobi-
li z najmanj 1200 €, prislužil pa si je tudi 18 kazenskih točk.
  Zbrala: B. M.

Vesna Kozole, Sromlje: Prvega aprila sem kar 
pozorna na potegavščine, ker so ponavadi šale 
zelo neslane, predvsem pri medijskih objavah, 
in te lahko hitro zapeljejo v nepravo smer. Ved-
no pa se tudi najde nekdo, ki me želi potegniti 
za nos. Si pa ta dan tudi koga privoščim, vendar 
na primeren, korekten način. Mislim, da je tak 

dan šaljivcev ravno pravšen za sprostitev in dušo.

Karolina Golob, Tržišče: Da lahko vsaj enkrat 
na leto izrečeš kaj šaljivega oziroma koga poteg-
neš za nos, pa ti nihče ne zameri, je krasno. Obi-
čajno me na ta dan že zjutraj pokličejo po tele-
fonu vnuki in me spravijo s svojo potegavščino 
v dobro voljo in smeh, navadno pa so tudi so-
sedi tisti, s katerimi se nasmejimo ob prazniku 

šaljivcev. Morda se premalokrat šalimo.

Iris Jeler, Krško: Vse, kar nam nariše nasmeh 
na obraz, je dobrodošlo. Ne bom pozabila, ko 
sem na maturantski večer, ki je bil ravno 1. apri-
la, nahecala mamo, da sem zlomila peto na no-
vih čevljih, časa za druge pa ni bilo, saj ves-
te, kakšne smo ženske na »pomemben« večer. 
Smeh je pol zdravja, zato je prav, da imajo ob 

dnevih tega in onega tudi šaljivci svoj dan.

Cvetka Šterk, Raka: Prvi april je poseben dan, 
saj se takrat lahko pošalimo in celo koga nasme-
jimo. Tudi sama sem se že ujela v prvoaprilsko 
šalo, pa sem se potem temu smejala. Ne moti 
me, če mediji objavijo kaj šaljivega, saj je prav, 
da se smejimo. Celo večkrat na leto bi moral biti 
tak dan, da bi se več hecali med sabo. Ne poz-

nam nikogar, ki bi bil zaradi tega užaljen.

1. april po tradiciji velja za dan norcev oz. šaljivcev. Naše 
tokratne anketirance smo vprašali, ali si na ta dan privo-
ščijo kakšno potegavščino, ali so pozorni, če jih hoče kdo 
'potegniti za nos', in na medijske objave, ki se izkažejo za 
prvoaprilske šale.

anketa

Prvoaprilske potegavščine

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

Kot je v nagovoru poudarila 
predsednica brežiških lionsov 
Nataša Vrečar Zorčič, je ge-
slo lionizma, ki v svetu letos 
praznuje 100 let – LK Brežice 
pa obeležuje šest let delovanja 
–, »pomagamo (ang. we ser-
ve)«. Temeljni cilj lionizma je 
pomoč slepim in slabovidnim, 
zato si tudi v LK Brežice priza-
devajo v lokalnem okolju dose-
či ta cilj. Tako so v okviru ene 
njihovih preteklih akcij slabo-
vidni deklici kupili računal-
nik z lupo. Ob tem izvajajo še 
številne druge oblike pomoči, 
med katerimi so prednost dali 
pomoči otrokom in mladostni-
kom. Vsako leto tako izvajajo 
različne dobrodelne dogodke 
v lokalnem okolju, tudi ob so-
delovanju in finančni pomo-
či Občine Brežice, Posavskega 
muzeja Brežice, Glasbene šole 
Brežice, številnih donatorjev in 
prostovoljcev. Med drugim so v 
sodelovanju z Adidasom špor-
tno opremili mlado perspektiv-
no atletinjo Niko Glojnarič, ki 
je tudi ena od njihovih ambasa-

Uresničili veliko Antonievo željo
BREŽICE - Lions klub Brežice je 24. marca z dobrodelnim koncertom v polni Viteški dvorani Posavskega 
muzeja Brežice dokazal, da tudi v poplavi vsakdanjih skrbi ni težko stopiti skupaj in pomagati sočloveku. 
Zbrana sredstva so namenili mlademu nadarjenemu glasbeniku Antoniu Vogrincu z Rigonc.

dorjev teka »Tečem, da poma-
gam«, ki ga bodo izvedli tudi le-
tos (predvidoma 14. maja). Pri 
brežiških lionsih so se tokrat 
odločili, da bodo z dobrodelni-
mi prispevki pomagali mlade-
mu nadarjenemu glasbeniku, 
14-letnemu Antoniu Vogrin-
cu, ki je že v zgodnjem otroštvu 
začel igrati orgle. Vsako nede-
ljo jih igra tudi v cerkvi Mariji-
nega imena v Dobovi. Antonio 
je odločen, da postane organist 
in si pridobi najboljšo glasbeno 
izobrazbo, ki bo njemu in nje-
govim najbližjim omogočila 

boljše življe-
nje – pred leti 
mu je namreč 
umrl oče, po 
njegovi smrti 
pa sta se z 
mamo večkrat 
znašla v stiski. 
LK Brežice se 
je zato odlo-
čil, da bodo z 
dobrodelni-
mi prispevki 
Antoniu kupi-

li hišne sakralne orgle, ki bodo 
v lasti Glasbene šole Brežice in 
bodo dane izključno v uporabo 
Antoniu, da bo lahko dnevno 
vadil tudi doma in postal po-
klicni glasbenik. Z dobrodelni-
mi prispevki obiskovalcev kon-
certa - vstopnica je znašala 20 
evrov/osebo -, donacijami fi-
zičnih in pravnih oseb ter so-
financiranjem Občine Brežice 
preko javnega razpisa so zbra-
li več kot 4000 evrov.

Navzoči v Viteški dvorani so 
lahko prisluhnili posnetku, na 

katerem Antonio igra na orgle, 
in se s tem prepričali, da mla-
di glasbenik zares obvlada in-
štrument. Guverner Zveze li-
ons klubov Slovenije Gregor 
Pajič je na koncertu članicam 
LK Brežice Petriji Stojano-
vić Škul, Mateji Sušin Bren-
ce in Nataši Mihajlović pode-
lil zahvale, brežiški lionsi pa so 
prejeli tudi priznanje guver-
nerja. Ker pa je bil to večer do-
brodelnosti in glasbe, so k do-
godku prispevali Nina Berger, 
Elizabeta in Dragutin Križa-
nić ter godalni orkester z diri-
gentko Andreo Haber Požar 
in učitelji Glasbene šole Bre-
žice. Na koncertu so bili med 
drugim navzoči tudi podžu-
pan občine Brežice in lanski 
predsednik LK Brežice Jure 
Pezdirc, evropski poslanec 
Franc Bogovič, poslanec v DZ 
Igor Zorčič ter člani botrske-
ga (LK Novo mesto) in sose-
dnjih lions klubov (LK Krško, 
LK Trebnje). Koncert je pove-
zoval Robert Petan.
 R. Retelj

Antonio Vogrinc in Nataša Vrečar Zorčič

V minulem letu so v sklopu 
aktivnosti, katerih glavnino so 
usmerili v obeležitev 25. oble-
tnice samostojnosti Slovenije, 
h kateri so prispevali kot aktiv-
ni udeleženci osamosvojitvene 
vojne, že v spomladanskih me-
secih uredili okolico spomeni-
ka na Zalokah ter na njem ob-
novili napis, konec septembra 
pa na spomeniku odkrili tudi 
informativno tablo o bojih na 
območju Krakovskega gozda 
v letu 1991. Sicer pa so raz-
lične aktivnosti potekale sko-
zi celo leto. Predsednik Bo-
žislav Kosalec je izpostavil 
vrsto spominskih slovesnosti, 
ki so se jih udeležili v velikem 
številu. V začetku juniija so v 
sodelovanju s KS Brestanica v 
objektu Termoelektrarne Bre-
stanica odkrili tudi spominsko 
ploščo, saj so bila na območju 
podjetja v času osamosvojit-
vene vojne skladiščena bojna 
vozila. 

V združenju so bili udeležen-
ci, organizatorji ali soorganiza-
torji že tradicionalnih proslav 
po domačih krajih, aktivni so 
bili tudi na športnem podro-
čju, v sklopu katerega se je kar 
60-članska ekipa v maju ude-
ležila športno-družabnega ve-
teranskega srečanja v Sevni-
ci, 11. junija pa so na športnih 
površinah OŠ Leskovec pri 

Krškem organizirali državne 
športne igre, ki se jih je udele-
žilo prek 800 veteranov z ob-
močja celotne Slovenije. Med 
drugim so v septembru prvič 
organizirali tudi rekreativno 
kolesarjenje na relaciji Krško–
Zaloke–Krško, kar bo v bodoče 
postala tradicionalna športna 
prireditev, posvečena v spo-
min in poimenovana po pre-

minulem članu združenja Bo-
židarju Darku Andrejašu. V 
tem letu se bodo med drugim 
tudi kot pomnik na vojne ak-
tivnosti, v katerih so sodelo-
vali, osredotočili na vzpostavi-
tev stalne razstave v Krškem z 
naslovom 'Veterani 1991'.

Na zboru so predsednik Kosa-
lec, predsednik Pokrajinske-
ga odbora ZVVS Posavje Rudi 
Smodič in sekretar ZVVS Mi-
tja Jankovič podelili tudi vrsto 
priznanj, zahval, medalj in odli-
kovanj članom. Prejemniki naj-
višjih priznanj so bili: srebrna 
plaketa ZVVS - Drago Kramar; 
srebrna plaketa ZVVS - Bož-
islav Kosalec, Drago Abram 
in Branko Noč; znak prapor-
ščaka - Jože Belinc; zlata me-
dalja - Zdenko Mohar; srebr-
na medalja - Vinko Virant ter 
bronasta medalja - Zoran Pfaj-
far in v odsotnosti Janez Turk. 
 Bojana Mavsar

Letos stalna veteranska razstava
DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - V Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško je vključenih 429 ve-
terank in veteranov, ki so se v velikem številu 23. marca udeležili letnega zbora v dolenjevaškem večna-
menskem domu, katerega je v uvodu popestril Rajhenburški oktet.

Prejemniki priznanj krovnega veteranskega združenja in se-
kretar ZVVS Mitja Jankovič
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Najprej sta predsednik VD 
Sromlje Franc Hrastovšek 
in predsednik organizacijske-
ga odbora 5. festivala posa-
vskih vin Ferdo Pinterič po-
delila zlate medalje vinom iz 
Bizeljsko-Sremiškega vino-
rodnega okoliša. Ocenjeval-
na komisija v sestavi dr. Mi-
tja Kocjančič (predsednik), 
Anton Pezdirc, Milena Rož-
man, Adi Brod in Ivanka Ba-
dovinac je 3. marca ocenila 
109 vzorcev vin, pri čemer si 
jih je osem zaslužilo zlato me-
daljo, 38 srebrno, 43 bronasto, 
11 priznanje, devet vzorcev pa 
je bilo izločenih. Kot je v bilte-
nu zapisal predsednik komi-
sije Kocjančič, je njegova oce-
na letnika 2016 prav dobra, po 
njegovem bo treba povišati ka-
kovost rdečega bizeljčana PTP, 
predvsem glede vsebnosti ek-
strakta, in kontrolirati vseb-
nost prostega žveplovega dio-
ksida. Zlato medaljo so prejeli: 
Janez Cerjak s Pesjega (mo-
dra frankinja, ocena 18,17), 
Vinska klet Volčanšek s Sro-
melj (modra frankinja, 18,10), 
Aljaž Volčanšek s Sromelj (ru-
meni muškat, 18,17), Janko in 
Martina Matjašič s Sromelj 
(rumeni muškat, 18,13), Ro-
man Matjašič s Sromelj (ru-
meni muškat, 18,13, in beli 
pinot izbor, 18,37), Jure Še-

Festival povezali z jubilejem
SROMLJE - V Domu krajanov Sromlje so 18. marca priredili 5. festival posavskih vin Sromlje 2017, obenem pa 
je domače Vinogradniško društvo obeležilo tudi 20 let svojega obstoja. Na prireditvi so nagradili tudi najbolj-
ša vina lanskega letnika, saj so podelili osem zlatih medalj ter razglasili prvaka sort in šampione vin.

petavc iz Brežic (chardonnay, 
18,10) ter Vinogradništvo Pe-
tan z Volčjega (kerner pozna 
trgatev, 18,17). 

Nato sta Pinterič in brežiški 
župan Ivan Molan podeli-
la nagrade dvema prvakoma 
med sortami, to sta postala Ja-
nez Cerjak (modra frankinja, 
18,17) in Aljaž Volčanšek (ru-
meni muškat, 18,17), ter sti-
snila roko tistim vinogradni-
kom, ki so pridelali šampione 
med vini (najvišje ocenjeni), 
in sicer so to: Janko in Martina 
Matjašič (rdeči bizeljčan PTP, 
16,73), Vinogradništvo Petan 
(beli bizeljčan PTP, 17,03), Ja-
nez Cerjak (rdeče sortno vino 
– modra frankinja, 18,17), Aljaž 
Volčanšek (belo sortno vino – 

rumeni muškat, 18,17) ter Ro-
man Matjašič (predikat – beli 
pinot, 18,37). Predsednik VD 
Sromlje Hrastovšek je navedel, 
da se je društvena zgodba pri-
čela 26. januarja 1997, ko se je 
v sromeljskem Domu krajanov 
na ustanovnem občnem zboru 
zbralo 52 bodočih članov, ki so 
sprejeli statut društva, izvoli-
li vse organe in prvega pred-
sednika Ferda Pinteriča. Pred 
Hrastovškom je vinogradnike 
vodil še Marjan Petan. Pred 
petimi leti so v društvu priče-
li z organizacijo svojega pro-
jekta Festival posavskih vin 
na Sromljah. Po Hrastovškovih 
besedah se je prireditev dobro 
prijela, vinogradniki se je radi 
udeležijo. Vsakoletno ocenje-
vanje vin izpeljejo po pravilih 

stroke, v ocenjevalno komisijo 
pa vedno pritegnejo izkušene 
in uveljavljene degustatorje. S 
tem dvigujejo kakovost vin ter 
promovirajo ožje in širše vino-
rodno območje.

Župan Molan je izpostavil, da 
je v brežiški občini kar šest vi-
nogradniških društev, po tri na 
vsaki strani Save, katerih glavni 
cilj je promocija in kakovostna 
prodaja vin. Društvu oz. njego-
vemu predsedniku je ob jubi-
leju izročil tudi plaketo Občine 
Brežice. Razglasitev je obogatil 
pester kulturni program, v ka-
terem so nastopili Moški pev-
ski zbor Sromlje pod vodstvom 
Franca Veglja, citrarka Mateja 
Avšič, Mešani pevski zbor Viva 
Brežice pod vodstvom Simo-
ne Rožman Strnad in Ljud-
ski pevci Sromlje. VD Sromlje 
je podelilo zahvale vsem svo-
jim zvestim podpornikom, dru-
štvu pa so ob jubileju čestitali 
tudi predstavniki ostalih dru-
štev iz KS Sromlje pa tudi po-
slanec v DZ Igor Zorčič. Skozi 
program sta kot že nekaj let do 
sedaj peljali Maja in Katja Pin-
terič, ki vsakič občinstvo nav-
dušita tudi z vmesnimi skeči 
v domačem narečju. Za dobro 
razpoloženje tudi po uradnem 
delu je poskrbel ansambel Jer-
neja Kolarja. Rok Retelj

Prejemniki zlatih medalj s Hrastovškom in Pinteričem

Kerin Janko s.p.
CKŽ 65A, 8273 KRŠKO,
Tel.: 07/49 02 560,
Fax: 07/49 02 571,
Poslovalnica SENOVO,
Tel.: 07/49 79 121

  rhododendroni
sadilni in glineni lonci

sezonsko urejanje grobov

  
70 l - zemlja za balkonsko cvetje

 Velika izbira 
trajnic

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Največji sejem v Bistrici ob Sotli 
z »vintage« pridihom je priteg-
nil blizu 50 sejmarjev, med ka-
terimi so prednjačili ponudni-
ki izdelkov s kmetij, rokodelci, 
suhorobarji, lončarji, dreve-
sničarji ter drugi prodajalci iz-
delkov za vsakdanjo rabo. Svoj 
del v pisan mozaik ponudbe 
so dodali domači vinarji, ki so 
pred stavbo občinske uprave 
vabili na degustacijo vin, čla-
ni Društva vinogradnikov in 
kletarjev Šempeter pa so z go-
dovniki Jožeti ter lansko vinsko 
kraljico Slovenije Saro Stadler 
opravili rezatev in vezatev sta-
rih občinskih vinskih trt. Vese-
lo in življenja polno je bilo tudi 
v ostalih sejemskih kotičkih. 

Zelo dober je bil tudi odziv na 
14. tekmovanju v kuhanju go-
laža. 17 ekip z godovniki Jožeti, 
Jožicami, Pepcami in drugimi 
različicami tega godovniškega 
imena iz Slovenije, z bistriško 
občino pobratenih Bošnjacev 
ter prijateljev iz avstrijskega 

Rekorden obisk Jožefovega sejma

Heimschuha je obiskovalcem 
ponudilo 15 mesnih, vegeta-
rijanski golaž in golaž brez če-
bule. Strokovna komisija v se-
stavi Dušan Berkovič, Nejc 
Kunst in Ratimir Harapin je 
za zmagovalno ekipo in novo 
lastnico »prehodne kuhače« 
Gostilne Šempeter razglasi-
la domače Gradbeništva Mo-

škon z glavno kuharico Her-
mino Gracar, že trikratno 
zaporedno članico zmago-
valne ekipe. Najbolj izvirna 
so bila dekleta, združena pod 
imenom Okusi Posavja, najo-
kusnejši golaž so skuhali Rde-
či vragi iz Brežic. Rajanje pod 
šotorom je potekalo ob zvokih 
D'Palinka banda, medtem ko so 

na sejmu nastopili Godba Orli-
ca, Pihalna godba Šentjur, ljud-
ski pevci in tamburaška skupi-
na iz Bošnjacev. 

Organizatorja sejma, Turi-
stično društvo Bistrica ob So-
tli ter Gostilna Šempeter, sta 
bila z izvedbo več kot zado-
voljna. »Ocenjujemo, da se je 
skozi sejem sprehodilo več kot 
3.000 ljudi, zasluge za to gre-
do v prvi vrsti sončnemu vre-
menu. Dober odziv beležimo v 
celotni spremljevalni ponudbi, 
ki nekako popestri dogajanje. 
Zadovoljni smo, ker ljudje svo-
je skrbi pustijo doma, na sejem 
prihajajo neobremenjeni, spro-
ščeni in z dobro voljo, kar daje 
pečat prireditvi. Tudi vintage 
stil se je skozi ta leta zelo dob-
ro prijel, iz česar gre sklepati, 
da se ponudniki in obiskoval-
ci na sejem pripravljajo in ver-
jetno tudi zato prihajajo tako 
dobre volje,« je ocenila Tjaša 
Kunst iz Gostilne Šempeter. 
Zasluge temu, da sejem v zad-
njih letih pritegne vse več obi-
skovalcev od drugod in iz leta 
v leto na precej omejenem pro-
storu prestavlja meje mogoče-
ga, gre pripisati celotni lokal-
ni skupnosti. Bistričane vsako 
leto družita še Petrov in Luci-
jin sejem.  Emilija Šterlek

Zmagovalna ekipa Gradbeništva Moškon z ocenjevalcem Du-
šanom Berkovičem, županom Franjem Debelakom, gostilni-
čarjem Srečkom Kunstom, predsednikom Turistične zveze Slo-
venije Petrom Misjo in Robertom Žučkom iz podjetja Siflex

BISTRICA OB SOTLI – Bistrica ob Sotli se je na Jožefovo nedeljo, 19. marca, z Jožefovim sejmom in spremlja-
jočo prireditvijo Jožeki kuhajo golaž spremenila v veliko avenijo prodaje in kupčevanja, druženja, veselega 
vzdušja, kulinaričnih okusov in starinskega modnega stila.

BREZPLAČNO
SVETOVANJE

ZA ZAPOSLENE
Nudimo vam:
informiranje in svetovanje za izobraževanje;
pomoč pri načrtovanju vaše kariere;
svetovanje za izbiro ustreznega 
izobraževalnega programa 
(tečaji, usposabljanja, delavnice …);
ugotavljanje in vrednotenje vaših
neformalnih znanj.

LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Dalmatinova 6

8270 KRŠKO
Telefon: 07-48-81-170

E-naslov: anja.brilej@lukrsko.si
www.lukrsko.si

Kontakt:

RAVNE NA KOROŠKEM, KRŠKO - 21. marca je na Ravnah na Ko-
roškem potekalo tradicionalno 25. državno tekmovanje elektro 
šol in 7. državno tekmovanje računalniških šol, ki se ga je udele-
žilo 16 šol. Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško so zastopa-
li dijaki v programu elektrikar, elektrotehnik in tehnik računal-
ništva. Dijaki so znova pokazali izvrstno znanje, saj sta se dijaka 
srednjega poklicnega izobraževanja v programu elektrikar Miha 
Budič in Vladimir Rožman pod mentorstvom Ivana Sumraka 
in Jožeta Žerjava uvrstila na drugo mesto med devetimi sode-

lujočimi šolami. Dobro sta se uvrstila tudi elektrotehnika Anej 
Mrvič in Jan Kozole pod mentorstvom Zdravka Veglja in Igor-
ja Počka ter tehnika računalništva Martin Volčanjšek in Žiga 
Šume pod mentorstvom Svetlane Novak in Zorana Tkavca. 
 P. P.

Dijaka 'elektrikarja' SPSŠ Krško 
postala državna podprvaka

Vsi tekmovalci in mentorji s krške srednje šole

Iz krške šole ob tem sporočajo še, da je torek, 4. april, zadnji da-
tum, do katerega morajo devetošolci oddati prijavnico za vpis 
na srednje šole. Ponovno izpostavljajo program strojni meha-
nik, ki so ga oblikovali v sodelovanju in s podporo posavske-
ga gospodarstva.
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KRŠKO - Društvo Downov sindrom Slovenije, Center Krško, 
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško in Kulturni dom 
Krško so 24. marca ob svetovnemu dnevu Downovega sin-
droma (21. marca) organizirali 6. dobrodelni koncert » Pi-
san kot metulj«. Dogodka se je udeležil tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor.

V pestrem in zanimivem programu na prireditvi so nastopili učen-
ci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, učenci posebnega 
programa Glasbene šole Krško, pevski zbor Osnovne šole Jurija 
Dalmatina Krško, varovanci Varstveno delovnega centra Krško-
-Leskovec, Mažoretni klub Baton - skupina OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško, Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, skupina 
Barvice in Simfonični orkester Glasbene šole Krško. Slavnostno 
je obiskovalce nagovoril Toni Sotošek, ki je na vseh dosedanjih 
koncertih sodeloval kot glasbenik, tokrat pa je med drugim de-
jal, da občuduje voljo oseb z Downovim sindromom, njihov opti-
mizem in še marsikaj. »Lahko so nam velik zgled. Živimo v času 
materializma in preobilja, oni pa si želijo le, da bi bili enakovredni 
člani naše družbe,« je povedal. Kot je nadaljeval, bi morala skup-
nost poskrbeti tudi za njihovo zaposlitev, čudovito pa je, da so 
takšni otroci deležni glasbenega izobraževanja, za kar je v Kr-
škem dobro poskrbljeno. 
Zbrane je pozdravila tudi predsednica Društva Metulj Helena Zu-
pančič, program pa je povezoval dramski igralec Stane Tomazin. 
Zbrana sredstva od vstopnine so namenili izvajanju dejavnosti za 
osebe z Downovim sindromom.  M. Hrvatin

Sotošek: Občudujem njihovo voljo

Nastopili so tudi učenci posebnega programa Glasbene šole.

Potem ko je delovno predsed-
stvo skupščine - predsedujoči 
je bil Jure Krošl - zasedlo svo-
ja mesta in so navzoči z minu-
to molka počastili spomin na 
vse preminule gasilce, je pred-
sednik GZB Mihael Boranič 
predstavil organizacijsko po-
ročilo. V zvezo je vključenih 31 
prostovoljnih in eno industrij-
sko prostovoljno gasilsko dru-
štvo, ki so razporejena v de-
vet operativnih sektorjev. Kot 
je dejal, je število članov v dru-
štvih še kar zadovoljivo. Lani 
je GZB prejela tudi sredstva s 
strani pobratene češke občine 
Dobřany, ki so bila namenjena 
za popravilo opreme in tehni-
ke, poškodovane ob migrantski 
krizi. V preteklem letu so v GZB 
jubileje praznovali PGD Buko-
šek, PGD Kapele in PGD Obrež-
je (90 let), PGD Gabrje (80 let, 
hkrati je bil organiziran tudi 
dan gasilcev GZB), PGD Sela 
(70 let) in PGD Sromlje (40 let, 
hkrati je potekalo tudi sreča-
nje gasilskih veteranov GZB). 
»Smo servis za vsa PGD, zato 
je naša naloga, da je naše delo 
prepoznavno med vsemi, s ka-
terimi sodelujemo,« je pouda-
ril Boranič in dodal, da je pri-
hodnje leto volilno leto na vseh 
nivojih gasilskih organizacij: 
»Treba bo skrbeti za kvalite-
tne kadre, ki bodo voljni delati 
in voditi gasilsko organizacijo, 
ki ima še zmeraj največje zau-
panje med ljudmi.«

Poročilo o delu operative je 
predstavil poveljnik GZB Dar-
ko Leskovec. Omenil je, da je 
na zadnji dan leta 2016 v gasil-
skih enotah delovalo 607 ope-
rativnih gasilcev. Skupno se je 
iz GZB lani usposabljalo 128 
gasilk in gasilcev. »Želeli bi, da 

Dobili poligon za usposabljanje
MOSTEC - 58 od 64 delegatov Gasilske zveze Brežice (GZB) se je 24. marca v gostilni Cetin na Mostecu ude-
ležilo 62. skupščine, na kateri so pregledali aktivnosti zveze v preteklem letu in se seznanili s programom 
dela za letos. Lani so gasilci posredovali na 84 intervencijah.

Gasilska zveza Slovenije omo-
goči več dopolnilnih usposa-
bljanj, saj je prijav za usposa-
bljanja mnogo več, kot jih GZS 
odobri,« je povedal. Državne-
ga tekmovanja GZS v Kopru 
so se udeležile štiri tekmoval-
ne enote, pri čemer so pionirji 
PGD Cerina dosegli odlično 12. 
mesto. Poleg njih so nastopile 
še članice A PGD Bukošek, člani 
B PGD Spodnja Pohanca in sta-
rejši gasilci PGD Bukošek. Lan-
ska vaja GZB »Požar v naravi« 
je potekala na območju Župe-
levca, na njej pa je sodelovalo 
226 gasilcev. Leskovec je tudi 
omenil, da je bila pobuda GZB 
po potrebi poligona za uspo-
sabljanje gasilcev zelo hitro 
realizirana, saj so jim brežiški 
župan in občinske službe do-
delili stanovanjsko hišo s pri-
padajočim zemljiščem v po-
slovni coni Slovenska vas, pri 
čemer so primernost poligo-
na tudi že dokazali na prever-
janju usposobljenosti gasilskih 
enot GZB. Lani so posredova-
li na 84 intervencijah, največ je 
bilo tehničnih intervencij (29) 
ter požarov na objektih (20) in 
v naravi (15). Na intervencijah 

je sodelovalo 1038 gasilcev z 
228 vozili, skupno je bilo vlo-
ženih 2344 ur dela. »Opozar-
jam, da bodo morale nekatere 
gasilske enote vložiti več dela 
in truda, da bi dosegale boljše 
rezultate,« je sklenil.

Vesna Kozole je prebrala po-
ročilo o delu gasilk, Igor Bu-
dič poročilo o delu z mladino, 
tajnik Branko Proselc finanč-
no poročilo, Jože Savnik poro-
čilo nadzornega odbora in Vili 
Vogrinc ugotovitve verifikacij-
ske komisije. Boranič je nato 
predstavil še program dela in 
finančni načrt za letošnje leto. 
Občinsko gasilsko tekmovanje 
bo potekalo 20. maja na poli-
gonu v Slovenski vasi, slab me-

sec kasneje pa na isti lokaciji še 
regijsko gasilsko tekmovanje. 
Srečanje gasilskih veteranov 
naj bi bilo letos v Pošteni vasi, 
datum bo določen naknadno. 
Skozi celo leto bodo izvajali ak-
tivnosti ocenjevanja operativ-
nih gasilskih enot. V letu 2017 
GZB načrtuje prihodke in od-
hodke v višini dobrih 340.000 
evrov. Boranič ter član komisi-
je za priznanja in odlikovanja 
Branko Narat sta zahvalo GZB 
podelila Katarini Gerjevič, ki 
je kot namestnica predsedni-
ka omenjene komisije zadnja 
tri leta le-to vodila uspešno in 
v zadovoljstvo vseh. S funkci-
je namestnika predsednika UO 
GZB in člana UO so zaradi dalj-
še odsotnosti razrešili Zlat-
ka Fišerja in na njegovo mes-
to pod budnim očesom volilne 
komisije, ki je pod vodstvom 
njenega predsednika Draga 
Iljaša preštela glasove, potr-
dili predsednika PGD Skopice 
Benjamina Kodriča. Skupšči-
ne se je udeležilo tudi 20 pova-
bljenih gostov, med njimi tudi 
župan Ivan Molan, prvi gasilec 
v občini, ki je poudaril, da je po-
leg dobre opremljenosti ključ-
nega pomena usposobljenost 
gasilcev, zato je občina takoj 
priskočila na pomoč in omo-
gočila poligon v Slovenski vasi.
 Rok Retelj

Prejemnica zahvale Katarina Gerjevič z Boraničem in Naratom

Vabimo Vas na 

Konferenco Gradovi Posavja: 
Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje

četrtek, 6. aprila 2017, ob 10. uri 
Grad Sevnica, Slovenija

Program konference bodo sooblikovali predstavniki uspešnega 
projekta Die Schlösser Strasse iz Avstrije, Ministrstva za kulturo 
RS, Zveze zgodovinskih mest Slovenije in drugi predstavniki 
gradov. Predstavniki projekta Gradovi Posavja bomo predstavili 
naša prizadevanja, ob zaključku konference pa si boste lahko 
ogledali tudi grad, ki nas bo gostil. 

V upanju, da se srečamo in da podprete naša ter zagotovo skupna 
prizadevanja, Vas zaradi ustrezne organizacije prosimo za najavo 
na: rok.petancic@kstm.si, 07/ 81 61 075, 051 680 289.

Soorganizatorji

oglas 84 x 168 za tisk.indd   1 28.3.2017   12:59:33

Pred veliko nočjo pripravljamo tradicionalne 
velikonočne praznične strani in vas vabimo,

da ob tej priložnosti voščite 
v najbolj branem časopisu v Posavju. 

Izidemo 13. aprila.

velika nocv
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32 udeležencev je na ustanov-
nem zboru leta 1947 za prve-
ga predsednika izvolilo Josi-
pa Hlebca, ki je vodil društvo 
še leto zatem, nakar so v vlo-
gah predsednic in predsedni-
kov do današnjih dni društvo 
krmarili Anton Kacjan (1949-
1962), Viktor Zupanc (1963-
1964), Vinko Les (1965-1970), 
Karlo Žener (1970-1980), 
Franc Gabrič (1981-1986), 
Edo Moljk (1986-1989), Stan-
ko Čuber (1989-1992), Min-
ka Zalokar (1993-2006), Olga 
Košir (2006-2014) in aktual-
na predsednica Vida Mešiček, 
ki je na čelu društva od leta 
2014. Društvo, ki ima zadoš-
čene tudi prostorske pogoje za 
delovanje, saj so svoje prosto-
re pridobili že v letu 1974, da-
nes šteje 400 članic in članov. 
Predsednica Mešikčkova je na 
slovesnosti poudarila, da član-
stvo skozi celo njegovo obdob-
je delovanja povezujejo niti 
prijateljstva, spoštovanja, soli-
darnosti, družabnosti in med-
sebojne pomoči: »Veliko lepe-
ga in koristnega je v 70 letih 
doživelo naše društvo. Glejmo 
ga kot cvetočo lipo, simbol slo-
venstva, ki kljubuje času, zma-
guje in skrbi, da v njeni senci 
doživljamo in preživljamo pe-
stro in bogato jesen življenja.« 
Članstvo se povezuje preko 
številnih društvenih aktivno-
sti, v sklopu katerih ljubitelji-
ce in mojstrice šivanja vezejo, 
pletejo ročna dela, prirejajo 
razstave v kraju in izven njega 
ter s svojim znanjem in vešči-
nami navdušujejo tudi mlajše 
generacije. Ob tem redno s te-
lovadbo skrbijo za dobro teles-
no pripravljenost, organizirajo 
piknike, izlete, praznovanja, le-
tovanja, obiskujejo sovrstnice 

Ustvarjajo tapiserijo svojih dni
BRESTANICA - 17. marca so člani brestaniškega društva upokojencev slavnostno obeležili njegovih se-
dem desetletij.  Kot 14. slovenska sindikalna podružnica Zveze upokojencev Slovenije je bila predhodnica 
društva ustanovljena 26. 2. 1947, 23. 11. 1975 pa je bila preimenovana v Društvo upokojencev Brestanica. 

in sovrstnike, ki so nastanjeni 
v domovih za starejše, in sode-
lujejo v projektih, med drugim 
v od leta 2008 trajajočem pro-
jektu Starejši za starejše, v ka-
terem trenutno sodeluje 14 
prostovoljk in prostovoljcev, ki 
si prizadevajo popestriti jesen 
življenja ali nuditi pomoč pri 
gospodinjskih opravilih sta-
rejšim, ki so bodisi osamljeni 
bodisi ne zmorejo več vsako-
dnevnih opravil. Tako vsako 
leto opravijo več kot 360 obi-
skov in 200 različnih oblik po-
moči na domu. »Skratka, lepo 
nam je,« je še dejala Vida Me-
šiček, »ko družno z rami ob 
rami ustvarjamo tapiserijo na-
ših dni.«

Ob kulturnem programu, ki 
so ga z glasbenimi vložki po-
pestrili mlada flavtistka Ana 
ter vokalistki Tatjana in Ber-
narda ob spremljavi Martina, 
prireditev pa je povezovala v 
kraju in društvu nepogrešlji-
va kulturna ustvarjalka Mar-
gareta Marjetič, je Mešičk-
ova podelila tudi društvena 
priznanja oziroma zahvale za 

delovanje v društvu 15 posa-
meznikom, ki so z dobro voljo 
posvetili veliko časa delova-
nju in pripravi raznih društve-
nih dogodkov. Prejeli so jih: 
Zdenka Volčanjk, Manja Se-
her, Ivan Kukovičič, Mari-
ja Kukovičič, Irena Kožuh, 

Jožica Pav lič, Jože Petrišič, 
Ljudmila Kosar, Nada Ban, 
Anica Krejan, Sabina Ab-
ram, Ljudmila Macur, Živka 
Hictaler, Helena Omerzel in 
Jože Zidar. Predsednik Pokra-
jinske zveze DU Posavja Jožef 
Žnidarič je ob čestitkah ob ju-
bileju društvu podelil veliko 
plaketo Zveze društev upoko-
jencev Slovenije ter priznanje 
posavske upokojenske zveze, 
malo plaketo pa za izstopajo-
če društveno delo Manji Seher.

Prisotnim so čestitali ob ju-
bileju tudi predstavniki sta-
novskih društev iz drugih kra-
jev in občin, predsednik PGD 
Brestanica Boštjan Železnik 
in v imenu sveta KS Vlado 
Bezjak, ki je ob tej priložnos-
ti društvu namenil donacijo v 
višini 1000 evrov.

 Bojana Mavsar 

Predsednik Pokrajinske zveze DU Jožef Žnidarič in predse-
dnica DU Brestanica Vida Mešiček ob prevzemu velike pla-
kete ZDUS

Dnevno sveži �le afriškega soma.
Do 16. 4. 2017 akcijska cena �leja  6,90 €/kg 

(redna cena 8,00 €/kg).  Za večje količine 
sprejemamo naročila na telefon 041 973 991.

Jože Colarič s.p., PE Ribogojstvo Colarič 
Dobrava pri Kostanjevici 9,  8311 Kostanjevica na Krki                                           
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VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA
  Krško   Brežice   Trebnje    Novo mesto   ŠentjurBoštanj 

Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

MDB 7 
Leskovec pri Krškem

051/657-667

Ljubljanska c. 32
(pos. cona ANDERBURG)

030/641-570

Ljubljanska c. 22
Trgovska hiša Bršljin

051/612-638

Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-235

Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

SEVNICA - 9. marca se je v sevniški knjižnici odvil literarni 
večer, na katerem so se predstavile članice literarne skupi-
ne Večerna zarja Društva upokojencev Sevnica. Z izbranimi 
pesniškimi in proznimi besedili so se predstavile Jana Cvirn, 
Zdravka Brečko, Gabrijela Kolar in Anica Perme. Za glasbene 
premore je z igranjem na klaviature poskrbela Slavka Grilc, 
za povezovanje Elizabeta Ernestl. Nastopajočim se je zahva-
lila za prijeten literarni večer s cvetočimi trobenticami pred-
sednica sevniškega društva upokojencev Marijana Kralj in 
dodala: »Danes smo slišali mnogo toplih misli in besed, ki so 
segle do srca.«  S. R.  

Za naslednjo številko, ki bo izšla v četrtek, 
13. aprila, ponovno pripravljamo 

tematske strani z naslovom Zdravi in Vitalni,
z zanimivimi pomladnimi vsebinami, 

ker ste, dragi bralci, vi tako želeli!

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ministrstvo za javno upravo oz. 
Služba za lokalno samoupravo je kostanjeviškemu županu 
in občinskim svetnikom poslalo dopis (podpisan 16. marca, 
na občini so ga prejeli 17. marca), v katerem predlaga pred-
časno razpustitev občinskega sveta in/ali razrešitev župana 
občine Kostanjevica na Krki.

Kot je znano, aktualni mandat lokalne oblasti v Kostanjevici na 
Krki zaznamuje spor med županom Ladkom Petretičem in 
svetniško večino, ki zahteva revizijo vračila vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje, župan pa zadevo smatra za zaključeno. 
Delovanje občinskega sveta je zato praktično blokirano, občina 
pa je že drugo leto zapored brez sprejetega proračuna. »Ministr-
stvo za javno upravo in Ministrstvo za finance aktivno spremljata 
nastale zaplete v zvezi s sprejemanjem proračunov občine, nep-
ravilnosti in posledično nezakonito stanje v občini Kostanjevica 
na Krki. Skladno s pooblastili obe ministrstvi menita, da so po-
dani formalni razlogi iz prvega in drugega odstavka 90.b člena 
Zakona o lokalni samoupravi za predčasno razpustitev občinske-
ga sveta oziroma razrešitev župana,« piše v dopisu, pod katere-
ga je podpisan državni sekretar dr. Nejc Brezovar. Ker »na pod-
lagi nam poznanih stališč župana in občinskega sveta ni mogoče 
nedvomno ugotoviti, kateri organ je povzročil nezakonito stanje 
v občini Kostanjevica na Krki«, prosijo, »da se oba organa občine, 
župan in občinski svet, v roku desetih dni od prejema tega dopi-
sa z vsemi relevantnimi listinskimi dokazili izjasnita o dejstvih, 
ki sta jih, vsak v okviru svojih pristojnosti, izvedla za odpravo 
nezakonitega stanja v občini Kostanjevica na Krki, med kateri-
mi je tudi status pravde glede zadržanja sklepa občinskega sve-
ta glede proračuna 2016, ki poteka na Upravnem sodišču RS«.

Župan Petretič se je na dopis, o katerem smo prvi poročali na 
portalu PosavskiObzornik.si, odzval z izjavo za javnost, v kateri 
je potrdil prejem dopisa 17. marca 2017, na podlagi poziva pa so 
v desetdnevnem roku, 27. marca, z občine na ministrstvo posla-
li relevantno listinsko dokumentacijo. Svetnik Andrej Rajar je 
v imenu svetniške skupine sporočil, da je dopis ministrsva »dal 
jasno vedeti, da se lahko razreši tudi župana«, doslej pa se je »s 
prstom kazalo samo in zgolj na svetniško skupino«. Pravi, da so 
po prejemu dopisa županu predlagali sklic izredne seje ali sku-
pen odgovor na dopis na način, da so se dogovorili o nerešenih 
zadevah z umikom tožbe župana proti občinskemu svetu, veza-
ne na sklepe o proračunih 2016 in 2017 ter telefoniji, česar pa 
župan ni upošteval, zato so bili svetniki pri odgovoru prepuščeni 
sami sebi. »Župan kot odgovorna oseba občine bo moral prese-
kati gordijski vozel nerešenih zadev in najti odgovorno ustrezno 
rešitev,« pravi Rajar. »Glede na to, da 13. redna seja, kljub šestim 
sklicem od 15. 12. 2016 do 23. 2. 2017 ni dokončana, ne more 
biti sklica nobene druge seje, ne glede na to, kako bi se imeno-
vala - redna, izredna ali dopisna,« pa odgovarja Petretič, ki pra-
vi, da je pokazal pripravljenost za rešitev nastale situacije, zato 
je ne nazadnje tudi porabil dober mesec dni, da je sestankoval 
z Rajarjem in Melito Skušek kot mediatorko. »Ne more pa biti 
zaradi t. i. telefonije, ki je za občino zaključena, občina in njeno 
delovanje talec g. Rajarja in njegove svetniške skupine. Torej naj 
svoje pove država,« zaključuje.   
 P. Pavlovič

Država posega v občinski spor
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SEVNICA - 17. marca smo se 
člani območnega združenja 
veteranov vojne za Sloveni-
jo '91 zbrali na rednem le-
tnem zboru.

V uvodnem kulturnem pro-
gramu so se predstavili učen-
ci OŠ Savo Kladnik Sevnica pod 
mentorstvom Nataše Vidic in 
Jožice Levstik s temo, posve-
čeno domovini. Po svečanem 
veteranskem dejanju je sle-
dil vsebinski del s podelitvijo 
odlikovanj najdejavnejšim v 
združenju. Med prejemniki je 
bil tudi Rudi Kajtna, ranjen v 
Krakovskem gozdu v vojni '91, 
ki je iz rok generalnega sekre-
tarja slovenskega združenja 
Mitje Jankoviča prejel odli-

kovanje z zakasnitvijo za nje-
gov prispevek k samostojno-
sti Slovenije.

Predsednik območnega zdru-
ženja Sevnica Ivan Cajner je 
povzel bogato celoletno de-
javnost združenja na področju 
tekmovanj, spominskih poho-
dov in srečanj, obveščanja, iz-
obraževanj in urejanja lastnih 
organizacijskih zadev. Predsta-
vil je tudi zelo obetaven pro-
gram dela za leto 2017. Sekre-
tarka Branka Zagrajšek je 
predstavila finančno poročilo 
in plan. Breda Drenek Soto-
šek je poročala o delu nadzor-
nega odbora, Ivan Božič pa o 
delu častnega razsodišča. Spre-
jeli smo usklajen statut z zako-

nom o društvih in pravilnik o 
častnem razsodišču ter izvo-
lili nadomestnega člana pred-
sedstva Franca Brlogarja. Na 
zboru so spregovorili tudi go-
stje: že omenjeni Mitja Jan-
kovič, Rudi Smodič v imenu 
pokrajinskega združenja vete-

ranov, predstavnika območnih 
združenj iz Krškega in Brežic, 
predsednica sveta KS Sevnica 
Stanka Žičkar, predsednik ZB 
Sevnica Maks Popelar in pred-
stavnik društev izgnancev Sev-
nica Vinko Zelezina.
  J. Levstik, foto: M. Ognjenovič

Letni zbor sevniških veteranov 

Odlikovanci OZVVS Sevnica in funkcionarji, z leve: Rudi Kajt-
na, Marjan Gracar, Franc Golob, Ivan Cajner, Franc Brlogar, 
Breda Drenek Sotošek, Toni Kovačič, Janez Levstik, Rudi Smo-
dič in Mitja Jankovič (manjkajo odlikovanci Franc Derstven-
šek, Ljubomir Motore, Rudi Prosenik in Jože Košir-Jani)

Za prijeten začetek skupščine, 
ki jo je vodilo delovno predsed-
stvo,  so zapele članice Septe-
ta Fortuna iz Šentjanža, nato je 
zbrane nagovoril predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Vin-
cenc Knez. Predstavil je or-
ganizacijo delovanja sevniške 
gasilske zveze ter se zahvalil 
prostovoljnim gasilskim dru-
štvom v občini za uspešno delo 
v preteklem letu ter zaželel us-
pešno delo v tekočem. Ob tem 
je poudaril še pomembno vlo-
go potapljaške enote: »Z novo 
ureditvijo struge Save in ener-
getskih bazenov ter z razvojem 
aktivnosti na vodi smo zaznali 
nova tveganja, zato se na ope-
rativnem nivoju že nekaj let 
usposablja ekipa reševalcev, 
članov potapljaške enote, ki je 
v lanskem letu pridobila tudi 
status prvih posredovalcev pri 
reševanju na vodi in iz vode.« 

Poveljnik GZ Sevnica Gašper 
Janežič, ki je tudi regijski po-
veljnik za Posavje ter član po-
veljstva Gasilske zveze Slove-
nije, je spregovoril o delovanju 
na operativnem področju. Po-
vedal je, da je v lanskem letu 
v različnih intervencijah so-
delovalo 952 prostovoljnih ga-
silcev in poklicnega gasilske-
ga jedra. »Interveniralo se je v 
45 prometnih nesrečah, trik-
rat ob nesreči v železniškem 
prometu, osemkrat ob popla-

Vse večja vloga potapljačev
KRMELJ - 17. marca so se v gostišču Prehrana pri Marjani na 62. letni skupščini zbrali delegatke in delegati 
15 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v sevniški občini in so povezani v Gasilsko zvezo Sevnica, ki 
tako šteje 2335 članic in članov. 

vah, 24-krat smo nudili tehnič-
no pomoč, deset je bilo poža-
rov na objektih, šest požarov 
v naravi, pet požarov zaboj-
nikov in trije požari na pro-
metnih sredstvih, posredova-
li smo  ob šestih nesrečah z 
nevarnimi snovmi, dvakrat ob 
vetrolomu, dvakrat ob delov-
ni nesreči, enkrat ob napadu 
živali na ljudi oziroma stvari 
in enkrat pri oboleli osebi, ob 
plazu, visokem snegu in ob ne-
sreči v vodi ...« je nizal podatke 
poveljnik. V svojem poročilu je 
med drugim predstavil tudi iz-
obraževanja ter usposabljanja, 
ki so se jih udeležili 104 ope-
rativni gasilci, ter tekmovanja 
in vaje, na katerih redno pre-
verjajo usklajenost delovanja 
različnih sil za zaščito in reše-
vanje (med drugim tudi z eki-

po NMP sevniškega zdravstve-
nega doma in PP Sevnica).   

V nadaljevanju so bila predsta-
vljena in sprejeta še ostala  po-
ročila za minulo leto - Petra 
Zelič je predstavila delo mla-
dih prostovoljnih gasilk in ga-
silcev v okviru GZ Sevnica, v 
kateri deluje tudi okoli 300 čla-
nic, njihovo delo pa je predsta-
vila Irena Mavrič ter ob tem 
izpostavila vlogo enote bolni-
čark, ki je dosegla lepe uspe-
he tudi na tekmovanjih. V mi-
nulem letu je bilo aktivnih tudi 
189 veterank in veteranov, po-
ročilo o njihovih aktivnostih 
je pripravil Tine Žnidaršič. 
Zaključni račun je predstavi-
la Martina Dremšak, poroči-
lo Nadzornega odbora GZ Sev-
nica je podal Jože Udovč. 

Poročilom je sledila predstavi-
tev programa dela in finančne-
ga načrta za leto 2017 ter nato 
podelitev priznanj in odliko-
vanj. Čin gasilskega častnika I. 
stopnje so prejeli Ana Božič 
(PGD Zabukovje), Boštjan Re-
povž, Jožica Lamovšek, Miran 
Kramžar, Drago Kramžar, 
Julijana Flajs (vsi PGD Šen-
tjanž). Čin gasilskega častni-
ka II. stopnje so prejeli Matej 
Krajnc (PGD Zabukovje), Da-
mjan Pajk (PGD Trnovec), Fra-
njo Kožar in Matjaž Ba um -
gartner (oba PGD Loka) ter 
Matjaž Vrisk (PGD Boštanj). 
Predsednik Gasilske zveze Sev-
nica Vincenc Knez in poveljnik 
GZ Sevnica Gašper Janežič sta 
nato podelila še gasilska odli-
kovanja - gasilsko odlikova-
nje III. stopnje je prejela Irena 
Mavrič (PGD Sevnica), gasil-
sko plamenico III. stopnje Ka-
rel Tomažin (PGD Studenec) 
in gasilsko plamenico I. stop-
nje Franc Kosem (PGD Breg).

Zbrane na dogodku so nagovo-
rili tudi predstavniki sosednjih 
gasilskih društev in zvez ter 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
Le-ta je pohvalil  delovanje ga-
silskih društev in občinske ga-
silske zveze, skrb za gasilske 
domove, vozila in opremo, spo-
sobnost povezovanja ter hitre-
ga odziva pri klicu na pomoč.
 Smilja Radi

V Krmelju se je odvijala redna letna skupščina GZ Sevnica.

Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

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

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) na pod
ročju preventive, vzgoje in varnosti prometa najbolj zaslužnim posa
meznikom podeli priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega 
znaka AVP. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Radeče, AMD Radeče in ZŠAM Radeče sta lani podala dva predlo
ga za podelitev zlatega znaka AVP RS. Oba predloga sta bila potrje
na in na decembrski seji je župan Tomaž Režun podelil Zlata znaka 
AVP RS Alojzu Breznikarju in Edvardu Koritniku. Oba aktivno delu
jeta na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ter s pro
stovoljnim delom prispevata k prometni varnosti. 

Na zadnji, marčevski seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radeče so člani obravnavali poročilo o delu Poli
cijske postaje Laško v letu 2016. Izpostavili so predvsem področje 
prometne varnosti. Člani so obravnavali tudi letno poročilo o delu 
Medobčinskega inšpektorata – SPO občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica ter ugotovili, da je delo
vanje v kraju dobro in da bodo s skupnimi močmi in v sodelovanju 
s Policijo delovali tudi v prihodnje. SPV sicer obravnava zadeve v 
zvezi s prometno ureditvijo in postavitvijo prometne signalizacije, 
popravili cestne infrastrukture in z reševanjem vlog občanov. Samo 
v preteklem letu je bilo za ureditev prometne signalizacije in nakup 
merilca hitrosti namenjenih 4.500 €. Prostovoljci, predvsem s strani 
ZŠAM Radeče, AMD Radeče in drugi, aktivno sodelujejo v preven
tivnih akcijah, ki pod okriljem AVP RS potekajo skozi vse leto. Preko 
300 ur prostovoljnega dela je opravljenih v času po vsakih počitni
cah v okviru akcije »Prvi šolski dan«, ko na prehodih za pešce v oko
lici šole varujejo otroke. Prostovoljci sodelujejo tudi s Policijo in z OŠ 
Radeče ter otroke teoretično in tudi praktično na terenu poučijo o 
pravilnem obnašanju na cesti. Redno se izvaja tudi praktični prikaz 
vožnje z motorjem v okviru akcije »Motorist«, sodelujejo v medna
rodni akciji »Prižig sveč za žrtve prometnih nesreč«, preko celega 
leta pa poteka obveščanje ciljnih skupin v preventivnih akcijah: mo
bilni telefon, varnostni pas, alkohol, bodi VIDEN – bodi preVIDEN. 

Varno na cesti in srečno pot vsem udeležencem v prometu!

Aktivnosti občinskega SPV za povečanje 
varnosti v cestnem prometu

Na tržnici se začnejo prvi koraki v skrbi za zdravje in prvi napori za 
ohranjanje naše kulinarične dediščine. Radeška tržnica ponuja se
zonsko hrano, ki ni prepotovala treh oceanov, da bi prispela na pro
dajne police, in ni prišla iz rok »zelene mafije«, ampak iz rok lokal
nih kmetov. Že leto in pol tržnica ustvarja sinergijo med podeželjem 
in urbanim okoljem ter krepi socialni kapital. Z majhnimi koraki so 
se začele razvijati prve podjetniške ideje, lokalno prebivalstvo pa 
na tržnico z veseljem prihaja ne samo zaradi nakupa lokalnih pri
delkov, ampak tudi zaradi druženja in dogodkov. Pogosto je slišati 
izmenjave receptov in celo medicinske nasvete, saj skrbno izbrana 
hrana lahko tudi zdravi. Tako Kmetija Korbar redno skrbi, da sveže 
domače mleko najde pot v naše kuhinje, njihova pregreta smetana 
pa je že zdavnaj prepričala tudi vrhunske mojstre kulinarike. Kmeti
ja Ključevšek je postala nepogrešljiva za tiste, ki med jogurti in sve
žimi siri radi najdete kakšen nov okus. S Kmetije Skoporc Zavrl pri
hajajo sveže sezonske vrtnine in še kakšna domača dobrota, kmetija 
Kodrič pa vsakič znova stojnico zalaga s svežimi jajci, testeninami 
in keksi. Kmetija Žibert, Kmetija Abram in Kmetija Štupar poskrbi
jo, da je na zalogi zagotovo dovolj mesnin, ki so v predprazničnem 
času še posebej iskane. Radeška tržnica gosti lokalne pridelovalce 
hrane vsako soboto med 8. in 11.30 uro.   

Na Radeško tržnico 
po lokalno pridelano zdravo hrano
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DU Brežice je nastalo med pr-
vimi v Sloveniji. Njegov prvi 
predsednik je bil upokojeni 
šolski inšpektor Franc Berne-
tič, 20 let je društvo vodila pri-
zadevna Helena Vogrinc, si-
cer pa se je v 70 letih zvrstilo 
enajst predsednikov in tajni-
kov ter osem blagajnikov. Šte-
vilo članov je naraščalo in je 
leta 1997 doseglo kar 1859 
članov, v jubilejnem letu pa 
šteje 1365 članov in je najšte-
vilčnejše v občini. Ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti je dru-
štvu septembra 2015 dodelilo 
status humanitarne organiza-
cije. »Pogled v prehojena leta 
nas lahko navdaja s ponosom 
in hvaležnostjo do vseh, ki so s 
svojim nesebičnim, vztrajnim 
in neutrudnim delom dosegli, 
da je društvo prepoznavno in 
cenjeno. Za svoj razpoznavni 
znak smo izbrali brežiški most, 
ki je naš kulturni spomenik. In 
zakaj most? Ker mostovi pove-
zujejo ljudi in to je naša osnov-
na naloga in cilj! Povezovati vse 
naše člane, povezovati ljudi na 
obeh bregovih Save in Krke, 
graditi mostove med genera-
cijami – mladimi in starejšimi. 
Priti do ljudi, ki so odrinjeni na 
socialni rob družbe, in jim po-
magati,« je udejanjena misel 
društva, ki jo je ob jubileju v 

Gradijo most med generacijami
BREŽICE – Društvo upokojencev (DU) Brežice je 16. marca vzporedno s pregledom letnega dela in z načr-
ti v tekočem letu proslavilo 70-letnico delovanja. Dogodek je potekal v športni dvorani Gimnazije Brežice z 
množično udeležbo članov društva in povabljenih gostov. 

imenu članstva v slavnostnem 
govoru povedala zavzeta pred-
sednica društva Jožica Sušin.

Župan Ivan Molan je ob jubi-
lejni čestitki z izročeno plake-
to Občine Brežice izpostavil: 
»S svojimi dejavnostmi skrbite 
za različna področja življenja 
starejših občanov. Poleg dru-
ženja, skrbi za zdravje, izobra-
ževanja in kulturnega ustvar-
janja svoje delo usmerjate tudi 
v psihosocialno oporo in vza-
jemno pomoč tistim starej-
šim ljudem v občini, ki to pot-
rebujejo. Kot župan sem vesel 
in ponosen, da prostovoljke iz 
društva izvajate projekt Starej-
ši za starejše za višjo kakovost 

življenja doma, v sklopu kate-
rega obiskujete starejše nad 
69 let, se z njimi pogovorite 
in tudi nudite nekatere oblike 
pomoči, ki jih potrebujejo, ali 
samostojno ali v sodelovanju 
z ustreznimi organizacijami. 
Zahvaljujem se vam za vložen 
trud in dobro opravljeno delo, 
s katerim prispevate k prijaz-
nejšemu življenju v naši občini, 
ki bo tudi v prihodnje v okvi-
ru svojih zmožnosti podpirala 
dejavnosti društva za sofinan-
ciranje programov.«

S plaketo Združenja društev 
upokojencev Slovenije je dru-
štvu čestital predsednik zdru-
ženja Janez Sušnik. Kot je ob 

tem dodal, zadnjih nekaj let 
za upokojence ni bilo najbolj-
ših, saj ni bilo nobenih uskla-
jevanj pokojnin: »Upokojenci 
se bomo morali bolj odločno 
postaviti za svoje pravice in ob 
volitvah v DZ resno premisli-
ti, koga bomo volili, kajti pred-
volilnih obljub je bilo dovolj.« 
Predsednik Pokrajinske zveze 
DU Posavje Jožef Žnidarič se 
je društvu zahvalil za vse dob-
ro storjeno z besedami: »Vse 
to zmorejo ljudje, ki jim ni žal 
časa za dobro storjeno. Ni pla-
čila, je pa premalokrat izreče-
na beseda – hvala.« Čestitke so 
društvu namenili tudi predse-
dniki ostalih DU v občini, po-
slanec v DZ Igor Zorčič ter 
direktorici DUO Impoljca An-
dreja Flajs in hotela sloven-
skih upokojencev Delfin v Izo-
li Nina Golob.

Tudi v tekočem letu bodo sle-
dili svojim že ustaljenim ci-
ljem: za kakovost življenja so-
delovati z različnimi društvi in 
javnimi zavodi ter se udeleže-
vati različnih dejavnosti – od 
planinskih pohodov, rekrea-
cij, šole zdravja, letovanj in iz-
letov do folklorne skupine, roč-
nih del in kulturno umetniške 
skupine; pridobivati nove čla-
ne in donatorje ter spremljati 
in prijavljati se na razpise, zlas-
ti pa aktivno posegati v politič-
no odločanje o zadevah, ki so 
bistvenega pomena za ohranja-
nje in krepitev socialne države.

Predsednica Sušinova je v ime-
nu članov društva podelila zah-
vale Mariji Milenovič, Veri 
Boh, Anici Kalin, Stanisla-
vu Golobiču, Reziki Bogovič 
(častna članica), Heleni Vog-
rinc in Ivanu Molanu, ki je bil 
pokrovitelj jubilejnega dogod-
ka. Kulturni program so lepo 
oblikovali: folklorna skupina z 
Zdravkom Dušičem, citrarka 
Julija Laznik, Ivana Vatovec, 
Reneja Mihelič, Stanka Per-
nišek, Elizabeta in Dragutin 
Križanič (Jagodni izbor DU) in 
s postavitvijo ustvarjenih roč-
nih del članic društva.   
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Meho Tokić

Ob jubilejni torti: vodstvo društva (predsednica Jožica Su-
šin, podpredsednica Milka Cizelj in tajnica Alenka Slatner) 
ter prejemniki zahval Marija Milenovič, Vera Boh, Anica Ka-
lin in Stanislav Golobič

SUPERMARKET TRŽIŠČE ROGAŠKA SLATINA
SUPERMARKET PRVOMAJSKA ROGAŠKA SLATINAwww.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO

Aškerčeva 1a, 8270 Krško
Tel: 07/488 08 40

Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 17:00

NEDELJA in PRAZNIKI: 7:30 - 12:00

Ponudba velja  do 10.4.2017.   |   www.trgovinejager.com

VELIKONOČNA ŠPILANA 
KLOBASA

Z’dežele
1 kg

KAVA NESCAFE
Classic

200 g

PREKAJENI VRAT
Pakirano

MDK
1 kg

HREN Z JABOLKI
Droga
150 g

6,99

3,99

-42

3,99 3,990,89

Bencinska kosilnica 
WYZ19H2V-BS500E-B

samohodna kosilnica, delovna širina 48 cm
BS500E, moč 1,94 kW/2.800 obr/min,

prostornina motorja 140 cc

339,90

Lesena ročna salamoreznica
lesena, izjemno 

natančen rez, 
inox rezilo

29,99

ČOKOLADNA JAJČKA
Happy eggs

120 g

ČOKOLADNI 
ZAJČEK

2x60 g

0,89 0,99

SEVNICA - Pomladni dnevi so poleg otoplitve pripeljali tudi ne-
katere nove prostorske ureditve v samem sevniškem mestnem 
jedru in njegovi bližnji okolici. V novem delu mesta (v bližini 
osnovne šole) bo na prostoru, kjer je pred rušitvijo že nekaj let 
stala prazna stanovanjska hiša, parkirišče. »Prostor je sicer dol-
goročno načrtovan kot mestni prostor za potrebe gradnje nove 
kulturne dvorane, zato je pridobitev tega zemljišča upravičena. 
Trenutno pa se bodo na tem območju povečale parkirne povr-
šine, ki jih mesto potrebuje,« pojasnjujejo na Občini Sevnica. V 
gradnji je še vzdrževalna pot ob Savi na relaciji Gobovce - Gornje 
Brezovo. Pot in nov most čez Vranjski potok je investicija podje-
tja Infra d. o. o. Dela naj bi bila zaključena maja letos, septembra 
pa naj bi bila zaključena še gradnja novega mostu čez Črni potok 
na regionalni cesti Breg – Sevnica, izgradnjo pa v celoti investira 
Direkcije RS za infrastrukturo.  S. R., foto: J. H.

 Nove ureditve v Sevnici

Vzdrževalna pot ob Savi bo imela čez Vranjski potok nov most. 
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ANALIZE PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODIH V 
OBČINI SEVNICA V LETU 2016

št. J A V N I  
VODOVOD

ZAJETJE ŠT. OSEB Š T . 
ANALIZ 
nesklad-
ni/
s k u p a j 
odvzeti

V Z R O K 
N E S -
K L A D -
NOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA 
1. Sevnica Dolna, Stilles 5 893 0/23 0/9 upravljavec Komunala

2. Cirje – Ledina Cirje    101   2/5 0/1 C                                  

 KS BOŠTANJ  
1. Okič Grahovica     89 1/5 0/1 C, E. coli

2. Log Log I, Log II, Log III   322 0/6 0/2

3. Boštanj B-I, B-II 1 100 1/20 0/8 C

4. Lukovec Močile, Zajček   187 0/5 0/1

5. Vrh pri Boštanju Grahovica I   139 0/3 0/1 upravljavec Komunala

6. Šmarčna-Kompolje B-3   270 0/6 0/2                                               

 KS ŠENTJANŽ  
1. Primštal-Šentjanž Stara Gora  Primštal   150 2/6 0/1 C, MO-36°C

2. Veliki Cirnik Slapšak     65 0/3 0/1   
 KS TRŽIŠČE  
1. Nova gora Vrtina Radovan, Nova 

gora
 733 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik    65 0/3 

3. Spodnje Vodale Sklepnica  142 1/5 0/1 MO-36°C

4. Mladetiče-Gabrijele-Pi
javice

Pasji graben  114 1/5 0/1 CP                                                  

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 893 0/10 0/4 upravljavec Komunala

 KS LOKA 
1. Loka Žirovnica   264 0/6 0/3

2. Račica Račica - Mekote   216 0/4 0/1

3. Breg Neimenovano     85 0/3 0/1

4. Razbor  Lisce Lisce  Razbor     98 1/5 0/1 C

5. Šentjur na Polju Neimenovano     90 1/3 0/1 C

6. Okroglice Neimenovano     35 1/2 0/1 C; JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba

7. Okroglice - Vizler Neimenovano     13 0/2 0/1 JV zaradi turist. gostilne; 
lastna oskrba 

 KS STUDENEC 
1. Primož Vrtina Primož, Stude

nec
  1 064 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. DUO Impoljca Impoljski potok  V1    300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 
1. Trnovec Neimenovano     80 0/4 0/1 lastna oskrba

 KS BLANCA  
1. Blanca Vrtina Blanca   674 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo-INPLET Vodnjak INPLET   129 0/9 0/3 upravljavec Komunala

3. Stagonce-Kancijan Stagonce     82 0/4 0/1

4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček     84 0/4 0/1 lastna oskrba 
Opombe:
C – skupne koliformne bakterije,           E. coli – Escherichia coli,         MO-36°C – št. mikroorganizmov pri 36°C,       CP – Clostridium perfringens

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV V OBČINI SEVNICA V LETU 2016

 KOLIČINE ZBRANIH LO-
ČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska 
embalaža

steklena embalaža drobna embalaža nevarni odpadki

l. 2015 331.753 178.780 284.160 23.091

l. 2016 348.616 200.800 337.785 27.027

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2016

 

PARAMETER NORMATIV (%) ČN Sevnica ČN Orehovo RČN Bazga

KPK 80 94,66 90,49 92,71

BPK5 90 97,03 96,59 98,58

Število odvzetih vzorcev v l. 2016 4 2 2
                          KPK-kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

                                                                                        

                                                                                                         JAVNO PODJETJE
                                                                                                                     KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Načini obveščanja v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:
radio Veseljak ali neposredna pisna obvestila (manjši JV)  
spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: www.komunala-sevnica.si
center za obveščanje - 112
oglasne deske 
NIJZ, ZIRS, NLZOH

V občini Sevnica je 29 javnih vodovodov (priklju
čenih več kot 50 oseb), ki s pitno vodo oskrbu
jejo 14 395 prebivalcev izmed 17 481 vseh pre
bivalcev s stalnim bivališčem v občini Sevnica. 
Torej se 82,3 % občanov oskrbuje s pitno vodo iz 
javnih vodovodov. Od tega izvajalec javne služ
be oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komu
nala d.o.o. Sevnica, upravlja 7 vodovodnih siste
mov in zagotavlja pitno vodo 10 550 občanom 
(60,4 %). Poleg tega Komunala dodatno nadzira 
kakovost vode še na 21 javnih vodovodih s stali
šča zagotavljanja odgovorne osebe in ustrezne
ga ukrepanja v primeru ugotovljene neskladnosti 
po načelih notranjega nadzora HACCP. Vzdrževa
nje vodovodnih sistemov je še vedno v pristojno
sti krajevnih skupnosti ali vaških vodovodnih od
borov. Le 1 javni vodovod v letu 2016 (oskrbuje 
cca. 300 oseb) še ni imel vzpostavljenega nadzo
ra nad kakovostjo pitne vode s strani Komunale 
Sevnica, zato podatkov o rezultatih analiz v spo
dnji tabeli ni (opomba v tabeli: ni pod zdr. nadzo
rom Komunale). Sodelovanje z upravljavci vodo
vodnih sistemov je korektno in učinkovito, kar se 
odraža na kakovosti pitne vode.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz po 
posameznih javnih vodovodih, opravljenih v okvi
ru notranjega nadzora HACCP v letu 2016:

Iz rezultatov analiz je razvidno, da je bilo na javnih 
vodovodih v okviru notranjega nadzora odvzetih 
181 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke 
preiskave ter 60 vzorcev za redne kemične preis
kave pitne vode. Izmed vseh odvzetih vzorcev za 
mikrobiološke preiskave je bilo 11 vzorcev (6,1 %) 
neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) do
ločenimi parametri. 

Vseh 60 odvzetih vzorcev pitne vode je bilo 
skladnih s predpisanimi fizikalno kemijskimi pa
rametri. 

Analize pitne vode na javnih vodovodih 
v občini Sevnica v letu 2016

št. JAVNI  
VODOVOD ZAJETJE ŠT. 

OSEB

ŠT. ANALIZ 
neskladni/

skupaj 
odvzeti

VZROK NESKLADNOSTI,
OPOMBA

MO KE

 KS SEVNICA  
1. Sevnica Dolna, Stilles 5 893 0/23 0/9 upravljavec Komunala
2. Cirje – Ledina Cirje 101 2/5 0/1 C

 KS BOŠTANJ  

1. Okič Grahovica 89 1/5 0/1 C, E. coli
2. Log Log I, Log II, Log III 322 0/6 0/2
3. Boštanj B-I, B-II 1 100 1/20 0/8 C
4. Lukovec Močile, Zajček 187 0/5 0/1
5. Vrh pri Boštanju Grahovica I 139 0/3 0/1 upravljavec Komunala
6. Šmarčna - Kompolje B-3 270 0/6 0/2

 KS ŠENTJANŽ  

1. Primštal - Šentjanž Stara Gora  Primštal 150 2/6 0/1 C, MO-36 °C
2. Veliki Cirnik Slapšak 65 0/3 0/1

 KS TRŽIŠČE  

1. Nova Gora Vrtina Radovan, 
Nova Gora 733 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Skrovnik Skrovnik 65 0/3 
3. Spodnje Vodale Sklepnica 142 1/5 0/1 MO-36 °C

4. Mladetiče - 
Gabrijele  Pijavice Pasji graben 114 1/5 0/1 CP

KS KRMELJ

1. Krmelj Vrtina Krmelj 1 893 0/10 0/4 upravljavec Komunala

 KS LOKA 

1. Loka Žirovnica 264 0/6 0/3
2. Račica Račica - Mekote 216 0/4 0/1
3. Breg Neimenovano 85 0/3 0/1
4. Razbor  Lisce Lisce  Razbor 98 1/5 0/1 C
5. Šentjur na Polju Neimenovano 90 1/3 0/1 C

6. Okroglice Neimenovano 35 1/2 0/1 C; JV zaradi turist. gostilne; lastna 
oskrba

7. Okroglice - Vizler Neimenovano 13 0/2 0/1 JV zaradi turist. gostilne; lastna oskrba

 KS STUDENEC 

1. Primož Vrtina Primož, Studenec 1 064 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. DUO Impoljca Impoljski potok  V1 300 ni pod zdr. nadzorom Komunale

 KS ZABUKOVJE 

1. Trnovec Neimenovano 80 0/4 0/1 lastna oskrba

 KS BLANCA  

1. Blanca Vrtina Blanca 674 0/10 0/4 upravljavec Komunala

2. Dolnje Brezovo - 
INPLET Vodnjak INPLET 129 0/9 0/3 upravljavec Komunala

3. Stagonce - Kancijan Stagonce 82 0/4 0/1
4. Dolnje Brezovo Cvetoči Studenček 84 0/4 0/1 lastna oskrba

Opombe: C – skupne koliformne bakterije, E. coli – Escherichia coli, 
MO-36 °C – št. mikroorganizmov pri 36 °C, CP – Clostridium perfringens

Neskladnost v okviru notranjega nadzora se je po
javila zaradi odstopanja v naslednjih mikrobiološ
kih in fizikalno kemijskih parametrih:
• E.coli (Escherichia coli): bakterija vedno kaže na 

fekalno onesnaženost, tj. onesnaženost s člo
veškim ali živalskim blatom. Voda, v kateri je 
E.coli, lahko ogroža zdravje uporabnikov, zato je 
potrebno vodo pred uporabo ustrezno pripra
viti (npr. dezinfekcija s klorom) ali jo prekuhati. 

• koliformnih bakterij, ki kažejo na onesnažen
je z večjimi količinami organskih in anorgan
skih snovi iz okolja, neustreznost priprave pitne 
vode, onesnaženje po pripravi vode, poškodo
vanost omrežja, neustrezno vzdrževanega hiš
nega priključka … Prisotnost teh bakterij za 
zdravje ni nevarna, kljub temu moramo v sis
temu preveriti vzroke za pojav neskladnosti in 
jih čim prej odpraviti.

• števila mikroorganizmov pri 36 °C: bakterije ka
žejo na učinkovitost postopkov priprave vode, 
na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi za
stojev vode ali povečane temperature, nakna
dnega vdora bakterij v sistem ... Ne predstavl
jajo tveganja za zdravje uporabnikov.

• Clostridium perfringens: gre za sporogene bak
terije, katerih spore prežive v vodi dolgo časa in 
so odporne na dezinfekcijska sredstva. Zaradi 
svoje narave je C. perfringens tudi indikatorski 
parameter za prisotnost parazitov v pitni vodi. 
Običajno so bakterije prisotne v pitnih vodah, 
ki imajo stik s površinsko vodo.

Poleg notranjega nadzora se na javnih vodovodih 
izvajajo še analize pitne vode v okviru državne
ga monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za 
zdravje. V okviru vzorčenja je bilo na 25 javnih vo
dovodih odvzeto po 62 vzorcev za mikrobiološka 
in fizikalno kemijska preskušanja. Rezultati držav
nega monitoringa so navedeni v Letnem poroči
lu o pitni vodi 2016, objavljenem na spletni strani 
www.komunalasevnica.si. 

V vseh primerih ugotovljene neskladnosti pitne 
vode smo uporabnike obveščali v skladu s Pravilni
kom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09) ter navodili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). 

Dodatne informacije o vzorčenju pitne vode za 
leto 2016 lahko pridobite na Komunali d.o.o. Sev
nica, tel. 07/81 64 724. Podrobno poročilo o pitni 
vodi za leto 2016 je objavljeno tudi na spletni stra
ni Komunale www.komunala-sevnica.si.

V podjetju sledimo cilju zmanjševanja količin od
padkov in ločevanju odpadkov na izvoru. V ta na
men povečujemo število ekoloških otokov - ob 
koncu leta 2016 jih je bilo v občini Sevnica že 159. 
Namenjeni so ločenemu zbiranju odpadnega pa
pirja, kartona in kovinske, plastične, sestavljene 

ter steklene embalaže. Skupne količine zbranih 
komunalnih odpadkov z leti naraščajo, narašča 
tudi količina ločenih frakcij, zmanjšuje se količi
na odloženih odpadkov. V letu 2016 smo zbrali 
5.216.350 kg komunalnih odpadkov – od tega je 
bilo ločeno zbranih frakcij 4.612.739 kg (88,4 %), 

odloženih odpadkov pa 603.611 kg (11,6 %).   

V tabeli so prikazane količine zbranih ločenih frak
cij in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Sevni
ca, ekoloških otokih ter v akciji zbiranja nevarnih 
odpadkov. 

Prikazani rezultati so odraz ekološkega ravnanja in 
ozaveščenosti naših uporabnikov, ki se z leti izbolj
šuje. Takšnega sodelovanja in še boljših rezultatov 
skupnega dela si želimo tudi v prihodnje. 
Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpad
ki lahko pridobite na tel. 07/81 64 714. 

PARAMETER NORMATIV (%) ČN Sevnica RČN Orehovo ČN Razga
KPK 80 94,66 90,49 92,71

BPK5 90 97,03 96,59 98,58

ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV V L. 2016 4 2 2

 
KOLIČINE ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg

papirna in kartonska  
embalaža

steklena 
embalaža

drobna 
embalaža

nevarni 
odpadki

l. 2015 331.753 178.780 284.160 23.091

l. 2016 348.616 200.800 337.785 27.027

Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec Centralne 
čistilne naprave Sevnica (CČN), ČN Kompolje, ČN 
Orehovo ter rastlinskih čistilnih naprav (RČN) Baz
ga in Lisca. Skladno z zakonodajo in z njo predpi
sano terminsko dinamiko se na njih izvajajo ob

ratovalni monitoringi, ki pokažejo učinke čiščenja 
posamezne naprave. Število analiz in letni po
vprečni učinki čiščenja posamezne naprave v letu 
2016 so prikazani v spodnji tabeli.  

KPK - kemijska potreba po kisiku; BPK5 – biološka potreba po kisiku

 JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

INFORMACIJA O KOLIČINAH ZBRANIH ODPADKOV 
V OBČINI SEVNICA V LETU 2016

INFORMACIJA O ČIŠČENJU ODPADNIH VODA 
NA ČISTILNIH NAPRAVAH V LETU 2016

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Načini obveščanja uporabnikov v primeru 
omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:

• radio Veseljak ali neposredna pisna 
obvestila (manjši JV)  

• spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica: 
www.komunalasevnica.si

• Center za obveščanje - 112
• oglasne deske 
• NIJZ, ZIRS, NLZOH

Notranjost vodovodnega objekta

Rastlinska čistilna naprava Bazga
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vitev bolj natančnega stanja bi 
bilo treba preiskati arhive pri-
stojnih sodišč in še kakšnih in-
stitucij. Tako nam tu ostane le, 
da nanizamo nekaj okoliščin, v 
katerih so nastajala naša prva 
zasebna podjetja, vse drugo pa 
v tej in prihodnjih številkah 
našega časopisa morda pre-
pustimo pripovedim njihovih 
ustanoviteljev. 

ZAKON O PODJETJIH IZ 
LETA 1988

Podjetništvo je bilo v prej-
šnjem družbenem sistemu 
dokaj nezaželena kategorija, 
kar je veljalo po letu 1945 za 
vse dežele t. i. socialističnega 
bloka. V njih je bila lastnica in 
upravljavka vseh proizvodnih 
kapacitet država, zato o inve-

sticijah in razvoju gospodar-
stva niso odločali posamezni-
ki na podlagi tržnih potreb in 
konkurence, pač pa politična 
struktura. Edina oblika zaseb-
ne iniciative je bila dovoljena 
na področju storitvenih dejav-
nosti, ki jih niso mogli zadovo-
ljivo opravljati veliki sistemi. 
Zato so se po drugi vojni oh-

Tematske strani  Posavskega obzornika,  30.  marec 2017
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Največ gospodarskih družb 
je registriranih v Brežicah
KRŠKO - Po podatkih AJPES Izpostava Krško je bilo ob koncu leta 2016 v registru poslov-
nih subjektov vpisanih skupno 6.106 poslovnih subjektov s sedežem v eni izmed šestih 
občin Posavske regije, kar je en odstotek več kakor ob koncu leta 2015. 

V regiji je največ samostojnih 
podjetnikov, ki predstavlja-
jo skoraj polovico vseh po-
slovnih subjektov (46 odstot-
kov), sledijo jim s 27 odstotki 
gospodarske družbe, 15 od-
stotkov pa je društev. Preos-
tali del tvorijo pravne osebe 
javnega prava, neprofitne or-
ganizacije, zadruge in druge 
fizične osebe, ki so registrira-
ne za različne dejavnosti. Za-
nimivo je, da ima največ posa-

vskih gospodarskih družb od 
skupno 1.669 sedež v občini 
Brežice (41 odstotkov), med-
tem ko ima v Krškem sedež 
največ samostojnih podjetni-
kov (35 odstotkov).

Na novo se je v lanskem letu 
v register vpisalo 117 gospo-
darskih družb, medtem ko 
se jih je v istem obdobju 112 
izbrisalo. Razmerje med na 
novoustanovljenimi in izbri-

sanimi subjekti je tudi pri sa-
mostojnih podjetnikih, saj se 
jih je v letu 2016 na novo re-
gistriralo 414, s poslovanjem 
pa je prenehalo, oz. natančne-
je povedano, izbrisanih je bilo 
365 samostojnih podjetnikov. 
Dodajmo še, da je bilo zaradi 
stečaja lani izbrisanih 36 po-
savskih poslovnih subjektov. 

 Vir: AJPES - 
 Izpostava Krško

Razporeditev poslovnih subjektov po vrstah in po občinah Posavske regije (vir: AJPES)

V uvodnem članku tematskih strani tokrat 
pišemo o času, ko so v Posavju nastajala prva 
zasebna podjetja. Propad velikih državnih 
podjetij, sprememba družbenega in političnega 
sistema, nato pa še nastanek nove države so 
pred dobrimi 25 leti povzročili pravi razmah 
podjetništva in zasebne iniciative. Prav je, da 
se spomnimo tistih, ki so takrat začenjali svojo 
podjetniško pot, saj jih precej uspešno posluje 
še danes in tvorijo pomemben člen v posavskem 
gospodarstvu. Nekaj izmed njih v nadaljevanju 
tudi predstavljamo.

Kratek pogled v našo (podjetno) preteklost

Čeprav bi bil tisti čas vreden 
natančnejše obravnave in naj-
brž deležen precejšnjega za-
nimanja, še tako dobrona-
meren opisovalec takratnih 
razmer naleti ob subjektiv-
nosti (lastnega) spomina tudi 
na kopico objektivnih ovir. 
Ob pripravi tega članka je hit-
ro postalo jasno, da bo sliko 
o začetkih (zasebnega) pod-
jetništva v Posavju praktič-
no nemogoče podkrepiti z 
natančnimi podatki o števi-
lu novoustanovljenih podjetij. 
Ob hkratnem nastajanju pov-
sem novih podjetij je namreč 
z velikim zamahom potekalo 
preoblikovanje nekdanjih dr-
žavnih podjetij v družbena, kar 
se je pogosto dogajalo v več 
fazah. Evidence, ki jih je sicer 
mogoče dobiti na AJPES-u, za-

jemajo le tista podjetja, ki so še 
danes aktivna. Teh pa je raz-
meroma malo, veliko je tudi ta-
kih, ki so bila kasneje prodana 
in preimenovana, v zadnjih le-
tih pa spreminjala sedež, zato 
jih je danes težko razpoznati 
in jih povezati s tistimi, ki so 
nekoč odigrala pionirsko vlo-
go v našem prostoru. Za ugoto-

ranile dokaj redke obrtne de-
lavnice oziroma obratovalnice. 
Z leta 1979 sprejetim Obrtnim 
zakonom so slednje dobile ne-
kaj vzpodbude, medtem ko je 
bilo ustanavljanje malih zaseb-
nih podjetij omogočeno šele s 
sprejemom jugoslovanskega 
Zakona o podjetjih v decem-
bru 1988. 

Sistem, ki je desetletja temeljil 
na velikih podjetjih, je v dru-
gi polovici 80. let nezadržno 
propadal, zaradi gospodarske 
in politične krize so bili zasluž-
ki podjetij vse manjši. Stara ve-
lika podjetja se niso znala ali 
zmogla prilagajati novim raz-
meram, v katerih je bilo vse 
bolj čutiti pomanjkanje več-
jega števila majhnih podje-
tij. Zlasti predstavniki obr-
tnih zbornic so v tistem času 
opozarjali na šibke povezave 
z drobnim gospodarstvom in 
terjali boljše pogoje za zagon 
podjetništva. 

Zakon o podjetjih je začel ve-
ljati takoj v začetku leta 1989. 
Prinašal je do takrat težko 
predstavljive in revolucionar-
ne spremembe na področje 
gospodarstva. Že v prvem čle-
nu zakona je bilo namreč na-
vedeno, da je podjetje pravna 
oseba, ki opravlja gospodar-
sko dejavnost zaradi pridobi-
vanja dohodka ali dobička (!), 
pri čemer gre za proizvodnjo, 
promet blaga ali opravljanje 
storitev na trgu (!). Zakon je 
predvideval različne oblike 
gospodarskih subjektov gle-
de na njihovo lastništvo, ki je 
bilo lahko družbeno, zadružno, 
mešano in zasebno. Za ustano-
vitev podjetja je bilo potrebno 
imeti ustanovitveni kapital v 
višini takratnih 2.000 dinar-
jev, a še tega je bilo moč zago-
toviti v denarju ali osnovnih 
sredstvih. 

Tako so v letu 1989 začela na-
stajati nova podjetja, vendar 
šele proti koncu tega leta. Prvo 
obdobje po spremembi zako-
nodaje je bilo namreč v zna-
menju transformacije doteda-
njih državnih podjetij oziroma 
organizacij združenega dela z 
vsemi svojimi pojavnimi obli-

kami (npr. TOZD-i). Iz razme-
roma velikih gospodarskih 
subjektov so namreč nastaja-
la tako imenovana družbena 
podjetja, ko so na podlagi skle-
pov samoupravnih organov v 
podjetjih spreminjala svojo 
organizacijo, ki naj bi bila bolj 
prilagojena novim, tržnim za-
konitostim.

Vzporedno, a mnogo manj 
opazno, pa vendar nezadržno 
je tekel proces ustanavljanja 
majhnih zasebnih podjetij, ki 
je dosegel prvi vrhunec v de-
cembru leta 1989. K temu naj 
bi največ pripomogla bojazen 
potencialnih novih podjetni-

kov, da bi z novim letom prišlo 
do bistvenega povečanja viši-
ne ustanovitvenega kapitala, ki 
je bil v primerjavi z zneski, ki 
so tedaj veljali v zahodnih go-
spodarskih sistemih, resnično 
minimalen. Ob tem je bilo tre-
ba poskrbeti za pravilno pri-
pravo potrebne dokumentaci-
je za registracijo, za kar so po 
neuradnih podatkih stroški 
pri odvetnikih in drugih prav-

no usposobljenih izvajalcih ali 
prvih organizacijah, ki so se s 
tem ukvarjale, znašali od 400 
do 1.200 nemških mark.

Ker Zakon o podjetjih praktič-
no ni imel konkurenčnih ome-
jitev, so nova podjetja ustanav-
ljali skoraj vsi vodilni ljudje 
takratnega gospodarstva, pri 
tem pa je bila registrirana de-
javnost nemalokrat podobna 

Prva posavska (zasebna) podjetja
POSAVJE - V lanskem letu smo se v Sloveniji in tudi v Posavju spominjali 25-letnice nastanka lastne države, ki 
je bil plod predhodnih osamosvojitvenih procesov. Spremembo družbenega in političnega sistema so sprem-
ljale novosti na področju gospodarstva, saj so bili ekonomski razlogi najpomembnejši vzvod zahtev po sa-
mostojni državi. Medtem ko so dokaj pogoste prireditve, na katerih se spominjamo političnih, kulturnih, 
vojaških in drugih dogodkov iz tistega obdobja, je veliko manj priložnosti, ob katerih bi se lahko spomnili no-
vega podjetništva, ki je naredilo prve korake pred dobrega četrt stoletja. Še najbolj nas na to plat naše zgodo-
vine s svojimi poslovnimi uspehi opozarjajo gospodarske družbe in njihovi ustanovitelji, ki so v tistem pre-
lomnem času zbrali dovolj poguma in med prvimi zaorali ledino zasebnega podjetništva v naših krajih.

Po evidenci AJPES-a se je (med še živečimi) družbami v Posavju 
prva registrirala brežiška družba KOP Brežice d.d. že v januar-
ju 1989, ki pa je tako kot SOP IKON d.o.o. (julij) iz Kostanjevice 
na Krki, Savaprojekt d.d. iz Krškega (september), Tanin d.d. Sev-
nica (september), Region d.o.o. Brežice (november), IGM Sava 
d.o.o. Krško, Elektron d.d., Gorenje Skopice, Ino Brežice d.o.o., 
Inplet d.o.o., Dolnje Brezovo in Radio Brežice d.o.o. (vse decem-
ber 1989) obstajala že pred sprejemom Zakona od podjetjih. 
Med najbolj zgodaj ustanovljena in še vedno delujoča zasebna 
podjetja v Posavju lahko štejemo: Kolibri d.o.o., Čatež ob Savi 
(april 1989), Etos d.o.o., Krško (oktober 1989), Akord d.o.o., Bre-
žice, Uni d.o.o. (v stečaju), Premagovce, občina Krško, BDS Sre-
mič d.o.o., Krško, vsi ustanovljeni v novembru. Izmed nekaj deset 
podjetij, ki so bila po nekaterih podatkih ustanovljena v zad-
njem mesecu leta 1989, danes delujejo le še Skala d.o.o., Breži-
ce, Nova Krško d.o.o., Leskovec pri Krškem, GPS d.o.o., Sevnica 
in Tristil d.o.o., Radeče.

V letu 1990 je bilo ustanovljena vrsta danes uveljavljenih družb 
(navajamo samo tiste, ki imajo najmanj deset zaposlenih): 
Chemcolor d.o.o., Dolnje Brezovo, Darsad d.o.o., Zgornja Pohan-
ca, Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi, Integral Brebus d.o.o., Bre-
žice, Inde d.o.o., Sevnica, Tips d.o.o., Leskovec pri Krškem, Doga 
galvana d.o.o., Krmelj, Kovis d.o.o., Brežice, I.H.S. d.o.o., Krško, 
Grapak d.o.o., Krško, Kovinocrom d.o.o., Slovenska vas, Kim d.o.o., 
Leskovec pri Krškem, Metalna d.o.o., Senovo, AFP d.o.o., Dobova, 
Preis d.o.o., Sevnica, Delta team d.o.o., Krško, Soltec d.o.o., Dobo-
va, HGP d.o.o., Brežice, Suprima, AZV d.o.o., Krško, itd.

Število ustanovljenih, še delujočih podjetij v letih 1989–1992
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Kljub vsem težavam, s katerimi s(m)o se srečevali podjetniški 
zanesenjaki v tistih prvih letih, ki jih lahko v pogojnem smislu 
označimo za romantično dobo (slovenskega, posavskega) pod-
jetništva, mislim, da današnjemu mlademu podjetniku vendar-
le ne gre preveč zavidati. Še posebno, če mu korak v svet pod-
jetništva pomeni edino resno možnost zagotovitve dostojne 
eksistence zanj, za njegovo družino in morda še druge, ki raču-
najo na pozitiven izhod uresničitve njegove zamisli.

Da, marsikaj je danes v tem pogledu zelo drugače in mnogo 
ugodnejše. 

V prvi vrsti so danes dosegljive tako rekoč takoj vse mogoče in-
formacije za vsa potrebna področja, ki jih takrat ni bilo mogoče 
dobiti niti tam, kjer naj bi jih imeli. Prej si naletel na nasproto-
vanje kot na podporo, prej na posmeh kot na nasvet. Podje-
tništvo dandanes ni več sveta krava ali tabu, prej bi lahko rek-
li, da je nekaj preveč samoumevnega, morda celo precenjenega. 

Čeprav prostorov za začetno dejavnost tudi zdaj ni mogoče kar 
pobirati "ob cesti", je vendarle veliko več možnosti za njihovo 
pridobitev, tako da razvojne faze podjetniške dejavnosti ni več 
treba opravljati v garažah in kleteh.

Če predpostavimo, da ima novopečeni podjetnik resnično vo-
ljo in namen spopasti se z vsemi ovirami, ki ga čakajo na novi 
poti, bo nekako tudi zbral denar za ustanovitveni kapital, ki s 
skoraj deset tisoč evri sicer pomeni kar soliden prihranek za 
mladega človeka, za povrh morda še študenta. Mimogrede, to 
je bil očitno pogoj, ki je precej pripomogel k temu, da se podje-
tij vendarle ne ustanavlja več za šalo oziroma za rezervo (kaj 
pa, če ga bom potreboval, kaj pa, če se pokaže prilika za dober 
posel), kot je tega bilo pred leti. 

Nekoliko težje je, če gre za proizvodno ali obrtno dejavnost, za 
katero je potrebna draga oprema in več izvajalcev, a v takih de-
javnostih naj bi vsaj načeloma bilo lažje dobiti ustrezno podpo-
ro institucij in morda tudi finančnih ustanov. Sploh pa se taki 
projekti še vedno največkrat razvijejo iz družinske tradicije ali 
druge že obstoječe (materialne) osnove.

Po drugi strani bi si tudi nekdanje desetodstotne mesečne obre-
sti za posojila, ki s(m)o jih bili deležni podjetniki v 90. letih, da-
nes težko predstavljali, kajne?

Tako ostane v primerjavi s časom pred četrt stoletja pred da-
našnjim mladim podjetnikom ali manj mladim začetnikom 
samo eden, a zato toliko bolj bistven in resen problem: vstopil 
bo na mnogo bolj razvito, konkurenčno in povrh vsega še glo-
balizirano tržišče, ki je zasičeno tako z izdelki kot s storitva-
mi, pri čemer se spremembe in inovacije dogajajo tako rekoč s 
svetlobno hitrostjo.

Začeti in preživeti s podjetjem v takih pogojih je res pogumno 
dejanje, ki (več) ne dopušča naivnosti.

komentar

Piše: Silvester Mavsar

Podjetništvo četrt 
stoletja pozneje

ali celo enaka dejavnosti pod-
jetja, v katerem so bili ti zapos-
leni. Kot je bilo po eni strani 
razumljivo, da so ustanovite-
lji izbirali dejavnosti, ki so jih 
najbolj poznali, tako je bilo to 
moralno vprašljivo in je v jav-

nosti zbujalo vse več pomisle-
kov. Še zlasti zato, ker večina 
teh novih podjetij ni imela za-
poslenih, po drugi strani pa je 
prihajalo do težav v podjetjih, 
ki so jih vodili ravno ti ustano-
vitelji.

Nova podjetja so ustanavljali 
tudi mnogi drugi, od izkušenih 
obrtnikov in mojstrov do stro-
kovnjakov na različnih pod-
ročjih, uslužbencev v državni 
in občinski upravi, pa vse do 
navadnih delavcev, ki so pred 
kratkim izgubili delo. Seveda 
je bilo med ustanovitelji zelo 
veliko takih, ki niso imeli niti 
osnovnih znanj o podjetniških 
financah, računovodstvu in 
knjigovodstvu, brez katerih je 
praktično nemogoče poslovati.

NAJVEČ NOVIH PODJETIJ 
IZ KRŠKEGA IN BREŽIC 

Zanimivo je, da so na obmo-
čju sodnega registra v Novem 
mestu, katerega gospodarski 
oddelek je bil takrat pristo-
jen tudi za Posavje, samo v 
decembru 1989 prejeli okoli 

250 vlog za registracijo pod-
jetij. Izmed njih jih je bilo pe-
tina družbenih, ki so se mora-
la uskladiti z novo zakonodajo, 
med ostalimi, ki so bila zaseb-
na, pa je bilo največ vlog rav-
no iz tedanjih občin Krško in 
Brežice. Pri tem je bilo goto-
vo pomembno, da je že jese-
ni leta 1989 v Krškem nastalo 
zasebno podjetje Etos d.o.o., 
ki se je ukvarjalo s podjetni-
škim svetovanjem in regi-
stracijo podjetij. Prvo zaseb-
no podjetje v občini Krško in 
eno izmed prvih v Posavju je 
svojim strankam pomagalo pri 
oblikovanju pravilnikov in sta-
tutov podjetij ter izvajalo tudi 
izobraževanje na področju ra-
čunalništva, ki je takrat dela-
lo prve korake k širši poslovni 
uporabi. Majhnim podjetjem 
so nudili tudi kompletne ra-
čunovodske in knjigovodske 
storitve, ki so temeljna dejav-
nost tega podjetja še danes, ko 
ima drugega lastnika.

Po oceni enega izmed njego-
vih ustanoviteljev in prvega 
direktorja Milana Veneka je 
Etos v letu 1990 in nekaj nas-
lednjih letih tako ali drugače 
sodeloval pri registraciji oko-
li 150 posavskih podjetij, po-
večini s sedežem v občinah Kr-
ško in Brežice. V občini Sevnica 
in tudi širše je imelo podobno 
vlogo svetovalno podjetje Kin 
d.o.o., ki je najprej delovalo 
kot obratovalnica in o kate-
rem lahko ob drugih zanimivo-
stih iz obdobja zgodnjega pod-
jetništva v Posavju izveste več 
iz pogovora z njegovim usta-
noviteljem in direktorjem Ka-
milom Krošljem na straneh 
16-17. Obe omenjeni podjetji 
sta svojo vlogo pri pospeševa-
nju nastajanja in usposablja-
nju novih podjetij izvajali tudi 
v sodelovanju z Zavodom za 

zaposlovanje s sedežem v Sev-
nici, ki je na ta način spodbu-
jal samozaposlovanje brezpo-
selnih občanov.

Spremembe na področju pod-
jetništva so namreč terjale tudi 
vse več znanja, ki so ga pogre-
šali ne le začetniki, ampak tudi 
dotedanji vodilni v večjih pod-
jetjih. Problemi, s katerimi so 
se srečevali v tržnih razmerah, 
so bili v marsičem drugačni od 
tistih v starem gospodarskem 
sistemu. Zato tudi ni čudno, da 
se je na primer precej poveča-
lo zanimanje za tako imenova-
no podjetniško šolo, ki jo je v 
Krškem nekajkrat organizira-
la Medobčinska gospodarska 
zbornica za Posavje v sode-
lovanju z ekonomsko fakulte-
to. Tedanje občinske uprave 
in politična vodstva so na iz-
zive podjetništva odgovarja-
la zelo različno, največkrat je 
bilo to odvisno od osebnih iz-
kušenj funkcionarjev ali njiho-
ve razgledanosti. 

Začetni dvomi in očitki, ki so 
iz različnih, tudi ideoloških 
razlogov leteli na novo pod-
jetništvo, so bili žal kmalu 
pospremljeni s konkretnimi 
negativnimi primeri. Tako so 
nekateri novi lastniki ali direk-
torji svojim nekdanjim ali še 
celo aktualnim družbam spe-
ljevali stranke oziroma kupce, 
skrivoma odnašali material in 
opremo ter koristili zaupne 
podatke in rezultate raziskav 
za potrebe svojih zasebnih 
podjetij. Deloma je te odklone 
zmanjšala šele nova republi-
ška zakonodaja o delovnih raz-
merjih, vendar je bilo do takrat 
že marsikaj zamujenega. Pogo-

sti so bili tudi očitki, da se nova 
podjetja praktično ne usmerja-
jo v proizvodno dejavnost. Ne 
glede na vse pomanjkljivosti so 
nova zasebna podjetja vse bolj 
pridobivala na pomenu.

V prvem letu po sprejeti zako-
nodaji je bilo v Sloveniji usta-
novljenih kar 5.000 novih 
podjetij, ki pa so zaposlova-
la le 3.000 ljudi. Glede na po-
datke iz novomeškega registra 
ob začetku leta 1990 in infor-
macije, s katero so jeseni leta 
1990 razpolagali na Medob-
činski zbornici za Posavje, je 
bilo do takrat v občini Brežice 
registriranih 140 novih podje-
tij, v krški občini 92 in v sev-
niški 44 podjetij.

Agencija za javnopravne evi-
dence in storitve (AJPES) - iz-
postava Krško je pred kratkim 
objavila podatke o številu po-
slovnih subjektov, ki so ime-
li na zadnji dan minulega leta 
(31. 12. 2016) sedež v Posa-
vski regiji. Med njimi je 2.819 
samostojnih podjetnikov in 
1.669 delujočih ali vsaj obsto-
ječih gospodarskih družb, iz-
med katerih jih je le dobrih 
20 odstotkov nastalo pred le-
tom 1994. Iz tega prikaza je 
mogoče razbrati, da je bilo do 
vključno leta 1990 v Posavju 
ustanovljenih 119 podjetij, v 

letu 1991 58, v letu 1992 83 
in v letu 1993 še 93 podjetij, 
kar je skupno 350 podjetij, iz-
med tistih, ki so delovala ozi-
roma obstajala na zadnji dan 
lanskega leta.

ZASTOJ PRI 
USTANAVLJANJU PODJETIJ 
LETA 1994

Kot vidimo iz objavljenega 
grafa (levo), se je leta 1994 
po začetnem zagonu ustanav-
ljanje podjetij praktično usta-
vilo in nato stagniralo vse do 
leta 2010, ko se je znova okre-
pilo in zdaj dosega okoli 100 
registracij na leto. Eden po-
glavitnih razlogov za takratni 
zastoj je bil gotovo v novem 
Zakonu o gospodarskih druž-
bah (1993), ki je od potencial-
nih podjetnikov terjal precej 
višji ustanovni kapital ter za-

ostril knjigovodske in računo-
vodske standarde. Poleg tega 
je bil v državi sproščen uvoz, s 
čimer se je pojavila tuja konku-
renca, tudi večja domača pod-
jetja so se po lastniškem in or-
ganizacijskem preoblikovanju 
postopoma začela bolj vključe-
vati v konkurenco tako z bla-
gom kot s storitvami. Ker se je 
naraščanje brezposelnosti za-
časno ustavilo, ni bilo več to-
liko potreb po samozaposlo-
vanju, kar je bil prej tudi eden 
od pogostih razlogov za vstop 
v podjetništvo.

Glede na podatke, ki jih ob-
javljamo v grafu AJPES-a za 
leto 2016 (na prejšnji strani), 
je razvidno, da v zadnjih letih 
nastaja le nekaj odstotkov več 
gospodarskih družb, kot jih v 
enakem obdobju ugasne. Tako 
lahko ugotovimo, da smo se po 
približno četrt stoletja pribli-
žali stanju, ki je običajno za 
tržno uravnavan gospodar-
ski sistem. Ob uvajanju pod-
jetniškega sistema in prvem 
srečevanju s pojmi iz osnov 
podjetništva je bilo ob besedi 
dobiček namreč slišati tudi be-
sedo stečaj in takoj ob njej to-
lažbo, da je to v tržnem siste-
mu nekaj najbolj normalnega. 

Gotovo bi bilo ob natančnej-
šem vpogledu v posavsko go-
spodarsko preteklost treba po-
udariti vlogo mnogih znanih in 
še več neznanih ljudi, ki so se 
bolj ali manj uspešno spopada-
li s podjetniškimi izzivi v vse 
prej kot urejenih razmerah. Na 
videz majhne, pa vendar po-
membne zgodbe so največkrat 
ostajale v senci velikih družb, 
ki, četudi danes nekatere dru-
ge, še vedno v največji meri 
oblikujejo gospodarsko po-
dobo Posavja. Povezave med 

njimi in t. i. drobnim gospo-
darstvom so danes nedvom-
no boljše kot pred četrt stole-
tja, vendar pa je priložnosti in 
potreb za izboljšanje še veliko. 

Najbrž tudi velika večina pre-
bivalcev naše regije deli mne-
nje, da je bila cena transfor-
macije gospodarskega (in 
političnega) sistema iz starega 
v sedanjega veliko previsoka. 
Kakšne pa so njegove sposob-
nosti za odzivanja na vse zah-
teve in izzive današnje globa-
lizirane družbe, predvsem pa, 
kakšna bo njegova prihodnost 
in z njim povezana usoda po-
sameznika, je že druga zgodba.

 Silvester Mavsar

Občina  Podjetja

Brežice 100

Krško 91

Sevnica 44

Radeče 17

Kostanjevica na Krki 6

Bistrica ob Sotli 1

Za današnji čas zelo zanimivo je začetke podjetništva v sevniški 
občini opisal novinar Pavel Perc v Dolenjskem listu novembra 
1990. V članku z naslovom Podjetništvu že poganjajo krila piše 
o podjetju Marco d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo in prodajo šol-
skih pripomočkov in napoveduje zaposlitev do 150 ljudi. Podje-
tje iz Krajnih Brd naj bi imelo sovlagatelja iz Anglije za pridela-
vo gob, čiščenje občinskih in drugih prostorov pa naj bi prevzelo 
podjetje Folio d.o.o. Na Bučki se je podjetje Breza d.o.o. že uspeš-
no ukvarjalo s proizvodnjo suhega sadja, zdravilnih zelišč in pi-
jač, Evergreen iz Boštanja se je z izdelavo sušilne opreme za sad-
je in zelenjavo ter drugimi proizvodi nameraval vključiti v izvoz. 
Po pisanju Perca naj bi takrat že solidno poslovali podjetji Lesko 
d.o.o. iz Dolenjega Boštanja, ki se je ukvarjalo z žagarstvom in 
izdelavo lesene embalaže, in Zagorec d.o.o., ki je dejavnosti ce-
mentninarstva dodalo še kovinsko dodelavo. Sevniški rojak Ču-
den naj bi začenjal z gradnjo obrata za kartonsko embalažo v 
boštanjski obrtni coni. Avtor članka navaja še trgovsko podje-
tje Ajdina in v našem članku že omenjeni Kin d.o.o., ki se je uve-
ljavljal s široko paleto storitev in kot valilnica za nova podjetja. 
(Vir: Dolenjski list, leto 1990, št. 44)

Konec decembra 1990 je novinarka Breda Dušič v Dolenjskem 
listu opisala težave osmih brežiških podjetnikov, ki so že imeli 
potrebno strojno in drugo opremo ter obetavne proizvodne pro-
grame, manjkali pa so jim primerni prostori. Tako je podjetje 
Gama iskalo halo za kooperacijska dela in trgovino ter TKI Glo-
boko prostore za razširitev proizvodnih zmogljivosti. Podobne 
težave so takrat imeli podjetnika Filipčič (za servisno in trgov
sko dejavnost ter proizvodnjo avtokozmetike) in Pangerčič (za 
proizvodnjo diskov in avtomatskih sklopk ter preglede lokomo-
tiv) ter obrtnika Blaževič (proizvodnja strojnih postrojenj in za 
predelavo stiropora) in Planinšek (razširitev proizvodnje delov 
za Renault). Papirna galanterija Evrostyle je takrat poleg pro-
storov iskala sredstva tujega vlagatelja za ustanovitev mešane 
družbe, z novim programom je nastopilo tudi podjetje Farma-
tin, ki naj bi kot zasebna mlekarna proizvajala mlečne izdelke. 
(Vir.: Dolenjski list, 1990, št. 52)

Delujoča podjetja, ustanov-
ljena v letih 1989–1992

Posavske (še delujoče) družbe glede na leto ustanovitve
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ZAČETKI PODJETJA

Z veliko mero motivacije in pripravlje
nosti za trdo delo je leta 1991 takra
tni direktor Branko Mešiček skupaj s 
partnerjem ustanovil podjetje Efekt 
Krško, d.o.o. V začetku se je podjetje 
z zgolj dvema zaposlenima ukvarja
lo s trgovinsko dejavnostjo, kateri pa 
je v nekaj mesecih kot dodatna po
nudba sledila izvedba elektroinštala
cijskih del. Takrat je to predstavljalo 
veliko konkurenčno prednost pred os
talimi podjetji. Sčasoma se je zgodba 
dveh partnerjev zaradi nasprotujočih 
si ciljev končala in Branko Mešiček je 
po petih letih skupnega dela poslovno 
pot nadaljeval sam. Obdobje prvih nekaj let je bil velik izziv, saj je 
bila konstanto prisotna borba za obstoj podjetja in hkrati neizmer
na želja po uveljavitvi podjetja na trgu. Zaradi vedno večjega pov
praševanja po kvalitetno izvedenih elektro storitvah in večanju šte
vila kupcev v trgovini je podjetje začelo rasti z novimi zaposlenimi. 
Branko se je držal načela, da je pomembno, na kakšen način komu
nicira s svojimi zaposlenimi, da iz njih privabi le najboljše lastnosti. 

Na uspešni poslovni poti je takratni direktor vedno znova preple
tal poslovni in družinski svet. Družina mu je vedno stala ob stra
ni in ga bodrila v težjih situacijah. Sinova Matej in Aljaž sta že od 
majhnih nog pomagala v podjetju in rasla ob nenehnem spoznava
nju poslovnega sveta. Nepričakovano je v začetku leta 2016 Bran
ko zbolel za neozdravljivo boleznijo in vodenje podjetja sta prev
zela sinova, ki nadaljujeta začrtano vizijo podjetja. Zavedata se, da 
je njihova glavna konkurenčna prednost prijazen in dobro usposo
bljen kader. Zaposleni sledijo novim trendom, vsakodnevnemu is
kanju novih produktov in so ustrežljivi do strank, kar se kaže v dej
stvu, da se kupci oz. naročniki vedno znova vračajo. 

Na samem začetku je podjetje Efekt Krško, d.o.o. delovalo na zgolj 
80 m2 površine. Prostor je kmalu postal premajhen za ves nabor 
elektro materiala, ki ga je podjetje ponujalo svojim kupcem. To te
žavo so prodajalci vedno znali nadomestiti s strokovnostjo in pri
jaznostjo. Naraščanje števila kupcev in povpraševanje po proda
janih artiklih je pripomoglo k strateški odločitvi za selitev v nove, 
večje poslovne prostore. S prehodom v novo tisočletje je tedanji 
direktor naredil velik korak naprej in kupil bivši poslovnostano
vanjski objekt, ki se je nahajal v neposredni bližini takratne trgo
vine. Podjetje je s selitvijo v nove prostore tudi razširilo ponudbo 
specializiranega elektroinštalacijskega materiala in svetil. »S širit
vijo podjetja se je povečevalo tudi število zaposlenih. Z leti trde
ga in odgovornega dela, predanosti podjetju in kakovosti storitev 
je Efekt Krško, d.o.o. danes med boljšimi ponudniki elektro ma

teriala in elektro storitev na področju Posavja. To dokazujejo tudi 
vsi projekti, ki so bili uspešno izpeljani,« pojasnuje Aljaž Mešiček.

ZASTOPNIKI ZA CONRAD ELECTRONIC

Leta 2007 je podjetje postalo franšizni zastopnik za blagovno 
znamko Conrad Electronic, ki velja za največjega evropskega tr
govca elektronike in zabavne tehnike. S tem korakom je podjetje 
prodajnemu asortimentu dodalo več kot 300.000 artiklov, ki so 
vedno na voljo za kataloško naročilo.

Podjetje Efekt Krško, d.o.o. se je v obdobju po krizi čedalje po
gosteje soočalo z zahtevami investitorjev po sistemu kakovo
sti, zato je v letu 2011 pričelo z uvajanjem sistema kakovosti ISO 
9001:2008, ki so ga isto leto tudi uspešno implementirali.

Podjetje se v zadnjih letih uveljavlja tudi na področju razsvetlja
ve. Tako lahko v prodajnih prostorih podjetja kupcem pokažejo 
številna razstavljena svetila različnih cenovnih razredov priznanih 
blagovnih znamk. Ker je izbira svetil res velika, strankam poma
gajo tudi tako, da jim v njihov prostor s pomočjo programskega 
paketa Reluxpro vrišejo želena svetila. S tem stranka pridobi laž
jo predstavo pri izbiri svetil. Ker se v podjetju zavedajo, da čedalje 
več kupcev prisega na spletno prodajo, so svojo dejavnost razširili 
tudi na spletno prodajo (www.efekt-svetila.si), kjer so postali med 
največjimi spletnimi ponudniki svetil in sijalk za dom v Sloveniji.

NADALJUJEJO TRADICIJO KAKOVOSTI

Vzporedno z rastjo elektro trgovine je rasel tudi storitveni del pod
jetja. Z uspešno in korektno izvedenimi elektro deli na objektih so 
si pridobili zaupanje pri različnih projektivnih birojih, gradbenih 
podjetjih, inženiring družbah ter različnih privatnih investitorjev. 
V zadnjih letih med večje dokončane objekte štejejo več čistilnih 
naprav po Sloveniji, Dom starejših občanov Brežice, proizvodno–

skladiščni objekt v Kostanjevici – Resistec upr d.o.o, poslovno-pro
izvodni objekt SOP International, Valvasorjevo hišo in Mencinger
jevo hišo v Krškem, Kulturni dom Bela cerkev in Vrtec Kostanjevica 
na Krki. V letu 2016 pa so uspešno zaključili Zdravstveni center 
Aristotel, poslovni objekt podjetja I.H.S. Krško ter poslovno–proi
zvodni objekt podjetja Lastinski pak. V zadovoljstvo jim je tudi so
delovanje s podjetjem Tesla Motors, s katerim uspešno sodeluje
jo pri gradnji električnih polnilnic za električna vozila.    

Tako manjšim zasebnim naročnikom kot tudi podjetjem nudijo ce
lovito izvedbo elektro meritev električnih inštalacij, strelovodne
ga sistema in meritve LAN omrežja. Za izvedbo teh meritev ima
jo v podjetju pridobljen certifikat za izvedbo pregleda zahtevnih 
in manj zahtevnih električnih inštalacij. Prav tako so s strani pod
jetja SIQ pridobili certifikat za vgradnjo in vzdrževanje Ex opreme. 

SLEDIJO TRENDOM IN TEHNOLOGIJI

Svetloba vpliva na naše vedenje in bivanje bolj kot se zavedamo, 
zato dajejo v podjetju kakovostni razsvetljavi velik pomen. Danes 
najsodobnejši svetlobni vir - LED svetila predstavljajo vodilni pro
dajni segment, po katerem je povpraševanje čedalje večje. Kljub 
daljši prisotnosti na trgu pa opažajo pomanjkljivo informiranost 
kupcev. To pogosto privede do nezdružljivih želja in zahtev, nepra
vilnih vgradenj, pomanjkanja prostora za ohlajanje LED modulov, 
izpostavljanje vlagi ali vročini. Prav zaradi tega s svetovanjem išče
jo čim bolj optimalne rešitve, kjer združujejo želje kupcev z zahte
vami posameznega produkta. 

»Na področju elektro materialov se trudimo slediti trendom in ino
vacijam na trgu ter svojim strankam prvi ponuditi novosti in učin
kovite rešitve, ki jih zagotavljajo veliki svetovni proizvajalci. Kakšne 
smernice, razvoj in novosti na področju elektro materialov in ele
ktronike se pripravljajo za leto 2018, bomo seveda preverili tudi 
na največjem svetovnem sejmu Light&Building v Frank furtu, ki 
se ga bomo v podjetju udeležili v prihodnjem letu. Ker smo znani 
kot odlični svetovalci na področju elektro materialov, bomo tako 
zopet prenesli nova znanja in informacije našim cenjenim stran
kam,« poudarja Matej Mešiček.

POGLED NAPREJ

Glavna področja delovanja podjetja Efekt Krško, d.o.o. ostajajo ka
kovostne elektroinštalacijske storitve, specializirana prodaja elek
tro materialov in načrtovanje razsvetljave. »Vsak dan se trudimo, 
da se s strokovnim svetovanjem zares posvetimo vsakemu kupcu, 
saj se zavedamo, da je le zadovoljen kupec ključ do dolgoročnega 
uspeha,« zaključuje Aljaž Mešiček. To potrjuje tudi veliko število 
zadovoljnih zvestih kupcev, brez katerih podjetje ne bi bilo tako 
uspešno, kot je danes.

Več o njih in njihovi ponudbi lahko preberete na 
www.efektkrsko.si. Tel.: 07 490 28 60.

Kakovostna in celovita ponudba 
elektro materiala in storitev
Podjetje Efekt Krško, d.o.o. je v letu 2016 obeležilo 25. obletnico izvajanja elektro storitev ter prodaje kakovostnega elektrotehničnega materiala in svetil vodilnih 
domačih in svetovnih proizvajalcev. Leto 2016 ostaja za podjetje prelomno tudi zaradi menjave vodstva, ki z novo energijo pelje podjetje naprej po začrtani poti. 
Vseh 12 zaposlenih še naprej tvori močno ekipo, zavezano dosedanjim vrednotam in kakovosti.

Branko Mešiček,  
ustanovitelj

Ekipa podjetja z direktorjem Aljažem Mešičkom (levo) in prokuristom Matejem Mešičkom (desno)

Velika izbira elektro materiala

V njihovi ponudbi najdete široko paleto svetil.

Sodelujejo tudi pri gradnji polnilnic za električna vozila.
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Podjetje sodi med najstarejše družbe v Posavju, ki so jih kot 
novo obliko zasebnih podjetij oziroma družb z omejeno od-
govornostjo začeli ustanavljati podjetni posamezniki v po-
znih osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja. Zato leto 1990 ni bilo na podlagi izvedenega plebi-
scita o samostojnosti prelomno le za Slovenijo, temveč tudi 
za družino Žener, saj sta tega leta Tončka (Antonija) in Tine 

Žener odprla skupno podjetje z dejavnostjo računovodske-
ga servisa, kateremu sta vzpostavila trdne temelje in njego-
vo vodenje po dobrem desetletju v celoti predala in zaupala 
sinu Aleksandru Veglju.

Tončka je sicer začela kot samostojna podjetnica računovod-
ske storitve izvajati že leto pred tem, a ker je v podjetništvu in 
novi možni obliki samostojnega podjetništva videl izziv tudi 
mož Tine, sta spričo njunega znanja in volje do dela zaseb-
no življenje nadgradila še s skupno poslovno dejavnostjo v 
podjetju, ki sta ga poimenovala po njunih začetnicah imen 
- T&T, katerim sta pridodala kratico AOP, kar pomeni avto-
matska obdelava podatkov, saj sta želela dejavnost opravljati 
na sodoben, računalniški način. Tedaj je namreč poslovanje 
veliko podjetij še v veliki meri temeljilo na vodenju ročnega 
knjigovodstva, v pisarnah pa so pretežno še vedno odmevali 
bolj ali manj hitri udarci na pisalne stroje, ki sta se ga v začet-
ku poslovanja posluževala tudi Ženerjeva, ki sta ob vodenju 
računovodstva izvajala tudi registracije novoustanavljajočih 
se podjetjih, za kar je bilo potrebno izpolniti kar večje števi-
lo obrazcev. 

RAČUNALNIK, POSLOVNI PROSTORI, ISO STANDARD, 
RAČUNOVODJA LETA ...

Da bi vzpostavila sodobno vodenje računovodstva in lažje, 
preglednejše in hitrejše vodenje evidenc ter pisanje dopisov 
in drugih dokumentov, sta se Ženerjeva odločila za nakup ra-
čunalnika, kar je predstavljalo za današnje razmere pravi prav-
cati podvig in več kot zajeten finančni zalogaj, saj je bila po-

nudba računalnikov na domačem tržišču še skromna, v prvi 
vrsti pa izredno draga. Tako sta za prvi nakup računalnika na-
jela kredit in zanj v Nemčiji odštela vrtoglavih 25.000 nemških 
mark, kar bi danes brez upoštevanja primerjave vrednosti va-
lute lahko okvirno preračunali v 12.500 evrov. Nabavljen ra-
čunalnik je bil za današnje razmere prav skromen, saj je ka-
paciteta trdega diska znašala zgolj 40 MB, RAM-a je bilo nekaj 
malega in vanj so se za shranjevanje podatkov vstavljale ve-
like plastične diskete ... Umeščen je bil v eno izmed sob v 
družinski hiši, ki so jo preuredili v pisarno, v kateri je delala 
najprej Tončka, zatem se ji je leta 1991 z zaposlitvijo pridružil 
Aleksander in kasneje še Tine. Tako je podjetje raslo ne le po 
dejavnosti in številu strank, temveč tudi po številu zaposle-
nih in kvadraturi poslovnih prostorov, saj so za izvajanje de-
javnosti kmalu namenili že celo nadstropje hiše. 

Slabo desetletje po ustanovitvi podjetja sta njegovo vodenje 
kakor tudi lastništvo Tončka in Tine predala v Aleksandrove 
roke. Uporaba sodobne tehnologije je bila že od samega za-
četka temelj rasti podjetja. "Že pred desetletjem smo imeli 
lasten oblak," pripoveduje direktor Aleksander, "ko se o tem 
niti še ni govorilo. In imeli bi ga že prej, v kolikor ne bi do in-
terneta dostopali preko modema s hitrostjo 128 Kbps. Na-
šim strankam smo na ta način 
omogočili dostop do naših 
strežnikov, kar je pomenilo, 
da so lahko del knjigovodske-
ga dela opravile same, vodi-
le materialno knjigovodstvo, 
pisale in izdajale račune, po-
tne naloge ipd., nam pa je s 
tem ostajalo na razpolago 
več časa za izvajanje kontrol, 
analiz, predvsem pa poslovno 
svetovanje direktorjem pod-
jetij."

Uporaba sodobne tehnologi-
je je podjetju T&T AOP omo-
gočila, da niso bili vezani le na 
stranke iz Posavja, temveč so 
te pridobivali tudi izven nje-
govih meja oziroma ti pred-
stavljajo danes kar dobrih 40 
odstotkov njihovih kupcev, saj je, pravi direktor Aleksander, 
oddaljenost na ta način postala relativno nepomembna kom-
ponenta: "Imamo tudi stranke, kjer so lastniki slovenskih pod-
jetij celo iz Velike Britanije in ZDA, kjer preživijo velik del časa. 
Za nemoteno poslovanje to nikoli ni bila ovira." Njihovo pod-
jetje sodi med največja računovodska podjetja v Posavju, v 
letu 2015 pa so bili po prihodkih tudi največja posavska raču-
novodska družba. O kakovosti njihovih storitev in dela priča 
tudi podatek, da so že v letu 1999 pridobili certifikat kakovo-
sti ISO 9002, s katerim niso bili med prvimi le v Posavju, tem-
več med računovodskimi družbami tudi na področju celotne 
Slovenije. V letu 2009 so v podjetju kupili poslovne prostore 
v objektu današnje Qlandie v Krškem, kjer so na dobri in za 
stranke dostopni lokaciji pridobili tako dovolj razpoložljivih 
površin za nemoteno poslovanje kakor zagotovili boljše po-
goje dela in s tem počutja tudi zaposlenim. 

Istega leta je bil Aleksander Vegelj proglašen tudi za računo-
vodjo leta Slovenije, a za to priznanje, kakor pravi, je zaslužen 
celoten kolektiv podjetja: "Naša specifika je, da ne želimo biti 
izključno knjigovodje. Knjigovodstvo je sicer osnova vsega, 
naslednja stopnja je računovodstvo, prava dodana vrednost 
pa je, da našim strankam iz računovodskih podatkov posre-
dujemo uporabne informacije in da računovodja ni zgolj pre-
pisovalec podatkov iz papirja v računalnik, temveč želimo biti 
predvsem dobri, strokovni in korektni svetovalci direktorjem 
in lastnikom podjetij. Računovodstvo je za nas dejavnost. Kot 
proizvodnja in kot takšni moramo biti hitri, učinkoviti, na-
tančni in seveda stroškovno sprejemljivi. Zato smo primerni 

tudi za optimizacijo računovodskih procesov v večjih podje-
tjih, kjer imajo sicer lastno računovodstvo. Praviloma je tako, 
da zaposleni delajo po utečenih procesih in izvajajo določe-
ne aktivnosti, a ko nekdo pride od zunaj, določene stvari vidi 
z drugega zornega kota." Pri svojem delu opažajo tudi, da se 
tam, kjer v računovodstvih dela po pet, deset ali več ljudi, 
veliko opravil podvaja in izvede več nepotrebnih aktivnosti. 

IZ FOTELJA ALI TUJINE DOSTOPNO RAČUNOVODSTVO 
IN REZULTATI

Vegelj ocenjuje, da so sicer v Posavju zagotovljeni dobri po-
goji za opravljanje računovodske dejavnosti, saj je vanj ume-
ščen relativno velik bazen dobro stoječih podjetij, ki so na-
ravnana razvojno, predvsem pa tudi izvozno, poleg tega je 
na voljo dobra infrastruktura, razvejano optično omrežje, lo-
kaciji v prid je tudi bližina avtoceste. Upoštevati je potreb-
no tudi trend računovodstva, ki je naravnan na digitalizacijo 
poslovanja. "Tu ne gre zgolj za brezpapirno poslovanje," pra-
vi, "prihaja nova generacija podjetnikov, ki želi opraviti veči-
no svojega dela računovodstva preko računalnika, tablice ali 
telefona. In to kadar koli in od koder koli, ki želi imeti tudi ta-
kojšen in stalen vpogled v stanje svojega podjetja. Že v bližnji 

prihodnosti bi se znali računalniki sami dogovoriti med seboj, 
podobno kot e-račun, ki ga prejmemo v banko. Naše je samo 
še to, da kliknemo gumb plačaj. Če imamo rešen sistem elek-
tronskih naročilnic, bi program lahko sam preveril istovetnost 
naročila, dobavnice in računa, zaradi česar ne bi več obsta-
jal razlog, da bi se transakcije knjižile ročno. Če smo urejeno 
podjetje, imamo ustrezno likvidnost in finančno planiranje, 
lahko program samodejno izdela plačilne naloge in pripravi 
datoteko za e-banko."

Zato so si med načrti za poslovanje v prihodnjem obdobju 
zadali cilj, da bodo v trendu digitalizacije za manjša podjetja, 
četudi imajo posamezne stranke njihovega podjetja tudi do 
80 zaposlenih in ustvarjajo več milijonov prometa, razvili do-
datne rešitve, nadgradnje, ki bodo omogočile takojšno izme-
njavo ali dostavo dokumentov. "Že v veliki meri nam je sicer 
že sedaj omogočeno, da podatke obdelamo takoj, ker neka-
tere naše stranke želijo dnevno obdelavo podatkov. Tako ima 
lahko direktor denimo dnevno vpogled v podatke o terjatvah, 
še posebej zapadle in neplačane račune za opravljeno stori-
tev, blago ali izdatek, kar je vse prej kot malenkostnega po-
mena, saj to pomeni, da so bili v takšnem primeru ves trud, 
vložen material, znanja, delovna sila in in drugo vrženi tako 
rekoč stran. Zato je pravi pravi odgovor na vprašanje direk-
torja 'Kdaj bo bilanca?' le odgovor: 'Jo želite pred ali po kosi-
lu?' In mi na to vprašanje znamo in smo sposobni odgovoriti," 
še pravi Aleksander Vegelj, direktor podjetja T&T AOP d.o.o.

www.tintaop.si

Eden izmed prvih računovodskih 
servisov v Sloveniji

Življenje je tek na dolge proge. Kakor tudi posel, kar s svojo že skoraj tri desetletja izvajajočo dejavnostjo računovodskih storitev, organizacijo izobraževanj in semi-
narjev, davčnim, finančnim, računovodskim in poslovnim svetovanjem, integracijo poslovnoinformacijskega sistema ter analizami potrjujejo tudi v podjetju T&T AOP 
d.o.o, s sedežem na Cesti krških žrtev 141 v Qlandii.

Ustanovitelja Tine in Tončka Žener s sinom Aleksandrom 
Vegljem, direktorjem podjetja

V kolektivu so poleg direktorja še štiri strokovno usposobljene računovodkinje.

Kot prvi računovodski servis v Sloveniji so pridobili 
Certifikat kakovosti ISO 9002, Vegelj pa leta 2009 kipec 

za računovodjo Slovenije. 
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Ustanovitelj podjetja TMS Brežice Ivan Sečen je 
v 80. letih prejšnjega stoletja obrtništvo začel s 
predelavo plastičnih mas. Delal je za tedanji Im
perial Krško, in sicer je predeloval plastično em
balažo za bonbone in žvečilne gumije. Obdobje 
80. let je bilo zelo negotovo, tako finančno kot 
politično, in dogajale so se drastične spremem
be. Priložnosti je bilo veliko, a je bilo tveganje še 
večje. Sečen je konec leta 1990 stopil negotovos
ti na prste in ustanovil podjetje TMS Brežice. Za
četki so bili seveda majhni, a z veliko vizijo. TMS 

Brežice je svojo pot namreč začel kar v domači 
garaži v ulici, ki je ni bilo tako lahko najti, a so se 
ljudje vseeno vedno znova vračali. Čutiti je bilo 
namreč željo po delu in poštenosti, zaradi česar 
so pri strankah pridobili zaupanje. 

Na tem mestu pa je vendarle potrebno izposta
viti, da TMS Brežice ni podjetje enega človeka, 
temveč za njim stoji družina Sečen. Že v času iz
delave plastične embalaže mu je ves čas stala 
ob strani njegova žena Jožica in Ivanu pomaga
la tako v delavnici kot pri administrativnih delih, 
za delo pa sta poprijeli tudi hčerki Melita in Ma-
teja. Podobna zgodba se je nadaljevala z ustano
vitvijo TMS Brežice, ki navsezadnje je družinsko 
podjetje in kakor se je širila družina, se je širilo 
tudi podjetje. Melita je prevzela pisarniška dela, 
ki jih je bilo čedalje več, v servisu pa je začel de
lati njen mož Karl. Potreba po storitvah, ki so jih 
opravljali, je postajala vse večja in zato so potre
bovali okrepitev delovne sile. Podjetje se je tako 
od enega zaposlenega delavca počasi začelo širiti 
do danes šest redno zaposlenih. V njem se je naš
la tudi druga hčerka Mateja s svojim možem Mar-
kom. Najlepše je to večkrat omenjeno dinamiko 
družinskega podjetja opazovati na sedaj že tra
dicionalnih dnevih odprtih vrat, ki se vsako leto 
pričnejo ob približno istem času – na 1. april. Tak
rat prav vsak družinski član, vključno s tretjo ge
neracijo, prispeva k odlični izkušnji tega dogod
ka. Sedaj že upokojena Ivan in Jožica spremljata, 
da mladi ne pozabijo na tradicijo ter z iskrivimi 
očmi in skritim nasmeškom opazujeta rezultate 
trdega dela. Melita in Mateja z možema, ki so 
tudi sicer pogonsko kolesje podjetja, skrbno in 
z zagnanostjo poskrbijo za stranke in svetujejo 

pri nakupu. Potem pa je tu še tretja generacija, 
ki se kljub mladosti močno zaveda pomembnos
ti podjetja in žrtvovanja svojih staršev in starih 
staršev. Starejša Špela priskoči na pomoč v sple
tni promociji in dogajanju na travniku. Tam sku
paj z najmlajšima sestričnama Zojo in Žano za
bavajo mlajše obiskovalce in jih peljejo na turo z 
vrtnim traktorjem. Vse skupaj pa budno nadzo
ruje tudi njen brat Žiga, ki poskrbi, da so vsi test-
ni stroji v obtoku in pravilno delujejo. Tako na 
eni strani dnevi odprtih vrat omogočajo obisko
valcem testiranje strojev, na drugi strani pa ima
jo vpogled v srčnost družine, ki drži TMS Brežice 
v vodilni poziciji na svojem področju v Sloveniji. 

NOVA LOKACIJA ZADETEK V POLNO

Eden večjih prelomnih dogodkov v zgodovini TMS 
Brežice je bila selitev iz garaže. Poslovni prostori 
podjetja so seveda postajali premajhni, zato so za
čeli razmišljati o novi lokaciji in boljših pogojih za 
delo, tako za zaposlene kot tudi za stranke. »Pot 
je bila dolga in naporna, vendar nismo odneha
li. V letu 2003 smo pridobili gradbeno dovoljenje 
za poslovno stavbo na zdajšnji lokaciji v Trnju in 
4. oktobra 2004 smo se preselili v nove poslov
ne prostore. Kar naenkrat smo imeli eno lokaci
jo, več prostora in vse na enem mestu. Občutki 
so bili neverjetni in prav hitro se je izkazalo, da je 
bila selitev na to lokacijo zadetek v polno,« razlaga 
direktorica podjetja Melita Vučajnk in nadaljuje: 
»Stranke so se najbolj razveselile večjega prosto
ra za parkiranje in tega, da nas sedaj lažje najdejo. 
Če pogledam nazaj, je bila situacija res nevzdržna. 
Govorimo še o času, ko ni bilo navigacije, stranke 
pa so si morale parkirišče poiskati kar na ulici, če 
na dvorišču ni bilo več prostora. Ne vem, kako dol
go bi lahko še zdržali pod takšnimi pogoji.« Tudi na 
novi lokaciji so sprva veliki in dokaj prazni prosto
ri kmalu postali pretesni in morali so zagotoviti še 
pomožno skladišče. Povečevati so začeli tudi šte
vilo zaposlenih in poleg prej naštetih družinskih 
članov je pomemben faktor uspeha še delavec 
Rado, ki je del ekipe še iz časa garaže, prav tako 
Srečko, ki se je pred leti sicer upokojil, a se zave
dajo njegovega vložka k podjetju in ga iz te zgod
be ne bi nikakor izpustili. No, kasneje pa je tam 
svoje mesto našel tudi Dejan. »Imamo vestne in 
pridne delavce, ki se zavedajo, da smo sezonsko 
podjetje in je treba v sezoni bolj poprijeti za delo. 
Hvaležni smo jim za to,« pravi Melita.

PONOSNI NA VODILNO ZNAMKO HUSQVARNA

Kvalitete delovanja TMS Brežice so delati srčno in 
kakovostno. Le to je zagotovilo dolgoročnega po
slovanja. Enako velja za njihove stroje: »Če bla
govna znamka strojev ne doseže visokih standar
dov, ki jih imamo, je ne zastopamo.« Kot pravi 
Melita, so se skozi leta poslovanja namreč naučili 
»ločiti zrno od plevela«. Danes se jim tako ni več 

potrebno ukvarjati z vsemi blagovnimi znamka
mi, ampak so izbrali le najboljše. Takšne, ki zago
tavljajo nadomestne dele, so ažurne in na katere 
se lahko zanesejo. »Kvaliteto, ki smo jo preveri
li in jo imamo v ponudbi, predstavljajo blagovne 
znamke Husqvarna, Honda, Cub Cadett in MTD.« 
Podjetje TMS ponuja stroje za nego vrta, parka 
in gozda. Vodilna znamka, na katero so posebej 
ponosni, je Husqvarna, ki vlaga v kvaliteto, var
nost, udobje pri delu in je okoljsko osveščena, 
zato na primer v svoji ponudbi nima škropilnice. 
Husqvarna jim vsako leto ponudi nekaj novega, 
izboljšanega ali inovativnejšega, kar jih navdu
ši. Trenutno so inovativna novost baterijski stro
ji, ki prepričajo še takšnega skeptika. Pravi užitek 

je delati s to blagovno znamko, priznava direkto
rica podjetja. Vsako leto se zaposleni udeležijo 
tudi prodajne in servisne konference, ki ju organi
zira Husqvarna in na katerih se seznanijo z vsemi 
novostmi. Poleg Husqvarne, ki sicer zapolni ve
činski del prodajalne, imata njihovi ponudbi po
membno mesto še blagovna znamka Cub Cadett, 
ki je ravno tako zanesljiva, cenovno ugodnejša in 
ne razočara, ter tudi japonska kakovost Honda. 

Le-ta je edina, ki pri TMS Brežice nudi kosilnice na 
nitko s 4-taktnimi motorji. Zelo popularni so tudi 
Hondini prekopalniki za vrt. »Skozi leta izkušenj 
smo se naučili, da je bolje vztrajati s kakovostjo. 
Tudi stranke to opažajo in se zadovoljne vračajo 
ter k nam napotijo še svoje prijatelje in znance, 
češ da jim bomo znali svetovati. In to je tisto, kar 
si želimo. Prizadevamo si, da pri strankah dose
žemo zadovoljstvo in zaupanje. In dokler bomo 
to imeli, smo na pravi poti,« pove Melita. Prido
bili so tudi organizacijo servisne službe za MTD 
za Slovenijo, kar pomeni, da imajo servisno služ
bo razvejano po vsej Sloveniji. 

NJIHOVI STROJI SO PRISOTNI POVSOD

Vsako leto imajo okoli 1. aprila dneve odprtih vrat 
podjetja in odziv je vsako leto večji. »Veseli nas, 
da lahko takrat obiskovalcem ponudimo in poka
žemo vso ponudbo, ki je na voljo. Stranke ima
jo tako možnost stroje preizkusiti, kar je precej 
aktualno, ko jih lahko navdušimo s kakšnimi no
vostmi iz asortimana izdelkov. Tu ciljam na ba
terijske stroje, ki se lahko podajo ob bok motor
nim. So močni, zmogljivi, zanesljivi, predvsem pa 
tihi in udobni. Delo z njimi je lahko opravljeno 
tudi v nedeljo,« poudarja Melita in dodaja, da 
so njihovi kupci posamezniki z velikimi ali manjši
mi kmetijskimi zemljišči, komunalna podjetja, pa 
tudi stranke, ki se z vrtnarjenjem ukvarjajo pro
fesionalno, ali pa tiste, ki takšna opravila vzame
jo za hobi. Veseli jih, da lahko svoje stroje vidijo 
povsod, pri različnih ljudeh in za različne potrebe. 

ODPRTE ROKE ZA NOVE DELAVCE

Podjetje TMS Brežice je prebrodilo finančno kri
zo, ki je udarila tudi po njih. A so se pobrali in se 
razvijajo naprej ter želijo še več. Takšne želje pa 
zahtevajo dodatne okrepitve osebja v delavnici, 
ki ga, kot priznava Melita, ni lahko dobiti. Opaža
jo, da je težko dobiti delavca, sploh z ustreznimi 
delovnimi izkušnjami. »V šolah se otroci preveč 
ukvarjajo s teorijo, prakse pa jim primanjkuje. Ko 
se pogovarjamo s tujimi dobavitelji, pravijo, da 
pri njih že v času šolanja učenci pridejo k njim na 
intenzivno prakso, kjer se lahko po končanem šo
lanju, kot strokovnjaki na določenem področju, 
tudi zaposlijo.« V upanju, da se bodo v prihodno
sti tudi na tem področju v Sloveniji razmere iz
boljšale, se bodo še naprej trudili, da upravičijo 
zaupanje tako sedanjih kupcev kot dobaviteljev 
ter da s kakovostno ponudbo strojev in servisov 
ostanejo vodilni na svojem področju.

Njihovo vodilo je 
delati dobro in kakovostno

Podjetje TMS Brežice se je v svoji več kot 26-letni zgodovini nenehno razvijalo in širilo dejavnost, od takratnega servisa in prodaje kosilnic in žag v do-
mači garaži do današnje ponudbe strojev za nego vrta, parka in gozda v lastni poslovalnici. Njihovo ključno vodilo je kvaliteta, za katero stojijo in je 
ne pogojujejo. Tudi zato stavijo na Husqvarno, ki je njihova vodilna znamka.

Direktorica Melita Vučajnk  
z očetom Ivanom Sečnom

Kolektiv podjetja TMS Brežice z ustanoviteljema Ivanom in Jožico Sečen

V ponudbi prisegajo na preverjene  
blagovne znamke.

www.tms-brezice.si
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Konec 80. let prejšnjega sto-
letja ste delali na sevniški 
občini, kjer ste imeli nekaj 
več posluha za nove pod-
jetniške ideje kot v ostalih 
posavskih občinah. Kako se 
spomnite tistega časa?
V začetku 80. let so se začele 
pozitivne spremembe, ker se 
je v družbenih odnosih zače-
lo zavedanje, da vse temelji na 
gospodarstvu. Ne glede na ta-
kratni politični sistem se je v 
praksi vedelo, da če ni uspe-
šnih gospodarskih subjektov, 
tudi vse ostalo ne more funkci-
onirati, ker se nima od kje na-
pajati. V nekaterih okoljih po 
Sloveniji so v občinskih upra-
vah to bolj razumeli in bili bolj 
podjetni kot drugje. Jaz sem 
imel to srečo, da sem od 15. 
leta dalje hodil na počitniško 
delo v Nemčijo in sem videl 
čisto drug svet, kot je bil pri 
nas. Takrat sem se odločil, da 
bom delal doma, tudi zato, ker 
je bil odnos do tujcev v Nemčiji 
podoben, kot je danes v Slove-
niji. Rekel sem: ne vidim logi-
ke, da bi moral hoditi po svetu, 
da bi uresničil svoje ambicije, 
in ker sem se v prvem obdob-
ju svojega delovanja slučajno 
znašel v občinski upravi, sem 
si rekel, da bom poskušal tukaj 
nekaj narediti in spremeniti v 
pozitivnem smislu. Zato sem 
pri svojem delu ves čas zas-
ledoval dobre prakse, ki so se 
takrat pojavile v Sloveniji, npr. 
v občinah Žalec, Domžale, Piv-
ka. Pregledal sem njihovo po-
litiko in občinsko zakonodajo 
ter vse dobre stvari prenesel v 
našo občinsko politiko, seve-
da ob razumevanju in podpori 
vseh ostalih odgovornih. Tako 
se je začela ta pozitivna zgod-
ba odnosa uprave do novih 
raz vojnih in podjetniških po-
bud. Ko sem bil na občini, smo 
npr. obrtna dovoljenja izdajali 
v enem dnevu, gradbena dovo-
ljenja v maksimalno 30 dnevih. 
Kljub temu da še ni bilo raču-
nalnikov, le pisalni stroji, se je 
vse to dalo narediti, ker smo se 
vsi potrudili in ker se s proak-
tivnim odnosom dá vedno biti 
učinkovit, bodisi v upravi bo-
disi v gospodarstvu.

Konec leta 1988 je bil v nek-
danji državi sprejet zakon o 
podjetjih, ki je začel velja-
ti s 1. 1. 1989, nakar so bila 
ustanovljena prva zasebna 
podjetja tudi v Posavju. Ka-
tera so bila ta podjetja, kdo 
so bili njihovi ustanovite-
lji (po profilu) in s čim so se 
ukvarjala?
Te spremembe, ki so se zače-
le v 80. letih, so se leta 1989 
in 1990 odrazile skozi zakon 
o podjetjih, na podlagi kate-
rega so se dejansko lahko za-
čele uresničevati podjetniške 
pobude. Ko so se ustvarili for-
malni pogoji za ustanavljanje 
podjetij, so bile tri vrste podje-
tnikov oz. ustanoviteljev. Prvi 

so bili tisti, ki so že delali kot 
samostojni obrtniki, pa jih je 
sistemska zakonodaja omeje-
vala pri razvoju, in tisti, ki so 
do tedaj delali v velikih sis-
temih, bili podjetni in se tam 
čutili omejene. Tako so svoje 
podjetniške ideje ob novih po-
gojih lahko izrazili skozi svo-

je podjetje. Druga skupina so 
bili tisti, ki prej določenih de-
javnosti niso smeli izvajati, kot 
je npr. trgovska dejavnost, ki 
je prej ni bilo dovoljeno op-
ravljati kot obrtno dejavnost. 
Ko se je to sprostilo, je bilo na-
enkrat veliko priložnosti na 
področju trgovine in zato je 
iz marsikatere garaže nastala 
mala trgovinica. Tretja skupi-
na pa so bili ljudje, ki so zara-
di prvih stečajev iskali pot do 
samozaposlitve in so si začeli 
s podjetniško dejavnostjo za-
gotavljati socialno varnost. Od 
znanih podjetjih iz tistega ob-
dobja, ki so prišli na trg z novi-
mi produkti, so npr. TIPS, IHS, 
SOP International, INO, Grad-
nje Boštanj, Karbo kartonaža 
Boštanj, KOVIS in mnoga dru-
ga. Kar nekaj med njimi jih je 
danes med 50 najuspešnejši-
mi podjetji v Posavju. Pogoj 
za uspešno podjetje so podje-
tni lastnik, znanje, ki ga mora 
imeti, nagnjenost k inoviranju 
in včasih še neka 'prisila', da se 
odločiš za to pot.

Katere so bile največje teža-
ve, s katerimi so se srečeva-
la ta prva podjetja?
Ključna težava je bila pomanj-
kanje informacij. Takrat ni bilo 
računalnikov, interneta in mo-
bilnih telefonov, če si hotel do-
biti kakršno koli informaci-
jo, si moral poklicati kakšnega 

kolega, iti na sejem in nabrati 
vizitke, potem pa si lahko za-
čel pisati, klicati in komunici-
rati. Druga težava je bila po-
manjkanje finančnih sredstev. 
Tudi tisti, ki smo bili poznani 
iz prejšnjega dela ali imeli nek 
'imidž', nismo imeli na banki 
nobenih možnosti dobiti ka-
kršen koli kredit. Potem smo 
ustanovili neke vrste inkuba-
tor in eden drugemu posojali 
viške denarja, torej smo nare-
dili neke vrste interno hranil-
nico in tako pomagali eden 
drugemu, da se je posame-
znik lahko hitreje razvijal, kar 
je bilo brez denarja nemogo-
če. Seveda je bilo v tistem en-
tuziazmu veliko sodelovanja in 
tako so se zadeve začele raz-
vijati.

Kdaj in zakaj ste se sami od-
ločili za podjetniško pot?
Sam sem do konca leta 1988 
delal v občinski upravi, leta 
1989 sem šel v gospodarsko 
družbo in še pred potekom 
enega leta sem šel na svojo 

podjetniško pot. Ker sem se 
imel priložnost srečevati s sve-
tovalci za podjetništvo, sem se 
že zgodaj odločil, da se želim 
ukvarjati s tem področjem. Ker 
po principu »kdor zna, naredi, 
kdor malo manj zna, uči, kdor 
pa zna še manj, svetuje«, nisem 
hotel biti svetovalec te tretje 
kategorije, sem vedel, da mo-
ram s svojimi podjetniškimi 
projekti pridobivati izkušnje, 
da bom lahko uresničeval dru-
gi del ambicij. Tako sem potem 
ustanovil podjetje oz. nekaj 
podjetij, po današnji termino-
logiji sem bil verižni podjetnik, 
kasneje sem deleže v nekate-
rih prodal, nekatera podjetja 
pa smo ugasnili. Učili smo se 
tudi na tem, da smo kolegi sku-
paj zbrali denar in ustanovili 
novo podjetje, pa smo kakšen 
element podjetništva zanema-
rili in smo ga potem 'pospravi-
li', vendar brez da bi kadar koli 
komu ostali kaj dolžni. Blagov-
na znamka KIN, ki se je zače-
la leta 1989, še vedno živi sko-
zi naše podporne storitve, t. i. 
business support.

Kako je bilo s podjetništvom 
v novi državi - samostojni 
Sloveniji?
V začetku samostojne Sloveni-
je je bilo podjetništvo prepo-
znano kot steber, na katerem 
se bo postavljala država, in po-
litika je bila takrat usmerjena 
v pospeševanje podjetništva. 
Ministrstvo za gospodarstvo 
je financiralo tudi usposablja-
nje svetovalcev, tako da je leta 
1991 ena skupina šla v ZDA, 
druga skupina, v kateri sem 
bil tudi jaz, pa je šla v Nemči-
jo. Tako so usposobili cca. 200 
podjetniških svetovalcev. Bile 
so uvedene davčne spodbude 
oz. oprostitve za začetek de-
javnosti in za vlaganje, ki so 
dale dobre rezultate. Klima je 
bilo zelo pozitivna, sistemsko 
so se odpravljale administra-
tivne ovire, tako da je bilo prvo 
obdobje izredno naklonjeno 
razvoju podjetništva. Takrat-
na politika, ne glede na to, kdo 
je bil v vladi, je bila do podje-
tništva ves čas zelo pozitivno 
naravnana. Sistemski ukrepi, 
ki so se sprejemali v posame-
znih obdobjih, pa običajno žal 
niso zagotavljali kontinuite-
te. Potem ko so se začele na-
sedle tajkunske zgodbe, pa je 
tudi politika prispevala, da so 
se nekatere končale tako, kot 
so se. 

Kako ocenjujete pogoje za 
podjetništvo več kot četrt 
stoletja pozneje?
Če primerjamo pogoje za pod-
jetništvo leta 2017 z letom 
1989, je to seveda povsem 
drug svet. Danes internetna in-
frastruktura omogoča, da do-
biš vse informacije, ki jih ra-
biš, v principu v petih minutah, 
včasih pa si za to porabil ne-
kaj mesecev. Drugi vidik je to, 

Kamil Krošelj, podjetnik in podjetniški svetovalec:

SEVNICA - Sevničan Kamil Krošelj velja za starosto posavskega podjetništva, zlasti pa podjetniškega sveto-
vanja. Povabili smo ga k pogovoru o začetnem obdobju zasebnega podjetništva še v nekdanji Jugoslaviji in 
v prvih letih samostojne Slovenije ter o podjetniškem okolju v današnjem času. 

Podjetnik in podjetniški svetovalec Kamil Krošelj je po kon-
čani srednji tehniški šoli pridobil strokovno izobrazbo s pod-
ročja financ in davkov. Ob delu se je usposabljal na številnih 
specialističnih strokovnih izpopolnjevanjih, vezanih na pod-
jetništvo. Po zaključenem formalnem izobraževanju je 13 let 
delal v takratni državni upravi na Občini Sevnica, od tega 12 
let na vodilnih delovnih mestih, nato pa eno leto v gospodar-
ski družbi. Konec 80. let prejšnjega stoletja se je podal na sa-
mostojno podjetniško pot, ustanovil ali soustanovil več podje-
tij ter bil ves čas aktiven tudi kot podjetniški svetovalec. Svojo 
podjetniško pot je zaključil s formalno upokojitvijo konec leta 
2015. Danes deluje kot svetovalec naslednikom v družinskem 
podjetju in kot svetovalec mladim podjetnikom, ki se odpravi-
jo na svojo podjetniško pot. Občasno s svojimi izkušnjami po-
maga  podjetjem v težavah.

Kdor nima svoje zgodbe, mu tudi Melanija ne more pomagatiRADEČE - Iz družbe Radeče papir Nova (RPN), ki nadaljuje več 
kot 270-letno tradicijo radeškega papirništva, so sporočili, da 
so bili 17. marca obveščeni, da so tri družbe, povezane z nekda-
njim direktorjem papirnice Igorjem Rakušo, vložile nepopoln 
predlog za pričetek upniške prisilne poravnave nad družbo. Ra-
kuša je bil decembra 2015 zaradi ugotovljenih nepravilnosti v 
poslovanju družbe RPN in povezane družbe Muflon, še posebej 
pri poslih s podjetji, povezanimi z njim, razrešen z mesta direk-
torja obeh omenjenih družb, družbi in njihovi lastniki pa so pro-
ti njemu spložili ustrezne sodne postopke. »Terjatve, ki naj bi jih 
družbe, povezane z g. Rakušo, imele napram družbi RPN in jih 
uveljavljajo v prisilni poravnavi, so predmet sodnega spora in iz-
virajo iz navedenih spornih poslov, zaradi katerih je bil g. Rakuša 
razrešen z mesta direktorja. V zvezi s tem bo družba RPN upo-
rabila vsa pravna sredstva, ki so ji na voljo, da ustrezno zavaru-
je svoje pravice in premoženje,« sta iz radeškega podjetja spo-
ročila finančni direktor Leopold Povše in direktor proizvodnje 
Tomaž Režun. Kot sta še zapisala, ne glede na navedeno druž-
ba uspešno posluje na trgu in sproti poravnava vse nesporne za-
padle obveznosti.  P. P.

Rakuša želi prisilno poravnavo,
papirnica: terjatve so sporne

Do konca marca gospodarske družbe, zadruge, samostojni pod-
jetniki, društva in politične stranke še lahko Agenciji RS za jav-
nopravne evidence in storitve (AJPES) predložijo letna poročila 
za leto 2016 ter podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih 
za državno statistiko, prostovoljske organizacije pa tudi poročilo 
o prostovoljstvu. Poslovni subjekti lahko oddajo letno poročilo 
izključno prek spletnega portala AJPES, zato pa se morajo pred-
hodno brezplačno registrirati in se vključiti v sistem e-Pooblastil. 
Poslovni subjekt, ki AJPES ne predloži letnega poročila v predpi-
sanem roku, stori prekršek, za katerega praviloma odgovarjata 
poslovni subjekt in njegov zakoniti zastopnik.  Podrobnejše in-
formacije o predložitvi letnih poročil so na voljo v izpostavah in 
na spletni strani AJPES.
 Vir: AJPES Krško

Izteka se rok za predložitev letnih 
poročil za leto 2016

KRŠKO - Telekomunikacijsko podjetje Ansat d.o.o. je letos doseg-
lo nekaj pomembnih premikov in poslovnih pridobitev, kljub ne-
ugodnim razmeram na trgu, ki imajo uničujoče posledice za male 
kabelske operaterje. Prav slednje je bilo tudi povod, da podje-
tje kot ena od 20 ustanovnih članic svoje poslovanje nadaljuje v 
okviru krovne družbe SiKabel. Gre za skupno podjetje malih ka-
belskih operaterjev, ki je nosilec enotne blagovne znamke. Zdru-
žuje 40 malih kabelskih operaterjev, od tega jih je 20 ustanovnih 
članov, ostali so pridruženi člani. SiKabel ima trenutno približ-
no 70.000 naročnikov po vsej Sloveniji. Kot so sporočili iz Ansa-
ta, ostajajo avtonomno podjetje na svojem področju delovanja, v 
okviru družbe SiKabel pa se nadejajo ugodnejših pogojev delo-
vanja, s pozitivnimi posledicami tako za družbo Ansat d.o.o. kot 
tudi za vse naročnike. 
 Vir: Ansat d.o.o.

Ansat zdaj tudi v okviru SiKabla

BREŽICE - Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice so zaključili že sedme »Dneve podjetniških priložnosti«. Le-
tošnji sklop brezplačnih predavanj je potekal še bolj intenzivno 
kot leta prej, saj so predavanja potekala vsak torek v februarju in 
se nadaljevala tudi v marcu. Rdeča nit vseh predavanj in praktič-
nih delavnic so bila nova znanja za učinkovitejši nastop na trgu. 
Skupno so tako z vrhunskimi strokovnjaki z različnih področij 
pripravili 24 ur predavanj, ki jih je obiskalo več kot 250 oseb iz 
Brežic, Posavja in tudi iz nekaterih drugih slovenskih regij, v več-
jem delu turistični ponudniki, predstavniki podjetij ali tisti, ki se 
na svojo podjetniško pot šele podajajo.
Poudarek je bil na strokovnosti ter želji organizatorja, da so na 
srečanjih podane vsebine strokovne, inovativne ter podkreplje-
ne s praktičnimi primeri. Izbrani predavatelji so se tako na vseh 
srečanjih še posebej potrudili, da so predavanja izvedli kar se 
da zanimivo, podkrepljeno s praktičnimi primeri in bili na voljo 
tudi za vsa vprašanja udeležencev tako na srečanju kot tudi po 
srečanjih preko svojih kontaktov. 
Dodana vrednost srečanj so bila vsekakor tudi neformalna dru-
ženja ob pokušini lokalnih dobrot po zaključku predavanj, ki so 
potekala v organizaciji Mestne hiše Brežice ob podpori lokalnih 
vinarjev in sirarstva. Omenjeni del srečanja je bil namenjen pred-
vsem izmenjavi kontaktov, tkanju novih poznanstev  in neformal-
nemu druženju. S pomočjo ankete so izmerili tudi zadovoljstvo 
vseh udeležencev predavanj, ki kaže na to, da si v prihodnje že-
lijo še več takšnih izobraževanj, celo, da so za njihovo delo nuj-
na. Predlogov in pobud bodo veseli tudi na info@pcbrezice.si.
 Vir: ZPTM Brežice, enota CPT

Poleg predavanj tudi druženje 
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Center za podjetništvo in turizem Krško kot VEM točka (»Vse na 
Enem Mestu«) omogoča celovite podporne storitve tako za po-
tencialna kot že delujoča podjetja - od registracije podjetja do 
pridobivanja raznoterih podjetniških informacij. 

Tokrat vas med drugim obveščamo o aktualnih razpisih Sloven-
skega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS), uporabnih te-
matskih delavnicah in četrtkovih podjetniških delavnicah ter mo-
žnostih sodelovanja v obliki t. i. »co working-a«. 

RAZPIS ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ 
DO VIŠINE 54.000 EUR 

SPS je 24. 3. 2017 objavil razpis P2 2017, ki omogoča mladim ino
vativnim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih 
delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 
EUR v treh letih.

 ¾ Priporočljiva je prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2017. 
 ¾ Upravičenci: razvojno naravnana podjetja (MSP), ustanovlje

na v obdobju od 1. 1. 2016 – 15. 3. 2017. 

Individualna svetovanja glede zagona inovativnega podjetja oz. 
prijave na razpis na sedežu CPT Krško oz. Techpo (CKŽ 46, Krško). 

SEMENSKI KAPITAL – ZA HITRO RAST MLADIH 
INOVATIVNIH PODJETIJ 

Ta oblika financiranja je namenjena mladim, tehnološko zahtev
nejšim podjetjem, ki so že razvila produkt, ustvarjajo prihodke 
in je njihov glavni namen osvojiti globalni trg. Na spletni strani 
SPS (kjer si preberite razpisne pogoje) sta objavljena dva razpisa: 

1. Konvertibilno posojilo (do 75.000 EUR) za zagon inovativnih 
podjetij
• prijavijo se lahko mikro in mala podjetja (mlajša od 5 let, 

starejša od 6 mesecev) z vsaj enim zaposlenim družbeni
kom, priporoča se prijava v pred-selekcijo (www.startup.si); 

• rok: do vključno 12. 5. 2017 za (1) odpiranje, razpis odprt 
do porabe sredstev oz. do vklj. 6. 10. 2017. 

2. Kapitalski vložek SPS-a (do 200.000 EUR) za hitrejšo rast 
podjetij
• prijavijo se lahko podjetja (mlajša od 5 let) z vsaj enim za

poslenim družbenikom, priporoča se prijava v pred-selek
cijo (www.startup.si); 

• rok: do vključno 21. 4. 2017 za (1) odpiranje, razpis odprt 
do porabe sredstev oz. do vklj. 6. 10. 2017. 

NE PREZRITE – DELAVNICE ! 

V torek, 25. aprila, bomo izvedli praktično delavnico (trajala bo 
cca. 3 ure) za tiste, ki se končno želijo naučiti branja bilanc in iz-
kazov, predavala bo davčna svetovalka in članica franšizne sku-
pine Simič in Partnerji Alenka Zaman, dipl. ekon. Vabimo vas, da 
se na to uporabno delavnico prijavite. 

Obenem pa vas vabimo tudi na delavnice, ki se bodo odvijale v 
prihodnjih mesecih, med drugim na tematiko potnih nalogov ter 
trženja in izzivov sodobnih tehnologij.

Velikokrat je podjetnost le drugo ime za ustvarjalnost, kreativno 
razmišljanje in iskanje rešitev za izzive, ki nam prihajajo nasproti. 
Tisti, ki razmišljajo o lastni podjetniški poti, imajo možnost obis
kati četrtkove podjetniške delavnice, ki se izvajajo na našem se-
dežu ob četrtkih ob 13. uri, udeležba je brezplačna. Prijave so 
obvezne – v primeru maloštevilnih prijav se bo izvedlo individu
alno svetovanje. 

»CO – WORKING«

Skupaj s Techpo d.o.o. in drugimi partnerji podpornega okolja pod
jetništvu nudimo prostor za t. i. »co working« za potencialne in 
obstoječe podjetnike, ki imajo poslovno idejo ali pa jo bodo tam 
generirali. 

Zainteresirani se oglasite na našem sedežu,  
pokličite oz. nam pišite info@cptkrsko.si.

da je danes sistemskih finanč-
nih spodbud bistveno več, kot 
jih je bilo takrat. Tretji vidik pa 
je, da je konkurenca danes ne-
usmiljena. Če si se leta 1990 
spomnil česar koli novega, je 
bilo skoraj vse lahko uspešna 
zgodba, danes pa je na sve-
tu vsega preveč, tako storitev 
kot proizvodov, in moraš biti 
res inovativen in imeti dobro 
zgodbo, da boš uspel. Sistem-
sko podporno okolje pa je za-
gotovo boljše. Ključni problem 
pa je, da politika skozi določe-
na obdobja kar naprej posku-
ša izumiti nekaj novega in da 
se spreminja npr. davčna po-
litika, ki bi morala biti stabil-
na, ne pa da se z vsako novo 
vlado napovedujejo spremem-
be, ki običajno niso bolj nak-
lonjene razvoju podjetništva. 
Z razraščanjem birokracije se 
ponovno oddaljujemo od za-
vedanja, da so mala in srednja 
podjetja, ob nekaj velikih, te-
melj gospodarstva, da bi mora-
li imeti stabilno gospodarsko 
in finančno politiko, ki bi pri-
vabljala in ne odganjala uspeš-
ne podjetnike. Državna upra-
va bi se morala spreminjati v 
smislu vitke uprave ter pos-
tati čim bolj učinkovita in so-
delujoča, ne pa da razmišlja o 
uvajanju novih in večjih sank-
cij ter uvajanju dodatnih dav-
kov. Drugače pa lahko rečemo, 
da so danes za podjetništvo ve-
liko veliko boljši pogoji. 
 
Koliko smo uspešni na tem 
področju v Posavju?
Posavje je specifično, ker so te-
melji gospodarstva veliki ener-
getski subjekti. Imamo nekaj 
inovativnih in zelo uspešnih 
podjetij, vendar se mi zdi, da je 
splošne klime za podjetništvo 
premalo, tako v osnovnem go-
spodarstvu kot v kmetijstvu, 
turizmu … Problem je, ker je 
pogosto ambicija mladih stro-
kovnjakov v Posavju zaposlitev 
v teh velikih sistemih, kjer vi-
dijo lažje in bolj varne možnos-
ti za svoj razvoj, medtem ko je 
to za podjetništvo slabo. Pod-
jetništvo se razvija tam, kjer je 
nekaj velikih podjetij, ki sode-
lujejo z veliko malimi podje-
tji. V obstoječih podjetjih pri-
manjkuje inženirskega kadra, 
saj veliki sistemi lažje posrka-
jo najboljše, ker jim lahko za-
gotovijo pogoje za izobraževa-
nje, štipendiranje, ne nazadnje 
tudi boljše plače. Nimam re-
cepta, kako spodbuditi zaveda-
nje, da se lahko skozi podjetni-
ško pot ravno tako zagotovijo 
dobra delovna mesta, kot če iš-
češ službo, vendar za klasično 
podjetništvo taki veliki siste-
mi niso ravno dobrodošli, go-
vorim seveda z vidika podje-
tništva, ne z vidika ekonomije 
in delovnih mest.
Kar se tiče javne uprave, pa je 
vse odvisno od ljudi, ki so ne-
posredno odgovorni in njihove 
odprtosti za podjetništvo. Na-
čeloma menim, da v vseh ob-
činah Posavja vlada pozitiven 
odnos do podjetništva in da ni 
nekih ovir, da se zaradi uprave 

podjetniki ne bi mogli razvija-
ti. Občine se angažirajo tudi s 
finančnimi spodbudami, tako 
da družbena klima ni nič slab-
ša kot kje drugje v Sloveniji. Če 
bi bile postavljene dolgoročne 
strategije in več promocije v 
smislu, da je podjetništvo te-
melj vsega nadaljnjega razvo-
ja, pa bi bili rezultati lahko še 
boljši. 

Kakšno je vaše mnenje o 
kvaliteti delovanja javnih 
podpornih inštitucij (razvoj-
ne agencije, podjetniški cen-
tri in zavodi …)?
Kvaliteto teh inštitucij težko 
ocenjujem, ker nisem neposre-
den uporabnik njihovih stori-
tev. V novi Sloveniji sem veliko 
sodeloval pri razvoju podpor-
nega sistema za podjetništvo. 
Ves čas sem bil mnenja, da je 
nesmiselno ustanavljati nove 
institucije za storitve, ki jih 
lahko zagotovi že obstoječa 
uprava ali svetovalci, ki delu-
jejo na trgu. Financiranje pod-
pornega sistema je smiselno le 
na osnovi vsebinskega projek-
tnega pristopa in ne po prora-
čunski logiki. Dobri svetovalci 
so tisti, ki živijo od rezultatov, 
ustvarjenih na trgu. Delo ob-
stoječih podpornih inštitucij 
bi bilo smiselno ocenjevati po 
vnaprej opredeljenih pričako-
vanih učinkih, npr. število no-
vih uspešnih podjetij in števi-
lo novih delovnih mest, ki so 
nastala na osnovi aktivnosti 
teh inštitucij, kar pa v praksi ni 
vedno najbolj pogost primer.

V Posavju imamo precej po-
slovnih con, za katere bi tež-
ko rekli, da so zasedene, po 
drugi strani pa morda manj-
ka kakšen podjetniški inku-
bator … 
V Sloveniji v zadnjih 20 letih 
ni bilo jasne vizije o tem, kaj in 
kako želimo zagotoviti ugodne 
pogoje za razvoj gospodarstva. 
Posledica tega je bila logika 
»poslovno cono in fakulteto v 
vsako vas«. Menim, da se cela 
Slovenija po gospodarski moči 
lahko primerja z mestoma Du-
naj ali München, ki nimata vsa-
ko po 200 poslovnih con. V Slo-
veniji bi bilo smiselno umestiti 
v prostor nekaj velikih poslov-
nih con ob avtocestni poveza-
vi in odličnih komunikacijskih 
vozliščih. Primer dobre prakse 
je PC Komenda. V vseh ostalih 
področjih pa zagotoviti pros-
tor za normalen razvoj ob-
stoječih podjetij. Verjetno pa 
je vzrok, da so poslovne cone 
prazne, tudi v cenovni politiki. 
Pri ogledu dobrih praks npr. v 
Avstriji se dá ugotoviti, da so 
opremljena zemljišča v njiho-
vih poslovnih conah cenovno 
bistveno ugodnejša kot v Slo-
veniji. Pa še za izgradnjo hiše 
podjetnikom posamezne obči-
ne zagotovijo poceni parcelo in 
dodatno subvencijo, če pride-
jo investirat v njihovo poslov-
no cono.
Podjetniški inkubator ne 
manjka, ker je bilo na to temo 
v preteklosti kar nekaj aktiv-

nosti. Manjka pa bolj intenziv-
na podjetniška klima in več za-
vedanja, da v bodoče klasičnih 
novih delovnih mest ne bo več, 
ampak si bodo zanje morali 
prizadevati tako posamezniki 
kot institucije, ki so odgovorne 
za zagotavljanje podjetništvu 
prijaznega okolja. 

Kaj menite o socialnem pod-
jetništvu in njegovi perspek-
tivi?
Socialno podjetništvo ni nič 
drugačno od običajnega pod-
jetništva, le da ne temelji na 
kapitalu, ampak na osebnem 
delu vključenih ljudi. Deluje 
pa po enakih principih kot kla-
sično podjetništvo, kar pome-
ni, da morajo prihodki podjetja 
pokriti najmanj vse stroške, ki 
v podjetju nastajajo. Miselnost, 
da je socialno podjetništvo de-
javnost, ki jo je treba financira-
ti s proračunskim denarjem, je 
napačna in ni povsem skladna 
s pojmom podjetništvo. Soci-
alno pomeni le to, da se dolo-
čenim ogroženim ciljnim sku-
pinam pomaga z zagonskimi 
sredstvi, dobro podporo in 
predvsem z naročili storitev 
in izdelkov, ki so jih te skupine 
ljudi sposobne ponuditi. S so-
cialnim podjetništvom smo se 
v Sloveniji ukvarjali že več kot 
pred desetimi leti, pa se seve-
da prenos dobrih praks iz so-
sednjih držav ni najbolje ob-
nesel. Bo pa v prihodnje ob 
pohodu robotizacije in četrte 
industrijske revolucije potreb-
no iskati nova delovna mesta 
v aktivnostih civilne družbe in 
tudi s socialnim podjetništvom 
nadomeščati poklice, ki bodo 
ob tem izumrli.

Sevnica je znana po lesno-
predelovalni, kovinski, ke-
mični in tekstilni industri-
ji - katera od teh področij 
so po vašem mnenju še per-
spektivna?
Vsa našteta področja so per-
spektivna, ker se je to poka-
zalo v preteklih dvajsetih le-
tih. Nobena hiša niti poslovni 
objekt ne deluje brez pohištve-
ne opreme. Nemško gospodar-
stvo temelji na avtomobilski 
industriji in izdelavi industrij-
ske opreme, ki temelji na ko-
vinski industriji. Da je kemična 
industrija perspektivna, doka-
zujejo uspehi družbe Tanin, da 
pa je tekstilna industrija per-
spektivna, dokazuje španska 
Zara, ki je začela nastajati tak-
rat, ko je sevniška Jutranjka za-
čela propadati. Jutranjke da-
nes žal ni več, lastnik Zare pa 
je v tem obdobju postal eden 
najbogatejših Evropejcev. Žal 
tega slovenska industrijska 
politika, ki je verjetno sploh ni 
bilo, v obdobju, ko je še bil čas, 
ni pravilno prepoznala.

Seveda pa ta perspektiva te-
melji na novih znanjih, novih 
pristopih in ne nazadnje ra-
zvojnih finančnih sredstvih, ki 
bi jih bilo smiselno združevati 
tudi na regionalnem nivoju kot 
pomoč odličnim podjetjem, da 
se bodo še hitreje razvijala. 
Ob tem pa se mi pojavlja tudi 
vprašanje, ali imamo na nivo-
ju regije Posavje dobro opre-
deljene cilje bodočega gospo-
darskega razvoja Posavja vsaj 
do leta 2030 in ali bo v bodoče 
ta razvoj odvisen predvsem od 
podjetnosti lastnikov posame-
znih podjetij?!

Kako kaže v Sevnici oz. v Po-
savju s projektom povezova-
nja za izrabo posavskih goz-
dov oziroma lesa in njegove 
predelave, pri katerem ste 
se tudi vi angažirali?
Kakšna je perspektiva pro-
jekta, ne vem, ker vanj nisem 
vključen in ta trenutek niti ne 
vem, ali na tem sploh še kdo 
dela. Bil sem med pobudniki 
aktivnosti za aktiviranje tega 
velikega potenciala. V fazi mo-
tiviranja deležnikov za razmi-
šljanje o tem smo ugotovili, da 
potenciali so, da tradicija je 
in da so tudi podjetniške pri-
ložnosti. Je pa verjetno ključ-
ni problem zopet v denarju za 
financiranje inicialne faze ra-
zvojnega projekta, ki bi dal re-
zultate šele na dolgi rok. Mo-
goče pa bi o tem več lahko 
povedali predstavniki podpor-
nih in razvojnih institucij v Po-
savju, ki imajo v pretežni meri 
zagotovljene sistemske vire za 
svoje delovanje in je ne nazad-
nje tudi njihovo poslanstvo, da 
razvijajo in izpeljejo podobne 
dolgoročne razvojne projekte.

Je možno zgodbo o Melani-
ji in »first lady« izkoristiti v 
podjetniške namene?
Jaz v tem ne vidim posebno ve-
like zgodbe. Če ne veš, kaj želiš 
početi, ti tudi taka zgodba ne 
more nič pomagati. Če v svojih 
aktivnosti že tako nisi organi-
ziran za to, da se boš ukvarjal s 
turizmom, izletniškim, kulina-
ričnim ali kakršnim koli dru-
gim, to ime ne more nič dopri-
nesti. Če pa imaš svojo zgodbo, 
lahko to trenutno medijsko ev-
forijo in prepoznavnost izko-
ristiš. Včasih še v Ljubljani niso 
vedeli, kje je Sevnica, tako da 
je pri prepoznavnosti to lah-
ko dobrodošlo, vendar samo 
za tiste, ki že tako vedo, kaj že-
lijo početi v poslovnem svetu. 
Da pa bi samo zaradi tega, ker 
je gospa, ki je nekoč odrašča-
la v Sevnici, sedaj postala prva 
dama ZDA, lahko delali neke 
nove velike podjetniške zgod-
be, pa se mi zdi utopija.

 Peter Pavlovič

Kdor nima svoje zgodbe, mu tudi Melanija ne more pomagati

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Zakonca Jože in Jožica Češek z Armeškega 
pri Brestanici sta s stečajem specializiranega 
podjetja za izdelavo industrijske opreme SOP 
Krško delila v začetku devetdesetih let usodo 
več sto zaposlenih, ki so ostali brez dela. Da bi 
lahko preživela družino z dvema odraščajoči-
ma otrokoma, sta za opravljanje dejavnosti no-
voustanovljenega podjetja najela starejšo hišo 

ob glavni regionalni cesti skozi Krško, na nas-
lovu Cesta krških žrtev 139, kjer ima podjetje 
sedež in poslovne prostore še danes. 

PREPOROD DEJAVNOSTI  
V NOVIH PROSTORIH

Po delni adaptaciji prostorov sta Češkova spr-
va v objektu uredila servis za motorna kolesa 
in manjšo prodajalno z rezervnimi deli, pred-
vsem za proizvode znamke Tomos, ob tem pa 
je v začetnem obdobju Jože izvajal servisne 
storitve tudi za podjetje Delta Team Krško. S 
širitvijo programa so uspeli v podjetju najprej 
pridobiti servis in prodajo proizvodov Tomos, 
Piaggio, Gilera in Vespa, v letu 1995 pa še za 
uveljavljeno znamko motornih koles Kawasa-
ki. Ker so se zaradi širitve dejavnosti in obse-
ga dela neprestano soočali s prostorsko stisko, 
so več let po ustanovitvi, kot pove Jože Češek, 
vlagali napore v odkup objekta, saj je bil le-ta 
še vedno voden kot lastnina SOP-a in z njim 
povezanim stečajnim postopkom, ki se je vle-
kel kot jara kača. Nakup so uspeli realizirati v 
letu 1998 in po pridobitvi vse potrebne doku-
mentacije na istem prostoru pričeli z gradnjo 
objekta, ki je na prehodu v 21. stoletje, v letu 
2000, ko so začeli poslovati v novih prosto-
rih, predstavljal mejnik v razvoju podjetja, saj 
so imeli v njem zagotovljene tako vse pogo-

je za opravljanje dejavnosti kakor tudi za pri-
dobitev pravic za prodajo in servisiranje novih 
blagovnih znamk. 

Jože Češek je podjetje Trgomoto kot direktor 
vodil še naslednje desetletje, vse do leta 2010, 
ko se je upokojil, nakar je utečeno in že do-
dobra uveljavljeno podjetje predal sinu Marti-
nu in njegovi soprogi Tanji. Pri tem pa Češek 
ne skriva želje, da bi po zaključenem šolanju 
smisel v podjetju, delo v njem in nekega dne 
tudi vodenje našel in prevzel kot tretji družin-
ski rod vnuk Jože. 

PRODAJALNA IN SERVIS PO MERI  
LJUBITELJEV JEKLENIH KONJIČKOV

Podjetje še naprej ostaja specializirano za pro-
dajo motornih koles in koles z motorjem, sku-
terjev, motoristične opreme tako originalnih kot 
alternativnih rezervnih delov, motornih olj idr. 
Poleg moto servisa za motorna kolesa se kot 
neodvisen serviser ukvarjajo tudi s servisiran-
jem avtomobilov vseh blagovnih znamk, polnit-
vijo klimatskih naprav, menjavo pnevmatik idr., 
v njihovih prostorih pa se že sedmo leto nahaja 
tudi trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za avtomobile Potokar iz Ljubljane. V 25 
letih poslovanja so v podjetju uspeli vzpostaviti 
vrsto trdnih sodelovanj s poslovnimi partnerji, 
ki temeljijo na korektnem in zaupanja vrednem 
odnosu, med glavnimi pa so družbe AS Dom-
žale - generalni zastopnik znamke Honda, ma-
riborska družba DKS - generalni zastopnik za 
znamko Kawasaki, Piaggio center PVG Koper 
za znamke Piaggio, Vespa, Gilera, grosistično 
podjetje Aures Koper, specializirano za moto-
ristično opremo, družba Velo Ljubljana, Mare-

com Idrija, Motopoint Adriatic Maribor in dru-
gi. Družba Trgomoto je na področju Posavja 
in Dolenjske pooblaščeni prodajalec in servi-
ser znamk Kawasaki, Honda, Piaggio, Vespa in 
Gilera. Kakor izhaja iz vsega navedenega, lju-
biteljem jeklenih konjičkov poleg motornih ko-
les in koles z motorjem nudijo v prodajo tudi 
široko paleto motoristične opreme: čelade, jak-
ne, hlače, kombinezone, škornje, rokavice raz-
ličnih znamk in različnih cenovnih razredov ter 
tudi ostalo dodatno opremo za motocikle, kot 
so kovčki, zaščite, čistila, olja, filtri ipd. 

Češek, ki po zaključku aktivne delovne dobe v 
podjetju Trgomoto opravlja še vlogo prokurista, 
še pove, da četudi se je v tej branži tekom 
let na relativno majhnem območju vzpostavila 
močna konkurenca, dobro sodelujejo s 

tukajšnjimi podjetji, pri čemer pa je moteča, 
kot dodaja, prodaja motorjev v trgovskih 
centrih, saj teh ni mogoče enačiti s prodajo 
živilskih, prehrambenih ali tekstilnih izdelkov: 
"Pri nas na vsakem prodanem vozilu opravimo 
predprodajni (nulti) servis, pri katerem se 
vozilo pregleda, stranki razložimo delovanje in 
samo ravnanje kakor tudi, na kaj morajo biti 
z vidika varnosti, varne udeležbe v prometu 
pozorne pri uporabi le-tega. Naša prednost je, 
da nam ni vseeno, kakšen izdelek dobi stranka 
v roke, ker motor ni kremna rezina," zaključuje 
Češek in vabi vse lastnike motorjev k letnemu 
servisu svojih jeklenih konjičkov - brezhiben 
motor je namreč tudi pogoj za varno vožnjo in 
užitke ob njegovi uporabi. 

KAPPA-JET  
61,90 EUR

KAPPA-CROSS  
75,60 EUR

AIROH - MV- 
135,00 EUR

NZI-JET-BLOOM 
  59,20 EUR

NZI-JET  
49,50 EUR

NZI-SYMBIO  
90,80 EUR

Zakon o motornih vozilih in novela o pravilih cestnega prometa z letošnjim letom določata obvezno uporabo čelade tudi za voznike koles z motorjem (mopedi do 25 km/h).  

PONUJAMO VAM PESTRO IZBIRO RAZLIČNIH ČELAD, NEKATERE PO AKCIJSKIH CENAH:

KRŠKO
»Motor ni kremna rezina ...«

Podjetje Trgomoto trgovina in servis Krško d.o.o., krajše poimenovano Trgomoto Krško, se je z ustanovitvijo v letu 1992 pridružilo tedaj še 
maloštevilnim zasebnim specializiranim podjetjem za popravilo, servis in vzdrževanje motornih koles na območju Posavja. V sklopu svoje de-
javnosti je izvajalo tudi trgovinsko dejavnost s prodajo motornih koles, rezervnih delov ter dodatne opreme. 

Ustanovitelja Jožica in Jože Češek

V podjetju je zaposlen še Jože Zupan,  
ki opravlja tudi servis avtomobilov.

Družina Češek tudi v prostem času živi z motorji,  
z desne direktor Martin Češek z ženo Tanjo in njunim sinom Jožetom.

Na zalogi pestra izbira motornih koles in koles z motorjem
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Začetki podjetja Q Techna segajo v leto 1992, ko sta ga 
ustanovila Stanislav in Božena Zorko, osnovna dejavnost 
pa je bila preskušanje, nadzori in certificiranje. Začetno ob-
dobje je bilo vezano na delo na projektih v lokalnem okolju, 
prvenstveno na remontih v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 
in v Vipapu. Sprva je Zorko delal sam, čez nekaj let pa že z 
manjšo ekipo najetih posameznikov za posamezne projekte. 
Leta 1996, s propadom gigantov s področja strojegradnje in 
vzdrževanja, so v podjetju zaposlili prve sodelavce. Vse do 
leta 2000 je bil obseg dela omejen na manjše število naroč-
nikov, pri čemer je po obsegu del izstopal NEK. Leta 2001 je 

lastnik Q Techne postalo pod-
jetje Numip. Do tega leta je 
podjetje vodil Stanislav Zor-
ko, od takrat dalje pa ga vodi 
dr. Andrej Lešnjak. V letu 
2002 so izgubili velik obseg 
dotedanjega dela in pričeli s 
spremembo koncepta delo-
vanja. Upadu dela so se pri-
lagodili tudi z rahlim zmanjša-
njem števila zaposlenih, a so 
se kmalu stabilizirali na račun 
širjenja dejavnosti, tako da so 
povečevali število novih pod-
ročij dela, uvajali nove stori-
tve in pridobivali nove kupce. 
V letu 2004 so intenzivno pri-
čeli z zaposlovanjem. Trenu-

tno ima podjetje 37 redno zaposlenih sodelavcev, kar jih 
po tem kriteriju, pa tudi po prihodkih, uvršča med velike to-
vrstne organizacije v Sloveniji. Ustanovili so tudi lastno ra-
zvojno raziskovalno skupino, s katero razvijajo nove zah-
tevne storitve.

MED NAJVEČJIMI V ŠIRŠEM REGIONALNEM 
PROSTORU

Q Techna je v tem trenutku ena največjih družb, ne samo v 
slovenskem, ampak tudi v regionalnem merilu, na področju 
izvajanja neporušitvene kontrole (t. i. NDT - non-destructive 
testing) – v prvi vrsti kovinskih materialov in zvarov. Pri ne-
prušitveni kontroli gre tako za pregled osnovnih materialov 
(ulitki, pločevine) kot tudi končnih izdelkov (cevovodi, kotli, 
posode, nosilne konstrukcije, vozila ipd.). »Posledično smo 
z razvojem teh storitev razvili center za usposabljanje osebja 
za neporušitveno kontrolo, ki ima od vseh delujočih najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji, hkrati pa ocenjujemo, da je tudi po obse-
gu največji. Gre za daljša usposabljanja, od enega do treh te-
dnov. Tečajniki prihajajo iz mnogih zelo uglednih slovenskih, 
hrvaških in tudi avstrijskih podjetij. Skupaj smo usposobili že 
več kot 3000 posameznikov,« pojasnjuje Lešnjak. Usposa-
bljanja izvajajo na lokacijah Krško in Čakovec, za zaključe-
ne skupine pa tudi pri naročnikih. Izvajajo tudi različna krajša 
specialistična usposabljanja, npr. za notranje presojevalce, 
s področja tlačne opreme, materialov, varjenja, kontrole, od-
padkov ipd. V okviru storitev kontrole imajo največ aktivnosti 
vezanih na kontrolo izdelave, montaže in vzdrževanja stroj-
nih komponent, kot so cevovodi, posode, kotli, ventili, obeš-
ala, črpalke ipd. Na zakonsko reguliranem področju izvajajo 
periodične preglede opreme pod tlakom, jeklenk in cistern 

za prevoz nevarnega blaga 
skladno z zahtevami ADR.

S certificiranjem so priče-
li pred več kot desetimi leti, 
in sicer najprej na področju 
certificiranja (atestiranja) 
varilcev. Do sedaj so izdali 
že več tisoč certifikatov va-
rilcev. »Obseg teh storitev 
smo močno razširili, tako 
da sedaj ponujamo širok 
in večkrat zaokrožen nabor 
storitev certificiranja. Certi-
ficiramo varilne postopke, 
usposobljenost podjetij za 
izdelavo jeklenih konstruk-
cij, za izvajanje varilskih del 
in za varjenje železniških vozil, vpeljali pa smo tudi certificira-
nje sistemov vodenja, kot sta npr. ISO 9001 in ISO 14001,« 
pojasnjuje direktor. Za mnoga področja certificiranja je pred-
pogoj pridobitev ustreznih akreditacij, pooblastil in priglasi-
tev. Q Techna je priglašena v Bruslju za področje certifici-
ranja v skladu s štirimi evropskimi direktivami – gradbeni 
proizvodi, tlačna oprema, premična tlačna oprema in intero-
perabilnost železniškega sistema. Na tem področju prever-
jajo interoperabilnost na vseh večjih odsekih, ki so v fazi re-
konstrukcije – Zidani Most-Celje, Maribor-Šentilj, Pragersko, 
kočevska proga, Divača, Poljčane-Slovenska Bistrica ... V 
tem okviru pokrivajo vsa strukturna področja, in sicer infra-
strukturo, energijo in vodenje ter signalizacijo, vključujejo pa 
se tudi v izgradnjo novih tirnih vozil oz. v rekonstrukcije ob-
stoječih tirnih vozil. 

PRISOTNI ŽE V 17 DRŽAVAH

Podjetje deluje na področju energetike, farmacije, kemije, 
strojegradnje, železniškega prometa, jeklarstva in mnogih 
drugih zahtevnih industrijskih področjih. »Imamo skoraj 1000 
različnih naročnikov s področja celotne Slovenije in tujine. Z 
nekaterimi sodelujemo redno, z drugimi občasno,« poudar-
ja Lešnjak. Med slovenskimi partnerji so družbe s področ-
ja energetike (NEK, TEŠ, Numip, TEB, HESS, HSE Invest, 

Energetika Ljubljana, SENG, Butan Plin), infrastrukture in 
prometa (Kovis, DRI, SŽ-VIT, SŽ), kovinske industrije (Metal-
na Senovo, Willy Stadler, Inkos, SIJ) ter farmacije in kemije 
(Krka, Lek, Belinka). Lešnjak posebej izpostavlja dobro so-
delovanje z vsemi posavskimi energetskimi družbami kot tudi 
z drugimi podjetji v regiji. V letu 2005 so pričeli z delom v tuji-
ni. Najprej so uspeli na področju jedrske energetike, večino-
ma v ZDA, kjer so bili do sedaj prisotni na 17 elektrarnah oz. 
na 23 enotah. Danes so prisotni v skupaj 17 državah v Evro-
pi (Avstrija, Belgija, BiH, Češka, Črna gora, Francija, Grčija, 
Hrvaška, Italija, Makedonija, Slovaška, Srbija, Španija, Švi-
ca), severni Ameriki (ZDA) in Aziji (Kitajska in Turčija). Med 
njihovimi partnerji iz tujine so denimo podjetja Westinghouse, 
Alstom, Remak, ZK-Termochem, SSI, GE, Tecnatom, Man-
giarotti, Zauner, Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja, 
Qualitech, Plaser Theuer, Geismar itd. »Vsa dela v tujini so 
povezana s tem, da s svojim osebjem v tuji državi opravimo 
storitev,« izpostavlja prvi mož Q Techne.

OSEBJE JE VISOKO USPOSOBLJENO

Q Techna ima od leta 2003 sedež v Ljubljani, v Krškem pa 
podružnico. Na obeh lokacijah skupaj zaposlujejo 37 so-
delavcev, pri čemer jih večina deluje na lokaciji v Krškem. 
»Navkljub temu je krog, od koder prihajajo zaposleni, zelo ši-
rok in ni ozko vezan na Posavje, ampak na osrednjo in celot-
no vzhodno Slovenijo - Dolenjska, Posavje, Ljubljana z oko-

lico in Štajerska,« dodaja Lešnjak. Kot pravi, želijo obdržati 
pozitiven trend zaposlovanja, pri iskanju kadrov pa se je iz-
kazalo, da je zelo pomembno pridobiti ustrezne informacije 
o posamezniku. Kot zelo dobra informacija se izkaže kvalite-
tno priporočilo, najboljši pokazatelj pa je preizkus na krajših 
projektih. »Na prvo mesto postavljamo delavnost, samoini-
ciativnost, pripravljenost za timsko delo in komunikativnost. 
Brez teh predpogojev nobena, še tako visoka kvalifikacija, 
ne odtehta teh primanjkljajev.« Njihovo osebje mora biti vi-
soko usposobljeno, certificirano in imeti ustrezne izkušnje, 
znati mora komunicirati z naročnikom in obvladati tuje jezike. 
»Zato večinoma zaposlujemo inženirje in tehnike, ki jih skozi 
dodatna usposabljanja, vključno s praktičnim delom, vpelje-
mo v delo. Brez dodatnega usposabljanja ne gre, čeprav je 
le-to povezano z visokimi stroški, ne glede na to, ali se od-
vija doma ali v tujini,« pojasnjuje.
 
PRIMORANI POVEČATI PROSTORE

V načrtih za prihodnost večjih sprememb v pristopu ne pred-
videvajo, kar pomeni, da želijo ohraniti stabilno poslovanje 
in stabilno rast na način, kot so ga zagotavljali do sedaj. To 
pomeni stalen razvoj novih storitev in iskanje novih kupcev. 
»Hkrati moramo ohranjati zaupanje obstoječih naročnikov in 
ga po možnosti še nadgraditi. Vlaganje v opremo je stalni-
ca in predpogoj za delo. Bomo pa primorani kmalu povečati 
prostorske zmožnosti, saj so naši prostori, prvenstveno tis-
ti, ki so namenjeni preizkušanju, premajhni. To rešujemo z 
večizmenskim delom, tudi ob koncu tedna, vendar je ta re-
šitev samo kratkoročna, saj to žal več ne omogoča večanja 
obsega del na tem področju,« pojasni Lešnjak. Glede na to, 
da veliko dela opravijo na dnevni osnovi na terenu, so zanje 
izrednega pomena dobre cestne povezave. S tega stališča 
so se pogoji v zadnjem času močno izboljšali, pravi direk-
tor, saj je povezava proti zahodu zelo dobra, še vedno pa je 
težava v smeri severa oz. Maribora.

Kot najpomembnejši doprinos podjetja k lokalnemu oko-
lju izpostavljajo dejstvo, da zaposlujejo večje število stro-
kovnjakov, ki jim omogočajo kakovostno delo, možnosti za 
osebni razvoj, posledično pa eksistenco njim in njihovim 
družinam. Zavedajo se tudi družbene odgovornosti, zato 
po zmožnostih podpirajo dobrodelne dejavnosti oz. dejav-
nosti, za katere smatrajo, da so pomembne za razvoj na-
šega okolja.  

Že 25 let zanesljiv partner
Podjetje Q Techna, Inštitut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o., letos praznuje že 25-letnico obstoja. Je ena izmed vodilnih sloven-
skih družb in konkurenčna srednjeevropska družba na področju zagotavljanja kakovosti, kontrole ter izobraževanja in certificiranja na elek-
troenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih in ostalih objektih zahtevne tehnologije.

Dr. Andrej Lešnjak 

Poslovna stavba podružnice v Krškem

Izvajanje kontrole v jedrskem objektu

Radiografska kontrola rezervoarja za gorivo

Ultrazvočna kontrola 
zvarnega spoja

Oprema za kontrolo 
tesnosti
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Kot veste, je – ne glede na to, kaj 
pravijo politiki – v gospodarstvu 
veliko težav. In videti je, da ne bo 
nič bolje. Pa vendarle je zanimivo, 
da gre nekaterim podjetnikom ve-
liko bolje kot drugim. Celo odlič-
no jim uspeva. Veseli smo, da lah-
ko povemo, da so nekatera izmed 
teh podjetij naše stranke in precej 
med njimi od samega začetka nji-
hovega poslovanja.

Star slovenski pregovor pravi: 
»Vsak je svoje sreče kovač.« Svoje 
sreče kovač si, če znaš delati pra-
ve izdelke ali izvajati storitve, ki 
jih kupci potrebujejo. Da bi podje-
tnikom in podjetnicam na začetku 
podjetniške poti, podjetjem v ras-
ti in podjetjem v težavah olajšali 
pot do uspeha, smo v podjetju KIN.
SI d.o.o. razvili podporne storitve 
za podjetništvo. Tovrstno dejav-
nost je začel Kamil Krošelj konec 
osemdesetih let prejšnjega stole-
tja, danes jo ob njegovi asistenci 
izvajajo družinski člani, v podjetju 
zaposleni in zunanji strokovni so-
delavci. Tako lahko na enem mestu 
zagotovimo celovite storitve, ki jih 
potrebujejo podjetniki in podjetni-
ce na začetku podjetniške poti in 
vseh nadaljnjih fazah.  

Kdaj se je primerno odločiti za 
storitve podjetja KIN.SI d.o.o.?

1. Ko sta podjetnik ali podjetnica 
v fazi snovanja svoje podjetni-
ške dejavnosti, pri preverjanju 
podjetniške ideje, pri obliko-
vanju poslovnega modela in 
pri izdelavi poslovnega načrta.

2. Ko podjetnik ali podjetnica 
začne svojo podjetniško de-
javnost in potrebuje zelo dob-
ro strokovno podporo za vstop 
na trg.  

3. Ko podjetje posluje in je racio-
nalneje, da jim računovodstvo 
in obračun plač izvaja zunanji 
izvajalec.

4. Ko je podjetje že tako veliko, 
da ima organizirano lastno knji-
govodstvo, potrebuje pa stro-
kovno pomoč pri izdelavi me-
sečnih in letnih finančnih in 
davčnih obračunov.

5. Ko pri pravnem subjektu vodijo 
lastno računovodstvo in imajo 
zaradi porodniških in bolniških 
dopustov začasno odsotne svo-
je strokovne sodelavce in sode-
lavke ter potrebujejo začasno 
kadrovsko nadomestitev.

6. Ko podjetje prenavlja svoje 
poslovne procese in potrebu-

je zunanjo strokovno pomoč 
pri organiziranju računovodske 
funkcije podjetja ali izbiri pro-
gramske opreme za poslovni in-
formacijski sistem.

7. Ko podjetnik, podjetnica, pod-
jetje ali nosilec, nosilka  kme-
tijske dejavnosti potrebuje za 
izvedbo razvojnih projektov fi-
nančna sredstva iz razvojnih 
in komercialnih virov, za to pa 
potrebuje strokovno pomoč pri 
izdelavi prijav na javne razpi-
se.

8. Ko podjetnik, podjetnica raz-
vije inovativen izdelek, ki ga 
je primerno patentno zaščiti-
ti in oblikovati novo blagovno 
znamko.

Kje deluje podjetje KIN.SI d.o.o.?
Podjetje KIN.SI d.o.o deluje  na 
območju celotne Slovenije, od 
Kobarida do Ljubljane in Murske 
Sobote ter seveda v Posavju in na 
področju večine storitvenih in pro-
izvodnih dejavnosti.

Zakaj je vredno sodelovati s pod-
jetjem KIN.SI d.o.o.?

1. Ker ima zelo dobro, izkušeno in 
usposobljeno strokovno ekipo, 

27-letno tradicijo  ter  daje ga-
rancijo za dobro izvedbo sto-
ritev.

2. Ker ima najsodobnejšo infor-
macijsko podporo, ki omogoča 
malim podjetnikom in podjetni-
cam spremljanje poslovanja s 
pomočjo pametnega telefona, 
večjim podjetjem brezpapirno 
poslovanje in dostop do infor-
macij o njihovem poslovanju 
preko spleta kadar koli in od 
kjer koli.

3. Ker zagotavlja celovite stori-
tve na enem mestu (finančne, 
davčne, računovodske, pravne 
in kadrovske).

4. Ker ima ceno storitev usklaje-
no s kvaliteto storitev in kon-
kurenco na trgu ter naročniku 
zagotavlja optimalne stroške.

5. Ker podjetnikom in podjetni-
cam ter podjetjem zagotavlja 
pravočasne in kvalitetne infor-
macije, ki posledično zagota-
vljajo poslovanje z manj stre-
sa.

6. Ker podjetnikom in podjetni-
cam zagotavlja, da imajo ure-
jeno poslovanje, da se poču-
tijo varne in imajo posledično 
več časa za družino in prija-
telje. 

Kako lahko preizkusite ali 
naročite storitve KIN.SI d.o.o.?

Izpolnite, slikajte s telefonom 
in pošljite na 031 483 022 ali na 

info@kin.si 
ali pokličite na 07 81 61 700.

Ime in priimek

_________________________

Podjetje/Kmetija

_________________________

Naslov

_________________________

Telefon

_________________________

epošta

_________________________

Želim sestanek na temo

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Kako postati in delovati 
kot podjetnik brez stresa?

Podporne storitve lahko podjetnim ljudem pomagajo na poti k uspehu.

oglas_SPRINTER_innovation_POSAVSKI-OBZORNIK_03-2017_260x168.indd   1 24/03/2017   10:54



Posavski obzornik - leto XXI, številka 7, četrtek, 30. 3. 2017 21
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

ZAKLJUČNI RAČUN PRORA-
ČUNA OBČINE BREŽICE
Občina Brežice je v preteklem 
proračunskem letu uresničila 
za 22 milijonov evrov odhod
kov, 21,3 milijona prihodkov, 
sredstva za investicije so zna
šala dobrih 7 milijonov evrov. 
Večje investicije, ki se večino
ma nadaljujejo tudi v letošnjem 
letu, so: rekonstrukcija in dozi
dava OŠ Cerklje ob Krki, obnova 
večnamenskega doma Jesenice 
na Dolenjskem, vodovod Cerk
lje ob Krki, vrtina Glogov Brod, 
urejanje Obrtne cone Dobova, 
obnova lokalne ceste Bukošek-
Dobova, kolesarska steza Čatež-
Terme Čatež, pločnik Velike Ma
lence-Krška vas, modernizacija 
Vinarske poti na Bizeljskem, od
sek pločnika rondo Tuš-Trnje, iz
delava projektne dokumentacije 
za Vodni center Brežice ter šte
vilni manjši projekti po krajevnih 
skupnostih.
Občina Brežice je v preteklem 
letu namenila preko javnega 
razpisa za razvojne programe 
kmetij dobrih 91.000 evrov, za 
vzpodbude podjetništvu in sub
vencije za nakup zemljišč v po

Občino Brežice zavoljo uspešnih 
športnic in športnikov ter kako-
vostne športne infrastrukture 
pogosto imenujejo športna ob-
čina. In da bo športno udejstvo-
vanje še bolj dostopno vsem, 
ki rekreativno preživljajo svoj 
prosti čas, bodo v soboto, 1. ap-
rila 2017, svoja vrata za zunan-
je uporabnike odprla športna ig-
rišča pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova.

S sobotnim dogodkom bosta 
Zavod za šport Brežice in OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova kot 
upravljavca športnih površin in 
otroškega igrišča uradno naz
nanila, da bodo športne površi
ne od 1. aprila 2017 naprej vsak 
dan (tudi ob nedeljah in prazni
kih) med 14. in 19. uro odprte za 
brezplačno uporabo vsem zain
teresiranim uporabnikom. 

Dostopnost površin vsem upo
rabnikom omogočata Obči-
na Brežice in Zavod za zapos-
lovanje RS s sofinanciranjem 
programa javnih del »Izvajan-
je dejavnosti na področju špor-
ta, nadzor in skrb za urejenost 
športnih objektov«. V program 
javnih dela sta vključeni dve ose
bi, ki bosta skrbeli za nadzor upo

rabnikov, izvajali manjša vzdrže
valna dela in skrbeli za ravnanje 
s površinami v duhu dobrega 
gospodarja. Pobudnica za do
stopnost igrišč uporabnikom je 
tudi KS Dobova, ki je od izvedbe 
športnih površin zagovarjala od
prtost in dostopnost igrišč.

Ob prvem dnevu odprtih špor
tnih igrišč bodo površine organi
zirano preizkusila številna špor
tna društva iz občine Brežice, 
ki vsako leto v svoje programe 
aktivnega športnega življenja 
vključujejo skoraj 2.000 občank 
in občanov vseh generacij. Na 
otvoritvenem dnevu bodo sode
lovali Moško rokometno društvo 
Dobova, Rokometni klub Breži
ce, Rokometna šola Gorazda 
Škofa in Rokometni klub Sevni
ca, Športno društvo Petelinček, 

Mažoretke Dobova, nogometne 
ekipe selekcije U10, rekreativne 
skupine Športnega društva Sela, 
Rekreacija 2001 Dobova in sku
pina občinskih svetnikov. Pote
kali bodo rokometni turnir, no
gometni turnir, turnir v odbojki 
na mivki in revijalni turnir ma
lega nogometa. Vsi dogodki se 
bodo odvijali med 14. in 19. uro.

Uradni del otvoritve se bo pri-
čel ob 16. uri, program otvorit-
ve bodo sooblikovali Mažoretke 
Dobova, Gasilski pihalni orkes-
ter Loče in Šola zdravja. Zbrane 
bodo na dogodku pozdravili žu
pan občine Brežice Ivan Molan, 
v. d. direktorja Zavoda za šport 
Brežice Sandi Hervol, ravnatelji
ca OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobo
va Ivana Baškovič in predsednik 
KS Dobova Mihael Boranič. 

Sprejet zaključni račun za leto 2016
Občinski svet občine Brežice je na 17. seji potrdil zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016. Svetnice in 
svetniki so s sklepom tudi prekategorizirali stanovanja v štiri bivalne enote. Svetniki so potrdili tudi uskladitev cen sto-
ritve Pomoč družini na domu (storitev izvaja Center za socialno delo Brežice), ki je po novem za uporabnike višja za 
1 %. Občina Brežice sicer ceno storitve subvencionira v višini dobrih 66 % (od polne cene storitve, ki znaša 18,31 EUR 
na uro, plača uporabnik 6,20 EUR na uro). 

slovnih conah pa 183.000 evrov. 
Za tekoče transferje, med katere 
spadajo sredstva za subvencije, 
sofinanciranje programov druš
tev, zdravstveno in socialno var
stvo občanov, je občina v 2016 
namenila 9 milijonov evrov. Od 
tega je občina namenila kar 3 
milijone evrov za kritje razlike 
med plačilom staršem in ceno 
programa predšolske vzgoje. 

BIVALNE ENOTE ZA REŠEVAN-
JE STANOVANJSKIH STISK
V občini Brežice je nekaj ob
čanov v hudi socialni stiski, ki 
potrebujejo stanovanjsko na
mestitev, za katero bi prispe

vali minimalno lastnih 
sredstev, kar pome
ni, da so pogosto tudi 
neprofitna stanovan
ja predraga zanje. V 
takšnih primerih so 
najbolj optimalna re
šitev stanovanjske 
enote. Zato si Obči
na Brežice prizadeva 
pridobiti lastništvo 
nad zapuščeno stav
bo Doma upokojen
cev Brežice, kjer bi 

bilo mogoče urediti več bivalnih 
enot, vendar dogovora s pristoj
nim ministrstvom kljub števil
nim pogovorom še ni. 
Ker v občini potrebuje names
titev v bivalnih enotah od 8 do 
12 oseb, se je Občina Brežice od
ločila, da stavbo v njeni lasti na 
Prešernovi 11 b (nasproti stav
be nekdanjega doma upokojen
cev), preuredi v štiri bivalne eno
te, kjer bosta lahko v posamezni 
enoti nameščena po dva stano
valca. Predlog je podprl Občinski 
svet občine Brežice in dal sog
lasje k prekategorizaciji stano
vanj. Dela adaptacije stavbe že 
potekajo, zaključena bodo pred

vidoma v prvi polovici tega leta, 
vrednost del znaša 35.000 evrov. 

Proračun občine je temeljni do
kument, s katerim so predvide
ni prihodki in drugi prejemki ob
čine ter odhodki in drugi izdatki 
občine za eno leto. Občina Bre
žice že pripravlja osnutek prora
čuna za leto 2018 in vabi zainte
resirane občanke in občane, da 
posredujete svoje predloge za 
uvrstitev projektov v proračun 
za naslednje leto. Vaše predlo
ge bomo preučili ter jih v skladu 
s finančnimi in zakonskimi mož
nostmi upoštevali pri pripravi 
osnutka proračuna občine. 

Kako lahko občanke in občani 
prispevate svoje predloge?

Predloge lahko posredujete pre
ko svoje krajevne skupnosti, zve
ze in društev, v katerih delujete, 
ali pa svoj predlog za uvrstitev 
projekta, programa ali investi
cije v osnutek proračuna Obči
ne Brežice za leto 2018 pošljete 
po elektronski pošti na obcina.
brezice@brezice.si, lahko jih po
sredujete preko spletne strani 
www.brezice.si v rubriki VPRA

ŠAJTE NAS ali po običajni pošti 
na naslov Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Rok za posredovanje predlogov 
je 30. 4. 2017.

Kako občina pripravlja prora-
čun?

Pri določitvi proračuna mora ob
čina upoštevati razmere v gos
podarstvu na ravni države, ki do
ločajo višino državnih sredstev 
ter s tem tudi finančno zmogl
jivost občine (ocena, koliko bo 
davčnih in nedavčnih prihod
kov) oz. kolikšen bo okvirni ob
seg sredstev v proračunu.

Občina Brežice večji del prora
čunskih sredstev namenja ures
ničevanju nalog, ki jih občini 
nalaga zakonodaja, pri tem pa 
sledi uravnoteženemu razvo
ju vseh krajev. Razvojne usme
ritve občine so bile v preteklih 
letih namenjene zagotavljan
ju kakovostne infrastrukture na 
področju komunalnih storitev 

(neoporečna pitna voda, čiš
čenje odpadnih vod ipd.), pro
meta, šolstva, športa, kulture, v 
izgradnjo poslovnih con in načr
tovanju prostora (občinski pros
torski načrt). 

Katerim prednostnim nalogam 
sledi občina?

Občina pri svojem delovanju sle
di prednostnim nalogam, ki so:
• gospodarski razvoj na osno

vi novih prostorskih in kad
rovskih potencialov in vlaganj 
v občinski prostor; 

• ustvarjanje institucij znanja in 
njihovo povezovanje z gospo
darstvom ter

• učinkovita družbena infra
struktura. 

V pripravo proračuna so vklju
čeni neposredni porabniki pro
računskih sredstev, krajevne 
skupnosti in javni zavodi, kate
rih ustanoviteljica je občina. V 
času priprave osnutka proraču
na lahko zainteresirani podajo 
svoje predloge.

Največji projekt Občine Brežice je rekon-
strukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki.

Priprava osnutka proračuna za leto 2018 
poziv občankam in občanom k sodelovanju s predlogi

Ob popoldnevih bodo športna igrišča pri 
dobovski šoli odprta za zunanje uporabnike
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VELIKONOCNI SEJEM
v soboto, 8. aprila 2017, 
   od 8. do 12. ure

arne

www.raceland.si

VSTOP PROST

SOBOTA 8.4.2017 od 9.00 do 16.00

Sveti za Preventivo in Vzgojo v cestnem prometu, občin Brežice, Kostanjevica na Krki, 

Krško in Škocjan, PU Novo mesto in Raceland CVV Krško.  

- predavanja

- spretnostna vožnja na poligonu

- korekcijske vožnje na pisti

Občina Krško je konec lanskega leta in v tem letu začela z gradnjo 
oz. rekonstrukcijo večih odsekov cest na območju občine. V Krškem 
napreduje gradnja tretjega mostu v okviru izgradnje krške obvo-
znice, v Brestanici gradnja krožišča Dorc, pa tudi v Velikem Pod-
logu. V marcu se je začela tudi gradnja krožišča na Sremiški ulici, 
sledile bodo obnove ulic na Vidmu.

Potem ko so v začetku oktobra lani direktor Direkcije RS za infra
strukturo Damir Topolko, župan občine Krško mag. Miran Stanko 
in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Tine Vadnal podpisali 
pogodbo za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z na
vezavo na občinsko, so v novembru 2016 stekla dela. Novogradnja 
mostu (dolžine 274 metrov) preko Save pri Žadovinku z navezavo 
na sedanjo cesto do Megadoma z navezavami, vključno z vsemi ko
munalnimi vodi in pridobitvijo vseh dovoljenj, bo trajala predvido
ma do konca marca 2019. Dela za izgradnjo mostu pri Žadovinku 
in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu, ki 
predstavlja 3. fazo obvoznice Krško v vrednosti 4,7 milijona evrov, 
financirata Direkcija RS za infrastrukturo v višini 3,4 milijona evrov 
in Občina Krško kot sofinancer v višini 1,3 milijona evrov. 

ŠE V MARCU ZAČETEK DEL NA SREMIŠKI ULICI, 
NATO UREDITEV ULIC NA VIDMU
V teh dneh so se začela tudi dela gradnje krožišča na križišču Sremi
ške in Zdolske ulice ter Ulice Slavka Rožanca na Vidmu v Krškem. S 
to naložbo v višini okoli 190.000 evrov želi Občina Krško predvsem 
izboljšati prometno varnost ter poskrbeti za pešce in kolesarje, da 
bodo imeli zagotovljeno infrastrukturo za trajnostno mobilnost. O 
zapori ceste in prometnem režimu v času gradnje bodo občane spro
ti obveščali. Še v tem in v prihodnjem letu pa bodo po izgradnji 
krožišča na Vidmu nadaljevali z urejanjem ulic, in sicer Zdolske, 
Papirniške, Na Resi, v letu 2018 pa Delavske ulice, Kurirske, Parti-
zanske in Cankarjeve. 

V gradnji krožišča, mostovi, ureditev ulic

Izgradnja tretjega krškega mostu napreduje.

Krški svetniki o gospodarskih javnih službah 
in romski problematiki
Na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Krško 16. marca so svetnice in svetniki med drugim razpravljali o elaboratih 
in cenah komunalnih storitev ter obravnavali romsko tematiko.

Svetnice in svetniki so med dru
gim sprejeli sklep o potrditvi 
elaboratov in o določitvi predra
čunske lastne cene oskrbe s pi
tno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpa
dne vode, zbiranja komunalnih 
odpadkov, zbiranja bioloških od
padkov in obdelave komunalnih 
odpadkov v občini Krško, sklep o 
zaračunanih cenah oskrbe s pi
tno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske od
padne vode, zbiranja komunal
nih odpadkov, zbiranja bioloških 
odpadkov in obdelave komunal
nih odpadkov ter subvencije za 
omrežnino za dejavnost odvaja
nja komunalne odpadne vode in  
odvajanja padavinske odpadne 
vode ter sprejeli letni program 
gospodarskih javnih služb za leto 
2017. Občina Krško bo iz prora
čuna zaradi zakonsko določene 
obveznosti za pokrivanje stroška 
amortizacije gospodarske javne 

infrastrukture v letu 2017 sku
paj zagotovila 162. 696 evrov z 
DDV, in sicer bo subvencionirala 
omrežnino za nepridobitno de
javnost za odvajanje komunalne 
odpadne vode v višini 34 % ter za 
odvajanje padavinske odpadne 
vode v višini 70 %. Omrežnina 
vključuje stroške amortizacije, 
zavarovanja, stroške odškodnin 
in nadomestila in se uporablja 
za investicijsko vzdrževanje ob
stoječe komunalne infrastruktu
re. Glede na trenutno veljavne 
cene bodo položnice z aprilom 
za štiričlansko družino in pora
bo 12 m3 vode za uporabnike, ki 
so priključeni na kanalizacijsko 
omrežje in odvajajo padavinske 
odpadne vode s strehe površine 
150 m2, z upoštevanjem zmanj
šane subvencije za omrežnino 
za dejavnost odvajanja komu
nalnih in padavinskih odpadnih 
voda za dva evra oz. za štiri od
stotke višja, za tiste, ki niso pri

ključeni na kanalsko omrežje, pa 
nižja za 0,40 evra oz. en odsto
tek, kar pomeni, da bo več kot 
polovica gospodinjstev prejela 
nižje položnice. V primeru, da 
občina ne bi namenila subven
cije, bi se povprečna položnica 
za štiričlansko družino poviša
la, ne le za dva, ampak za 4,82 
evra, kar predstavlja skoraj 10 %.  
Skupni strošek zbiranja in odvoza 
odpadkov bo za gospodinjstvo v 
primerjavi z letom 2016 nižji, in 
sicer za posameznega uporabni
ka s storitvijo odvoza bioloških 
odpadkov za 0,0906 evra na me
sec, za uporabnika brez storitve 
bioloških odpadkov pa za 0,1829 
evra na mesec. 

O ROMSKI PROBLEMATIKI 
PRED PRIPRAVO STRATEGIJE
Občina Krško, v kateri živi približ
no 365 Romov, se tako kot druge 
občine, v katerih živijo tudi pripa
dniki romske skupnosti, na tem 

področju sooča s številnimi iz
zivi. Z letom 2012 je bil s strani 
občinskega sveta sprejet sklep, 
na podlagi katerega sta bili kot 
romski naselji definirani obmo
čji Kerinovega Grma ter del na
selja Drnovo. Ti dve lokaciji sta s 
prostorskega vidika legalizirani in 
urejeni v prostorskih aktih obči
ne. Romi sicer živijo še na dveh 
lokacijah, to sta Loke in Rimš, ne
kaj družin pa se je uspešno vk
ljučilo v življenje v posameznih 
naseljih. Izzivov na tem podro
čju je več, poleg sistemskih, nor
mativnih ureditev, predvsem na 
področju bivanjskih razmer, izo
braževanja, brezposelnosti, re
ševanja socialne problematike, 
vključevanja v družbo in varno
stne problematike … Svetniki so 
sprejeli sklep, da se prične s pri
pravo strategije o reševanju rom
ske problematike, v kateri bodo 
nakazane rešitve bivanjskih raz
mer vseh Romov v občini Krško. 

Občina Krško je v Uradnem li
stu RS št. 12 10. 3. 2017 obja
vila javni razpis Sofinanciranje 
individualnih hišnih kanalizacij
skih priključkov in malih čistil
nih naprav za komunalne odpa
dne vode v občini Krško v letu 
2017. Upravičenci do povračila 
upravičenih stroškov investicije 
po tem razpisu so fizične osebe, 
lastniki individualnih stanovanj
skih hiš s stalnim prebivališčem 
v občini Krško in društva s sede
žem v občini Krško, ki delujejo v 
javnem interesu. Delež sofinan
ciranja je od 70 % do 95 % upra
vičenih stroškov, ki so nastali od 
1. 1. 2014 do oddaje vloge. Mak-
simalna višina upravičenih stro
škov za posamezen stanovanjski 
objekt znaša 2.400 evrov z DDV.
 
Kandidati lahko vloge z vsemi 
zahtevanimi obrazci in prilogami 
oddajo od ponedeljka, 3. aprila 
2017, dalje na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško, 
CKŽ 46. Komisijsko odpiranje 
in obravnava vlog bo potekala 
enkrat mesečno, razen v mesecu 

Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov 
in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

avgustu in decembru. K vlogi je 
potrebno priložiti tudi potrdilo 
o plačanih računih. Če bo pris
pelo več vlog, kot je na voljo raz
položljivih sredstev, bodo ime
le prednost vloge s potrdilom 
o plačanem računu opravljene 
storitve starejšega datuma. Če 
bo več vlog z istim datumom po
trdila o plačanem računu, bodo 
obravnavane glede na datum 
izdane izjave o ustreznosti oz. 
pravilni priključitvi. Šele tretji 
kriterij (v kolikor bo potreben) 
bo časovno zaporedje prispe-
tja vlog.

Razpis velja do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do prvega 
delovnega ponedeljka v mese
cu novembru. Razpisna doku

mentacija je dosegljiva na se
dežu Centra za podjetništvo in 
turizem Krško (CPT Krško) ter 
na spletnih straneh: www.cpt
krsko.si in www.krsko.si, pod ru

briko Javni razpisi. Ostale infor
macije glede javnega razpisa so 
dosegljive na sedežu CPT Krško 
ali na telefonski številki: 07 490 
22 25 (Mateja Jurečič).

Prostovoljec leta 2016 v občini Krško
Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« DO in 
NAD 30 let ter »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2016. Pred
loge pričakujejo najkasneje do torka, 10. aprila 2017, na nas
lov  Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom "PROSTOVOL
JEC LETA 2016 V OBČINI KRŠKO" ali po e-pošti na naslov metka.
resnik@krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na spletni strani Ob
čine Krško v rubriki Javni razpisi, podrubrika Javni natečaji. Na 
podlagi prijav bodo za naj prostovoljca/ko leta 2016 do 15. maja 
lahko odločali občanke in občani z glasovanjem (glasovnica bo ob
javljena v Posavskem obzorniku od druge polovice aprila dalje).
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Turistično društvo Boštanj ob Savi je na pragu novega letnega časa 
pripravilo prireditev »Pozdrav pomladi«, posvečeno slovenski na-
rodni pesmi in dediščini Fantov s Preske.

Fantje s Preske so z več kot 20-letnim delovanjem pustili pomem
ben pečat v zakladnici sevniške kulturne dediščine. Navzočim je bil 
ob tej priložnosti predvajan dokumentarni film o Fantih s Preske, ki 
jih je ljudska pesem družila od malih nog, ko so ob starih kmečkih 
opravilih in raznih drugih priložnostih s starši prepevali slovenske 
ljudske pesmi. Z listino Občine Sevnica se jim je za vse lepe pesmi 
in mnoge nastope zahvalil tudi župan Srečko Ocvirk. 
Na odru so se zvrstili nastopi Ženskega pevskega zbora Azaleja, Me
šanega pevskega zbora Zvon, Okteta Jurij Dalmatin, Vokalne skupi
ne Amabile, Ljudskih pevcev Boštanj, Kvinteta Boštanjski prijatelji, 
Mešanega pevskega zbora župnije Boštanj in Šmarčank. Dogodek 
je povezoval Vili Zupančič.

27. otroški občinski parlament občin 
Sevnica in Radeče na sevniškem gradu
Na sevniškem gradu je v petek, 24. marca, potekalo zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin Sevnica in Rade-
če. Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in ravnatelji z vseh osnovnih šol sevniš-
ke in radeške občine.

Regijski koordinator za otroške parlamente v Posavju Uroš Bre-
zovšek in ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič 
(Foto: Občina Sevnica)

Izvajalci kulturnega programa in gostje prireditve (Foto: Občina 
Sevnica)

Uvodoma so zbrane pozdravi
li predsednik Zveze prijateljev 
mladine Krško Vinko Hostar, 
župana Srečko Ocvirk in Tomaž 
Režun ter Mirjana Jelančič, rav
nateljica Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, ki je poveza
la organizacijske niti otroškega 

parlamenta in prispevala tudi 
uvodni dramskoglasbeni kul
turni program.

Poglobljene razprave so učen
ci in učenke OŠ Ane Gale Sev
nica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ 
Krmelj, OŠ Milana Majcna Šen

tjanž, OŠ Sava Kladnika Sevni
ca, OŠ Tržišče in Osnovne šole 
Marjana Nemca Radeče izvedli v 
treh skupinah, na tri tematike: o 
prihodnosti in nadaljnji življenj
ski poti ter moči sooblikovanja 
sveta in družbe, o trajnostnem 
razvoju okolja na lokalni in glo
balni ravni ter na temo oziroma 

vprašanje »kdo sem in kakšen 
človek želim postati«. 

V zaključku so vsi sodelujoči 
izbrali dva predstavnika, ki se 
bosta v maju udeležila nacional
nega otroškega parlamenta. To 
bosta Lara Županc iz OŠ Blanca 
in Val Vidmar iz OŠ Krmelj.

Občina Sevnica nagrajena z nazivom 
"najbolj varna občina"
Občina Sevnica je ponosna prejemnica naziva »najbolj varna občina«. Kot tako jo je prepoznala neodvisna strokovna 
komisija ICS – Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na pod-
ročjih obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem okolju. 

Podelitev nagrade »Sloveni
an Grand Security Award« je 
potekala 15. marca v okviru 8. 
mednarodne konference Dne
vi korporativne varnosti, ki je 
združila predstavnike gospodar
stva, politike in stroke. Nagrade 
so bile podeljene v več kategori
jah, med drugim za najbolj var
no podjetje, mesto, inovativno 
varnostno rešitev in medijsko 
podporo, v kategoriji najbolj 
varna občina pa si je v kategori
ji majhnih in srednje velikih ob
čin priznanje prislužila Občina 
Sevnica.

Priznanje – iz rok državnega se
kretarja Ministrstva za notra
nje zadeve Boštjana Šefica ga 
je prejel župan Srečko Ocvirk 
– je bilo podeljeno na podlagi 
odgovorov na vprašanja, kako 
občinske uprave pristopajo k re
ševanju splošne varnostne pro
blematike in k zagotavljanju čim 
višje stopnje varnosti svojih ob
čanov oziroma k preprečevanju 
kriminalitete. Splošna varnost se 
v občini Sevnica ohranja na vi
sokem nivoju zaradi več dejavni
kov, med njimi investicij v cestno 
infrastrukturo za povečanje pro
metne varnosti, investicij v nove 
prostore in opremo javnih služb 
s področja zdravstva, gasilstva in 
civilne zaščite, zaradi dobrega 
medsebojnega povezovanja in 
sodelovanja javnih služb, njiho
vega hitrega odziva in skupne
ga pristopa k iskanju rešitev. Vse 

to pomembno vpliva k vzdrževa
nju socialnovarnostnega stanja.
Občina Sevnica in druge ustano
ve so preteklem letu organizira
le številne raznovrstne dogod
ke preko različnih projektov za 
vse generacije, skozi katere so 
se udeleženci seznanili s samo
zaščitnim ravnanjem in drugi
mi načini, kako prispevati k več
ji osebni varnosti in tudi splošni 
varnosti v občini, med njimi za
ščitno-reševalne vaje in druge 
preventivne akcije, izpostavlje
ne dobre prakse pa so bile tudi 
širitev mreže defibrilatorjev, de
lovanje bivalne enote ter druge.

Rezultat dela vseh služb, po-
vezanih v Socialnovarnostni 
sosvet Občine Sevnica

Priznanje je rezultat kontinuira

nega dela in truda vseh javnih 
služb, ki na območju sevniške 
občine vsaka na svojem podro
čju izvajajo javne naloge in zadol
žitve s področij lokalne samou
prave, sociale, zdravstva, javnega 
reda in varnosti, izobraževanja, 
zaposlovanja, družbenih dejav
nosti in drugih. Socialnovarno
stni sosvet Občine Sevnica, ki 
ga letno sklicuje župan ter je na
menjen izmenjavi informacij in 
poudarkov dela pristojnih jav
nih služb, prav tako pomembno 
pripomore k vzdrževanju sode
lovanja in nadgradnji kakovosti 
bivanja. Pomeni dodatno obli
ko sodelovanja in povezovanja 
med javnimi službami, ki jim je 
skupna skrb za prijetno in varno 
bivanje v skupnosti.

Sosvet sestavljajo predstavni

ki naslednjih institucij: Občine 
Sevnica, Upravne enote Sevni
ca, Policijske postaje Sevnica, 
Zdravstvenega doma Sevnica, 
Centra za socialno delo Sevnica, 
KŠTM Sevnica, Zavoda Republi
ke Slovenije za zaposlovanje, 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, Medobčin
skega inšpektorata – skupnega 
prekrškovnega organa, Aktiva 
ravnateljev osnovnih šol in Dru
žinskega instituta Zaupanje. Le
tošnje srečanje sosveta je pote
kalo v marcu. Vsi člani sosveta 
so se prejete nagrade zelo razve
selili, saj pomeni potrditev dob
rega dela in nadaljnjo zavezo k 
skupni krepitvi varnega in prijet
nega bivanjskega okolja. Dobro 
delo sosveta je bilo sicer prepo
znano že lani z bronastim zna
kom Policije.

Župan Srečko Ocvirk v družbi prejemnikov priznanj (Foto: Občina Sevnica)

Prva tekma v novi telovadnici OŠ Tržišče
Osnovna šola Tržišče je v začetku pomladi, 22. marca, izvedla tek-
movanje v mali odbojki za učence (mlajši dečki) osnovnih šol ob-
čine Sevnica. To je bilo prvo tovrstno tekmovanje, odkar imajo v 
novi šoli tudi novo, sodobno in prostorno telovadnico. 
Tekma je potekala med učenci iz OŠ Boštanj in domačini, OŠ Tržišče. 
Po prvem nizu so bili močnejši gostujoči učenci, v drugem nizu pa so 
se domačini izkazali in Boštanjčane dohiteli z rezultatom v nizih 1:1. 
V tretjem, odločujočem nizu, so močno podporo prispevali doma
či navijači in z glasnim navijanjem pomagali odbojkarjem. Zelo ena
kovredna, napeta in po strokovni plati zelo kakovostna tekma je po 
podaljšani igri z dobljenimi 27 točkami prinesla zmago domačinom. 
Ob podelitvi nagrad je igralcem čestitala tudi ravnateljica OŠ Trži
šče Zvonka Mrgole. Obe sodelujoči ekipi sta dan tekme po njenih 
besedah zapisali v zgodovino, saj sta odigrali prvo pravo tekmo v 
novi telovadnici.

Območno srečanje gledaliških skupin
Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije 
(JSKD) za kulturne dejavnosti je v marcu pripravila Območno sre-
čanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica. 

Navzoče sta uvodoma pozdravila vodja sevniške območne izposta
ve JSKD Katja Pibernik in župan Srečko Ocvirk, nato so se z gleda
liškimi predstavami zvrstile naslednje skupine: Gledališka skupina 
Knapec Osnovne šole Krmelj, Gledališka skupina Klopotec Osnovne 
šole Milana Majcna Šentjanž, Gledališka skupina Studenček Osnov
ne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnice Studenec in Gledališka 
skupina Naše malo gledališče Osnovne šole Tržišče. Nastope je stro
kovno spremljala Maja Gal Štromar.  Foto: Občina Sevnica

Domača gledališka skupina Knapec Osnovne šole Krmelj

Pozdrav pomladi v čast Fantov s Preske

Fantje s Preske v družbi soustvarjalk dogodka, dr. Anke Lisec in Jel-
ke Bec, ter predsednika Sveta KS Boštanj Jožeta Udovča in župa-
na Srečka Ocvirka



Posavski obzornik - leto XXI, številka 7, četrtek, 30. 3. 201724 ŠPORTNO POSAVJE

ligaški semafor

Strokovne nagrade in s tem na-
ziv športnice, športnika in eki-
pe leta 2016 so šle letos v roke 
članici Atletskega kluba Bre-
žice Lari Omerzu, njenemu 
klubskemu kolegu Roku Do-
beršku in članski ekipi Nogo-
metnega kluba Brežice 1919 - 
Terme Čatež. Omerzujeva, ki jo 
trenira njen oče Henrik, je lani 
na svetovnem mladinskem pr-
venstvu v poljskem Bydgoszc-
zu osvojila 12. mesto v skoku 
v višino (U20). Doberšek, či-
gar trener je Jure Rovan, je 
februarja letos na balkanskem 
dvoranskem prvenstvu v Is-
tanbulu v Turčiji v skoku s pa-
lico zasedel 5. mesto. Članska 
ekipa NK Brežice 1919 - Ter-
me Čatež je v prejšnji sezoni 
pod vodstvom trenerja Anto-
nija Brdika napredovala v 2. 
SNL, kjer v tej sezoni uspešno 
nastopa. Ekipo so sestavljali: 
Filip Štefković, Klaudio Lo-
kar, Antonio Azinović, Anto-
nio Mišura, Nikola Gatarić, 
Robert Drugovič (kapetan), 
Blaž Žerjav, Stanislav Turk, 
Marko Felja, Marko Kunta-
rič, Adis Hadžanović, Primož 
Levičar, Ivan Puškarić, Jože 
Golobič, Matevž Derenda, 
Rok Rožman in David Božič. 
Nagrado občanov, ki so lahko 
glasovali s pomočjo glasovni-
ce v Posavskem obzorniku ali 
preko spleta - skupno je bilo 
oddanih 442 glasov -, je prejel 
član Strelskega društva Rudar 
Globoko Jernej Suša (trener 
Franc Kolarič), ki je lani do-
segel 1. mesto v trapu na Po-
kalu Strelske zveze Sloveni-
je v članski kategoriji. Plaketo 
ŠZ Brežice sta prejela Henrik 
Omerzu, gonilna sila v breži-
škem atletskem klubu, orga-
nizator različnih atletskih tek-

Lara, Rok in nogometaši
BREŽICE - V Domu kulture Brežice so 22. marca na vsakoletni prireditvi Športnik leta, ki ju organizirata 
Športna zveza Brežice in Občina Brežice, razglasili najboljše športnike v preteklem letu. Športniki leta so 
po strokovni plati postali atleta in nogometaši, po izboru občanov pa športni strelec.

movanj, mednarodni atletski 
sodnik, športni trener in peda-
gog ter človek, ki je že več kot 
30 let z dušo in telesom zapi-
san mladim in športu, ter Avto 
moto društvo (AMD) Brežice, 
ki je lani obeležilo 70 let svoje-
ga delovanja in vsa ta leta po-
membno prispevalo k razvoju 
motokrosa (nagrado je prevzel 
Ivan Plohl).

Prejemniki Športnega znaka 
za leto 2016 so: Nastja Galič 
(Karate klub Brežice, trener-
ka Metka Galič), ekipa Strel-
skega kluba Brežice Tadej 
Sečen, David Rožman, Sil-
vo Kostrevc, Teja Ela Erban, 
Urška Gmajnič, Anže Gmaj-
nič, Gregor Kuhar in Gregor 
Levak (trener Ernest Sečen), 
Krištof Strnad in Jan Zupan-
čič (Društvo borilnih veščin 
Katana Globoko, trener Dejan 
Kink), mladinska ekipa NK 
Brežice 1919 v sestavi Jasmin 
Mujkanović, Žiga Šmid, Miha 
Kerin, Mitja Mlakar, Matej 
Dimc, Andraž Fink, Adrijan 
Frančič, Klemen Oblak, Ju-
rij Baznik, Rok Vračič, Petrit 

Hoxhaj, Rok Dular, Gašper 
Kočman in Tomaž Lindič 
(trener Slaviša Dvorančič) ter 
skakalka s palico Nastja Mo-
dic (AK Brežice, trener Jure 
Rovan). Vsi prejemniki Špor-
tnega znaka so se udejstvovali 
na različnih tekmovanjih in si z 
doseženimi rezultati prislužili 
to nagrado. Diplome ŠZ Breži-
ce si je letos med 187 športniki 
in športnicami iz 13 športnih 
društev v individualnih in ko-
lektivnih športnih panogah 
prislužilo kar 141 športnikov 
in športnic, ki prihajajo iz vrst 
AK Brežice, Karate kluba Bre-
žice, DBV Katana Globoko, SK 
Brežice, Orientacijskega klu-
ba Brežice, SD Rudar Globoko, 
Badminton kluba Pišece, Kajak 
kanu kluba Čatež, Telovadne-
ga društva Sokol Brežice, NK 
Brežice 1919, Ženskega roko-
metnega kluba Brežice, Košar-
karskega kluba Brežice in AMD 
Brežice. 

Podeljevalci nagrad so bili 
predsednik ŠZ Brežice Stane 
Tomše, župan Ivan Molan, 
podžupan Jure Pezdirc, Pri-

mož Kozmus in predstavnica 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije nekdanja judoistka Raša 
Sraka. Povezovalec prireditve 
Robert Petan je na oder pova-
bil tudi tri dekleta, ki so svo-
jo športno pot začela v bre-
žiških društvih, potem pa iz 
različnih razlogov nadaljeva-
la v klubih izven brežiške ob-
čine, v katerih sedaj dosegajo 
izjemne rezultate. Maša Ta-
bor in Aneja Ljubič sta ple-
salki, ki plesno znanje izpopol-
njujeta v Plesnem studiu Novo 
mesto, Kaja Budič pa je trenu-
tno celo prva karateistka sve-
ta med mlajšimi članicami in 
nastopa za Karate klub Kolek-
tor Idrija. Tomše je v nagovoru 
poudaril, da za športniki stoji 
cela množica ljudi - od trener-
jev, sotekmovalcev, delavcev v 
upravi društev, organizator-
jev tekmovanj, sodnikov, star-
šev do navijačev, sponzorjev 
in lokalne skupnosti. Dejal je, 
da bo nadaljnje delo športne 
zveze usmerjeno v predstavi-
tev in poudarjanje raznoliko-
sti športa v brežiški občini šir-
šim množicam. Župan Molan je 
izpostavil, da občina za delova-
nje društev namenja 800.000 
evrov letno, od tega gre prib-
ližno polovico za delovanje 
športnih društev in klubov. 
Vsako leto podprejo prek 100 
programov na področju špor-
ta in dajo na razpolago kar 
20.000 ur vadbe za vse gene-
racije. Prireditev so popestri-
le tudi iskrene izjave »najpa-
metnejših ljudi na svetu«, kot 
jih je označil voditelj, ki je obi-
skal otroke Vrtca Mavrica Bre-
žice, svojo pevsko kakovost pa 
so dokazale članice Vokalne 
skupine POPsi.
 Rok Retelj

Prejemniki strokovnih nagrad za športnico, športnika in eki-
po leta 2016 s Stanetom Tomšetom in Rašo Sraka

NOGOMET 

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Radomlje : Krško 
0:2, Koper : Krško 0:2
Lestvica – 1. Maribor 56, 8. 
Krško 29

ČLANI 2. SNL 
Rezultati - Brežice - Terme 
Čatež : Farmtech Veržej 4:1, 
Roltek Dob : Brežice - Terme 
Čatež 1:1
Lestvica - 1. Triglav 46, 4. 
Brežice - Terme Čatež 26

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Interblock : Krško 
10:0; Lestvica SML - 1. 
Maribor 35, 9. Krško 24
SKL – Interblock : Krško 0:1; 
Lestvica SKL - 1. Domžale 42, 
5. Krško 30
Skupna lestvica - 1. Domžale 
77, 5. Krško 54

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL - končnica za 
obstanek 7.–14. mesto
Rezultati – Dobova : Maribor 
29:34, Drava : Dobova 29:28, 
Dobova : Dol 30:26
Lestvica - 1. Maribor 30, 4. 
Dobova 25

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Sevnica 
21:24, Šmartno : Brežice 
38:32, Črnomelj : Krško  
26:35, Brežice : Slovan 29:33, 
Rudar : Radeče 27:26, Krško : 
Cerklje 30:20, 

Sevnica : Črnomelj 23:26
Lestvica - 1. Šmartno 36, 6. 
Krško 29, 7. Brežice 28, 9. 
Radeče 18, 14. Sevnica 6

MLADINCI 1. SRL 
Rezultati - Krško : Drava 
36:28, Trebnje : Krško 35:28
Lestvica - 1. Celje 29, 2. Krško 
27

MALI NOGOMET

1. SFL - ČETRTFINALE
Rezultati – Sevnica : Bronx 
Škofije 4:7, Bronx Škofije : 
Sevnica 6:2

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL – za obstanek
Rezultati – Pivka : Krško 
74:70, Krško : Nova Gorica 
ml. 71:65
Lestvica - 1. Krvavec 9, 2. 
Posavje Krško 9

ČLANI 4. SKL – razigravanje 
vzhod
Rezultati – Ivančna Gorica : 
Brežice 56:71, Brežice : 
Parklji 91:42
Lestvica – 1. Brežice 7

ODBOJKA

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Brestanica : 
Calcit Kamnik III 3:0, Krško : 
Volleyball Ljubljana 1:3
Lestvica - 1. Piran 54, 6. 
Kostak-Elmont Brestanica 41, 
9. POK Krško 19

Preporod krških nogometašev
KRŠKO, BREŽICE - Novi trener Krškega Rok Zorko je debiti-
ral z dvema zaporednima gostujočima zmagama brez pre-
jetega zadetka, saj so njegovi varovanci 18. marca na tek-
mi 25. kroga 1. SNL zabeležili peto zmago v sezoni, potem 
ko so na gostovanju pri Radomljah zmagali z 2:0, deset dni 
kasneje pa so z enakim izidom na kolena spravili še Koper. 

S tem so po več kot štirih mesecih in pol (nazadnje so vse tri toč-
ke dosegli 29. oktobra lani z zmago 3:0 na gostovanju v Celju) po-
novno okusili slast zmage v prvi ligi. Še povsem sveža je torko-
va zmaga na Bonifiki, kjer so Krčani z goloma Miljana Škrbića 
v 39. in 87. minuti prekinili niz neporaženosti Primorcev, ki je 
trajal šest tekem. Srbski napadalec v krškem dresu je prvi gol 
dosegel po tem, ko se je najbolje znašel po strelu Martina Kra-
mariča in odbiti žogi koprskega vratarja Marijana Antolovića 
ter z nekaj metrov žogo potisnil v prazno mrežo. V 87. minuti so 
imeli Koprčani prek Senijada Ibričića obetavno priložnost, a je 
ta slabo streljal, v nasprotnem napadu pa je po lepi asistenci Fi-
lipa Dangubića akcijo z golom zaključil junak tekme Škrbić in 
postavil končni izid. Prvo zmago pod novim trenerjem pa je Kr-
ško doseglo proti zadnjim Radomljam, ki so tako rekoč že odpi-
sane in bodo verjetno naslednjo sezono spet drugoligaš. Strelca 
sta bila Tonći Mujan in Nikola Gatarić. Naslednja tekma Krške-
ga sledi v soboto ob 20.15, ko na Gubca prihaja vodilni Maribor. 
Spektakel je torej zagotovljen. 

BREŽIČANI ZMAGALI IN REMIZIRALI
Igralska zasedba drugoligaša NK Brežice - Terme Čatež se je čez 
zimo kar premešala, predstavil se je tudi novi trener Hrvat Al-
bert Pobor, ki je zamenjal dosedanjega stratega Antonija Br-
dika, ki je po novem neke vrste menedžer oz. športni direktor 
kluba. Prvo spomladansko tekmo v 2. SNL so Brežičani odigra-
li v gosteh proti drugouvrščenemu Roltek Dobu in iztržili neod-
ločenih 1:1. Po zaostanku brežiških igralcev je v 82. minuti izid 
poravnal Nedo Turković. 27-letni golgeter iz BiH se je zelo iz-
kazal tudi zadnjo marčevsko nedeljo, ko so se Brežičani pomeri-
li na prvi domači tekmi v tem letu. Na brežiškem stadionu, kjer 
je približno 200 gledalcev krstilo nove tribune, je gostoval zad-
njeuvrščeni Farmtech Veržej. Domačini so upravičili vlogo favo-
rita in zmagali s 4:1, kar tri gole je dal Turković, usodo gostov 
pa je zapečatil še rezervist Emil Hamzagić. Brežičani še naprej 
zasedajo 4. mesto, za tretjeuvrščenim Ankaranom zaostajajo za 
pet točk. Brežičani zadnjo tretjino prvenstva začenjajo s sobot-
no domačo tekmo proti Brdam.  R. Retelj
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Četrtek, 30. 3.
• ob 15.00 v MT Senovo: pomoč 

pri učenju
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 

potopisno predavanje Simone 
Androjna »Oman«

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 17.30 v Domu XIV. divizije 
Senovo: lutkovna igrica »Lepo 
je biti srečen« v izvedbi lutkov-
ne sekcije DKD Svoboda Senovo, 
vstopnine ni

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: predstavitev knjige Mi-
roslava Mikelna »Zgodbe moje-
ga časa 2«

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: prireditev 
ob dnevu žena in materinskem 
dnevu »Iz otroških oči«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice: Odgovornost 
- šesta v nizu delavnic programa 
spoznavanja sebe Pot do izvora

• ob 19.00 v Zavodu Svibna v 
Brezovski Gori: Zeleni festival - 
predavanje Saša Obolnarja »Od-
padna voda - spregledan vir pri-
ložnosti«

• ob 19.00 v MC Krško: Dokumen-
tarni četrtek - ogled dokumen-
tarnih filmov na temo umetno-
sti, glasbe, kulture, subkultur

Petek, 31. 3.
• od 16.00 do 18.00 v Posav-

skem muzeju Brežice: delavni-
ce »Znanje in veščine iz depoja« 
- izdelajmo intarzijo

• ob 16.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: predavanje o razmnože-
vanju in vzgoji kostanja

• ob 16.30 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (Krško, CKŽ 
44): predavanje dr. Alenke Re-
bula »Medsebojno spoštovanje 
in hvaležnost«, vstop prost

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Lesko-
vec pri Krškem: prireditev ob 
5-letnici delovanja Športnega 
društva Plavalček

• ob 17.00 v MT Senovo: družab-
ne igre

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
kviz večer

• ob 18.00 v novih razstavnih 
prostorih Galerije Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: od-
prtje razstave Dušana Tršarja 
»Retrospektiva«

• od 18.00 dalje na turistični 
kmetiji Glas na Sremiču: zaključ-
na prireditev 22. Praznika vina 
ob Bizeljsko-sremiški vinski ces-
ti Društva vinogradnikov Sremič

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: gledališka predstava 
»Zločin in kazen« (zamenjava 
za predstavo »Butnskala«), za 
modri abonma in izven

• ob 22.00 v MC Krško: Harmonic 
frequencies - from house 2 tech-
no special edition

Sobota, 1. 4.
• ob 8.00 v Mestni hiši Brežice: 

mesec županovih vin (do 30. 4.)
• ob 9.00 v MC Brežice: sobotni 

živ žav - vremenski pojavi
• ob 9.00 v MT Senovo: vrtičkanje
• ob 9.00 v MT Raka: pojdimo na 

sprehod
• ob 9.00 pri trgovini Mercator v 

Brestanici: čistilna akcija
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

ustvarjalna delavnica
• ob 11.30 v Svetu energije v 

Vrbini: sobotna delavnica »Top-
lotni stroji«, vodeni ogledi ob 
10.00 in 14.00

• ob 19.00 v večnamenski špor-
tni dvorani v Šentjanžu: priredi-
tev »Mažoreta pleše«, nastopa-
jo: Mažoretno društvo Šentjanž, 
Godba Blanški vinogradniki, 
šolski pevski zbor, Hana Zupan

• ob 19.30 v Domu krajanov na 
Razborju: uprizoritev gledali-
ške igre »Striček Vanja« v izved-
bi Društva Trg Sevnica

• ob 20.00 v župnijski cerkvi v 
Boštanju: koncert ljubezenskih 
pesmi Okteta Jurij Dalmatin

• ob 20.00 v Knjižnici Brežice: 
Tiha meditacija s Petrom Ma-
roltom

• ob 20.15 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: nogometna 
tekma NK Krško – NK Maribor

kam v posavju
• ob 21.00 v MC Brežice: DŠB 

Fest - Magnifico in Balkan boys

Ponedeljek, 3. 4.
• od 16.00 do 18.00 v Posav-

skem muzeju Brežice: delavni-
ce »Znanje in veščine iz depoja« 
- izdelajmo fresko (še 4. in 5. 4.)

• ob 18.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško: otroška lutkovna predsta-
va »Rdeča kapica« v izvedbi 
lutkovne skupine krških knji-
žničarjev Bukvica

Torek, 4. 4.
• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-

njevici na Krki: otroška lutkov-
na predstava »Rdeča kapica« v 
izvedbi lutkovne skupine krških 
knjižničarjev Bukvica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predavanje in predstavitev knji-
ge Minke Gantar »Ko imajo hor-
moni žur«

• ob 18.00 v veroučni učilnici v 
Cerkljah ob Krki: postno pre-
davanje eksorcista in duhovni-
ka Marijana Veternika z naslo-
vom »Kako se izogniti oblasti in 
moči zla?«

• ob 19.00 v dvorani na Senušah: 
Zeleni festival - predavanje Ka-
tje Sreš »Dom brez odpadkov – 
ali je to mogoče?« 

• ob 21.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli:  koncert NKC - Al-
batre (Rotterdam) & oOo (Lju-
bljana)

 
Sreda, 5. 4.

• ob 10.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: zaključno vodstvo po 
razstavi »Rimsko grobišče Dvor-
ce pri Čatežu in hišaste žare kot 
pomnik davnega religioznega 
doživetja«

• ob 10.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje dobrodelne razstave del 
»Za letovanje otrok iz socialno 
šibkejših družin v OŠ Ane Gale« 

• ob 10.00 izpred poslovalnice 
TIC Čatež: pohod po Čateževi 
energijski poti

• ob 17.00 v OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško: delavnica izdelave 
papirja in tiskanja

• od 17.30 do 18.30 v MC Krško: 
arhitekturni nasvet - brezplač-
no svetovanje (obvezne prijave)

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
bralno-pogovorno druženje 
»Knjiga, ki ima v naslovu ime 
države, pokrajine, kraja«

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

Četrtek, 6. 4.
• ob 10.00 na gradu Sevnica: kon-

ferenca »Gradovi Posavja: pro-
jekt povezovanja in izhodišče za 
sodelovanje«

• ob 17.00 v Gimnaziji Brežice: 
Na stičišču generacij - Posavski 
seniorji med uspešnimi brež-
iškimi dijaki

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: otroška lutkovna predsta-
va »Rdeča kapica« v izvedbi 
lutkovne skupine krških knji-
žničarjev Bukvica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Tama-
re Špan »Nore, ali samo zalju-
bljene?!«

• ob 18.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predavanje »Pasti pri naku-
pu brezglutenske hrane«

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje mag. Renate 
Bibič »Bioresonanca lajša teža-
ve«, vstop prost

• ob 19.00 v galeriji Posavskega 
muzeja Brežice: kitarski recital 
Marka Ferlana z gostoma: Nika 
Bauman – flavta, Luka Čapeta – 
kitara

• ob 19.00 v Zavodu Svibna v Bre-
zovski Gori: Zeleni festival - pre-
davanje Janeza Gačnika »Sadjar-
stvo v turistični ponudbi«

• ob 19.00 v MC Krško: Dokumen-
tarni četrtek - ogled dokumen-
tarnih filmov na temo umetno-
sti, glasbe, kulture, subkultur

Petek, 7. 4.
• od 18.00 do 20.00 v prostorih 

društva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): temat-
ska delavnica »Rebirthing«, ob-
vezne prijave

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
hip hop večer - Mrigo & Ghet

Sobota, 8. 4.
• od 8.00 do 12.00 na tržnici na 

Vidmu: velikonočni sejem
• ob 8.00 pri pisarni TD Seno-

vo: dan za spremembe - akcija 
»Naj se zgodovina ponovi - so-
deluj tudi ti!«

• ob 9.00 v MC Brežice: sobotni 
živ žav - vrtnarjenje

• ob 9.00 v Brezovski Gori in pri 
Ajdovski jami: čistilna akcija

• od 9.00 do 9.30 zbirno mes-
to na pokopališču Brežice: či-
stilna akcija »Očistimo občino 
Brežice«

• od 9.00 do 16.00 v Centru var-
ne vožnje Raceland v Vrbini: ak-
cija Motorist, vstop prost

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj - velikonočna delavnica

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: sobot-
na grajska raziskovalnica »Ka-
men na kamen palača … ali kako 
nastane grajska stavba?« za ot-
roke med 5. in 12. letom starosti

• od 11.00 dalje na motokros 
stezi Prilipe: Pokalno prvenstvo 
Slovenije v motokrosu

• od 16.00 do 18.00 v prostorih 
železniške postaje Libna: ogled 
tematske razstave »Vzglavniki 
nekoč in danes«

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
EVS ruski večer

• ob 21.00 v MC Krško: Let's dan-
ce (IX + after party)

Nedelja, 9. 4.
• od 11.00 do 18.00 v prostorih 

železniške postaje Libna: ogled 
tematske razstave »Vzglavniki 
nekoč in danes«

• od 11.00 dalje na motokros 
stezi Prilipe: Državno prvenstvo 
Slovenije v motokrosu

• ob 14.00 v MC Krško: praktič-
na delavnica izdelave orgonita

Torek, 11. 4.
• od 16.00 do 18.00 v Posav-

skem muzeju Brežice: delavni-
ce »Znanje in veščine iz depoja« 
- izdelovanje nakita

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvarjal-
no delavnico

Sreda, 12. 4.
• ob 10.00 izpred poslovalnice 

TIC Čatež: pohod po Čateževi 
energijski poti

• od 16.00 dalje v mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: velikonočne ustvarjalne 
delavnice

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico 

• ob 19.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: od-
prtje gostujoče razstave Muze-
ja Velenje »Citre«, program: Slo-
venski citrarski kvartet

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

• ob 20.00 v dvorani MC Brežice: 
potopis »Uganda - streha za vse«

RDEČA KAPICA – otroška lutkovna predstava

• ponedeljek, 3. april, ob 18. uri –  
Mladinski oddelek v Krškem

• torek, 4. april, ob 17. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• četrtek, 6. april, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

Premiera nove otroške lutkovne predstave v izvedbi lut-
kovne skupine krških knjižničarjev Bukvica.

VELIKONOČNE USTVARJALNE DELAVNICE

• sreda, 12. april, od 16. ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci, starši in vsi, ki radi ustvarjate, pridružite se nam 
pri ustvarjanju velikonočnih okraskov v mladinskem od-
delku.

PODARIMO KNJIGO IN CVET

• četrtek, 20. april, in petek, 21. april -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Praznovanje svetovnega dneva knjige in avtorskih pra-
vic bomo letos pripravili skupaj z Občino Krško. Na pred-
večer praznovanja bo naš gost pevec, kitarist in pesnik 
Matevž Šalehar – Hamo, s katerim se bo pogovarjal Pri-
mož Mušič. V petek bomo podarjali cvetje, omogočili iz-
menjavo starih knjig, tematsko obogatili park, se druži-
li v igralno-ustvarjalnih uricah in pogovoru. 

PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno darilo, 
vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 17. do 22. aprila vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

DUŠAN KLENOVŠEK: URBANI PTIČI - 
fotografska razstava

• april – Osrednja knjižnica v Krškem

Razstava fotografij posavskega naravovarstvenika Duša-
na Klenovška, ki jih je posnel v urbanih okoljih. Vsi, ki 
bi se želeli predstaviti z razstavo v prostorih knjižni-
ce, vablje ni, da nas pokličete na tel. 07 4904 000 (Urš-
ka Šoštar).

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00). 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne 
zbirke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V APRILU

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

April
Sreda, 5. april 

10.00: ZAKLJUČNO VODSTVO po razstavi Rimsko 
grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik 
davnega religioznega doživetja

 Četrtek, 6. april 
19.00: Koncert ob zaključku razstave Imago musicae: 
glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu: 
KITARSKI RECITAL: MARKO FERLAN in gosta: 
Nika Bauman (flavta), Luka Čapeta (kitara)
Vstopnina.

Sreda, 12. april 
19.00: Odprtje gostujoče razstave Muzeja Velenje: 
CITRE

 DELAVNICE ZNANJE IN VEŠČINE IZ DEPOJA: 
◦ Izdelajmo fresko: 3., 4. in 5. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje nakita: 11. april, 16.00–18.00
◦ Izdelovanje mozaika: 24. in 25. april, 16.00–18.00
◦ Imi�ranje lesa z barvami »flodranje«: 
 15. in 16. maj, 16.00–18.00

Prijave in ko�zacija.
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PAVLOVA VAS - V Pavlovi vasi je visok jubilej 12. marca praznova-
la mama Tilka Rožman. V njeni domači hiši se je zbrala vsa nje-
na družina, sin in hčerka, vnuki in sedem pravnukov, ki so ji za-
želeli vse najboljše. Z lepimi željami in majhno pozornostjo smo 
se jim pridružile tudi aktivistke RK iz Pišec. Mama Tilka je bila 
od malih nog vajena trdega kmečkega dela. Bila je vedno skro-
mna in obdana s svojo družino. Še vedno je vesela in šaljiva že-
nica, ki ne more verjeti, da je stara 90 let.
 Eva Jagrič

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).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Dragica Černelč, Podsreda 
– dečka,

• Sabina Srpčič, Mali Obrež 
– dečka,

• Nina Mugoša, Krško – 
dečka,

• Tjaša Bašelj, Dečno selo – 
deklico,

• Darja Lamovšek, 
Mokronog – deklico,

• Jožica Naraglav, Gorjane 
– dečka,

• Vesna Resnik, Vinji Vrh – 
dečka,

• Teja Škulj, Dobrava ob Krki 
– deklico,

• Maja Zalokar, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Katja Colarič, Krško – 
deklico,

• Tadeja Kukec, Svinjsko – 
dečka,

• Merita Sahiti, Krško – 
deklico,

• Sanja Podlesnik, Dobrova 
– dečka,

rojstva

poroke

moja poroka

• Leon Efremovski z Breg 
in Karmen Čopar Černe iz 
Mozirja,

• Arnel Zornić in Adisa 
Hadžipašić, oba iz Brežic,

• Gregor Hren iz Podvinja in 
Špela Repše z Mosta.

ČESTITAMO!

Mirna Šiljevinac in Sašo Vaš s Čateža ob Savi, 9. julij 
2016, Golf & Country Club Zagreb

• Sandra Zupan, Križe – 
dečka,

• Špela Tomažin, Gmajna – 
deklico,

• Nina Dornik, Nova Gora – 
deklico,

• Špela Poznič, Senovo – 
deklico,

• Darinka Pangrič, 
Kunšperk – dečka,

• Nina Krevelj Špiler, 
Brežice – deklico,

• Aldina Bekrić, Krško – 
deklico,

• Anja Kosovan, Mali Podlog 
- deklico,

• Ramiza Balagić, Senovo – 
dečka.

ČESTITAMO!

90 let Tilke Rožman

Slavljenka Tilka Rožman z aktivistkami RK Pišece

PRIREDITVE 
V APRILU 2017

Predavanje in predstavitev knjige
»KO IMAJO HORMONI ŽUR«

Minka Gantar
• v torek, 4. aprila, ob 18. uri 

Odprtje dobrodelne razstave del
»Za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin 

v OŠ Ane Gale«
• v sredo, 5. aprila, ob 10. uri 

Ob svetovnem dnevu mladinske književnosti
predstavitev knjige

»NORE, ALI SAMO ZALJUBLJENE?!«
Tamara Špan

• v četrtek, 6. aprila, ob 18. uri 

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico
• v torek, 11. aprila, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj 

• v sredo,  12. aprila, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

Slovenski dnevi knjige
TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA 

• od torka, 18. aprila, do sobote, 22. aprila 

Srečanje bralnega krožka za odrasle
• v ponedeljek, 24. aprila, ob 18. uri

Predstavitev knjige
»RAZSUTI CVETOVI«

Antica Marijanac
• v ponedeljek, 24. aprila, ob 19. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

MAROF/BREŽICE – Da je v slogi moč in da brigadirsko delo še 
vedno prinaša rezultate, so na sobotno rano in lepo 'planiško' jut-
ro dokazali krajani Marofa (41 hiš), ki so se odločili, da uredijo 
svojo okolico od Trdinove ulice do Dobovske ceste. Pa ne le zase, 
tudi za vse tiste, ki hodijo, vozijo, nasploh uporabljajo Trdinovo 
ulico. Gre za dobro vzpodbudo tistim, ki jim je to delo dolžnost. Z 
akcijo pripravljajo teren za razsvetljavo in pločnik. Marof je sicer 
razdeljen na starega in novega, v akciji pa sodeluje 95 odstotkov 
Marofčanov. Tako je pojasnil idejni vodja in 'motor' akcije Vin-
ko Strmecki in še povedal, da so si že pred 30 leti z udarniškim 
delom uredili kraj s cesto in napeljavo telefona. Enajst zagnanih, 
ko so brnele 'motorke' in delale škarje, je bilo nemogoče ujeti v 
eni sapi, smo jih pa spravili na eni 'gasilski' ob kavi in piškotih, 
za kar je bila zadolžena ženska udarniška sila.
 N. J. S. 

Marofčani dokazali: v slogi je moč

RADEČE - Tretji med letošnjimi 90-letniki, obenem pa prvi 
med moškimi častitljivih let v radeški občini, je v dneh, ko 
se je obeleževalo jožefovo, praznoval Jože Strniša. 

Tudi tokrat so slavljenca obiskali župan občine Radeče Tomaž 
Režun, predsednik Društva upokojencev Radeče Jože Petauer, 
predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Radeče Miha 
Kunej in sekretar Območnega združenja Rdečega križa Laško–
Radeče Vlado Marot. 
Jože Strniša se je kot drugi najstarejši izmed petih otrok rodil 
19. marca 1927, otroštvo in mladost je preživel na Dobravi pri 
Radečah. V zakonu z ženo Marijo (ki je preminila lanskega maja) 
sta se mu rodila hčer Marinka in sin Jožko, danes pa ima tri vnu-
ke in šest pravnukov. Službeno plat življenja je opravljal sprva kot 
ključavničar, pozneje pa vse do invalidske upokojitve leta 1980 
kot poklicni voznik tovornjaka v Papirnici Radeče. Čas si krajša 
z vzgajanjem sadnega drevja okoli hiše in delom na vrtu, pri srcu 
mu je tudi muca, ki je pri hiši že dolga leta. Jože pravi, da je re-
cept za takšno častitljivo starost redno in zmerno delo ter giba-
nje, s čimer se vzdržuje dobra telesna pripravljenost.
Kot aktiven udeleženec številnih bojev v drugi svetovni vojni 
je dolgoletni član (in praporščak) Krajevne organizacije Zveze 
združenja borcev za vrednote NOB Radeče, ustanovni član Strel-
ske družine Papirnica ter kot zagrizen poklicni voznik tovornja-
ka tudi član AMD in ZŠAM Radeče. D. Jazbec

Radeški 90-letnik Jože Strniša

Slavljenec Jože Strniša (na sredini), levo hčerka Marinka in 
desno sin Jožko, zadaj ostali družinski člani in »županova de-
legacija«

SMG: Zločin in kazen
drama

za MODRI abonma in izven
petek, 31. 3., 19:30

Afriško sonce
igrano – lutkovni muzikal

za RUMENI abonma in izven
četrtek, 6. 4., 18:00

Nina Strnad & Peter Mihelič
koncert iz cikla ARSonica 2017 

sobota, 8. 4., 20:00

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Poslovil se je Janez Dular
V marcu se je poslovil prvi direktor 
Nuklearne elektrarne Krško gospod Janez 
Dular, ki je po končanem študiju vse svoje 
strokovno delo posvetil pripravam  jedrske 
tehnologije v takratnem jugoslovanskem 
elektrogospodarstvu, od idej o izgradnji, 
sodelovanja pri študijah, umeščanja 
v prostor, izbire dobavitelja do same 
izgradnje in začetka njenega obratovanja.

Gospod Janez Dular je kot prvi mož Nuklearne elektrarne 
Krško, ki jo je vodil vse do leta 1988, z osebnimi prizadevanji 
stal na čelu uresničevanja najstrožjih varnostnih predpisov 
za obratovanje jedrske elektrarne, hkrati pa gradil temelje 
sobivanja jedrske elektrarne z lokalno skupnostjo. Povsod in 
vedno se je odzval na pobude in želje lokalne skupnosti ali pa 
širše slovenske in takratne jugoslovanske javnosti, ki je želela 
informacije o obratovanju in varnostnih temeljih obratovanja 
Nuklearne elektrarne Krško. 
Tudi sicer je vsestransko sodeloval z lokalno skupnostjo, s čimer 
je v veliki meri prispeval, da je lokalna skupnost sprejela nov 
objekt in se zavedala njegovega pomena za nadaljnji razvoj 
mesta in širše regije. Takratna lokalna skupnost je prepoznala 
njegovo ključno vlogo pri gradnji tega odnosa in vzajemnega 
razumevanja, ki je preraslo v vzorno sobivanje, in mu v letu 
1988 podelila Velik znak Občine Krško za izjemen prispevek pri 
gradnji in varnem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško ter 
pri sodelovanju z lokalnim okoljem.  
S spoštovanjem in hvaležnostjo za njegovo strokovno delo 
se ga bomo spominjali kot človeka, ki je s posluhom za širše 
okolje postavil trdne temelje partnerskega odnosa Nuklearne 
elektrarne Krško z lokalnim okoljem, ki ga ohranjamo že vsa 
ta leta.
 Župan občine Krško 
 mag. Miran Stanko

IN MEMORIAM

MARJAN MOLAN

SPOMIN

3. aprila mineva deset let,
odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče, postojite ob 
njegovem grobu in mu namenite lepo misel.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala

in lep spomin na te.

iz Globokega 69.

MARIJE ŽUPEVC 

SPOMIN

29. marca je minilo eno žalostno leto, 
odkar smo se poslovili od naše zlate

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in jo ohranjate 
v lepem spominu.

Mož Jože in hčerka Nina

Ko zaželimo si bližine, 
gremo tja, v ta kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče, 
da te več med nami ni.

Čeprav se glas tvoj več ne sliši, beseda 
tvoja v nas živi, povsod te čutimo mi vsi ...

iz Gorice pri Raztezu.

SPASOJA KOPREN

SPOMIN

Žalujoči: žena Jelena, sin Radiša in hči Sladjana z družino

Močno te pogrešamo, dragi naš

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

iz Spodnjega Starega Grada.

Minilo je leto dni,
odkar sveča ti v pozdrav gori.

Vse ure, dneve in noči
povsod si z nami v srcu ti.

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

Na podlagi 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o grbu, zastavi, 
krajevnem prazniku in krajevnih priznanjih KS mesta Krško ter 

določil pravilnika o podeljevanju priznanj
KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO.

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim 
organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam 
ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno  delo, 
ki imajo izreden pomen pri uresničevanju napredka in 
družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta Krško in 
širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje 

priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom 
KS mesta Krško, občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na 
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so 
posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS 
mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za 
več kot 10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
5-letno uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za 
enkratne pomembne dosežke in rezultate v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet 
KS, skupine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter 
druge organizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganemu prejemniku priznanja in obrazložitev k 
predlogu.

4. Predloge je potrebno poslati na naslov:  
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, 
najpozneje do ponedeljka, 24. aprila 2017.

Svet Krajevne skupnosti mesta Krško,
predsednica Sveta  

mag. Nataša Šerbec

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

ob svetovnem dnevu voda, 
v soboto, 8. aprila 2017, 

organizira 

ČISTILNO AKCIJO 
»OČISTIMO OBČINO BREŽICE«

ZBIRNO MESTO:
od 9.00 do 9.30 na pokopališču Brežice.

Brezplačne vrečke in rokavice dobite 
na dan čistilne akcije ali pa jih prevzamete
 od srede, 5. 4. 2017, do petka, 7. 4. 2017, 

v sprejemni pisarni Komunale Brežice.

Več informacij najdete na naši spletni strani 
www.komunala-brezice.si.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

V primeru dežja čistilna akcija odpade.

Komunala Brežice - za čisto naravo!
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ELIZABETA ŠKOBERNE

Kolektiv Osnovne šole XIV. divizije Senovo

Od drage nekdanje sodelavke smo se poslovili
v petek, 10. 3. 2017, na pokopališču v Dovškem.

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Umrla je

upokojena kuharica Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

MIHAELA BALONA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega ata, starega 
ata in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom na izrečena sožalja, podarjene sveče, denar, cvetje in 
svete maše. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, cerkvenim pevcem in 
pevcem MoPZ Bizeljsko za zapete pesmi, sorodniku Roku Kržanu 
za govor, Urošu Polancu in Tomažu Zevniku za zaigrane pesmi. Hvala 
tudi patronažni sestri Marti in dr. Radetu Iljažu za zdravstveno 
oskrbo.  
Še enkrat hvala vsem, ki vas v zahvali nismo imenovali, a ste nam 
stali ob strani in pospremili našega ata na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: otroci Lidija, Valči in Igor z družinami

FRANC PRESKAR

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je po hudi bolezni 
zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat, 

stric in bratranec

čevljarski mojster iz Dolenje vasi pri Artičah.

Zaman si bil svoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila
močnejša od življenja.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani, nam kakor koli pomagali, izrekli sožalje in darovali sveče.
Posebno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje 
bolečin, kolektivu Okrajnega sodišča Brežice, gospodu župniku 
Francu Rataju za opravljen obred, pevcem s Čateža za zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

MARIJE KOZMUS

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob nepričakovani izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, tašče in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Lončarjevega Dola 11

BOJAN BORŠTNAR

ZAHVALA

Prezgodaj nas je v 50. letu starosti
zapustil dragi mož, oče, sin, brat,

zet, stric, nečak in svak

z Jeperjeka pri Tržišču.

Žalujoči: vsi njegovi

V življenju je usojeno tako,
da snidemo se in se ločimo.

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč.

Hvala vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

ANTON RAČIČ

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vaščanom, prijateljem, gospe Jožici Imperl 
za lepo napisan govor in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: Vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

z Drnovega.

PAVLE AVGUŠTIN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame in babice

iz Krškega

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Skrit kotiček v srcu imam,
nikomur ga ne dam,

tu prostor je za "mamo" vseh mam.
(Franc Avguštin)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sodelavcem 
in prijateljem. Posebna zahvala sokrajanom Ulice Milke Kerin in 
Mencingerjeve ulice. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, ustavili svoj 
korak in se poklonili naši nadvse dobri "mami". Hvala vsem, ki ste 
kakor koli sočustvovali z nami in vas nismo posebej imenovali, da 
se ne bi zgodilo, da bi kogar koli nehote pozabili. Hvala govorniku g. 
Slavku Šribarju za besede slovesa, g. kaplanu in Dializnemu centru 
Krško kakor tudi njenim sotrpinom s podobnimi težavami.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

MARIJE GREGORŠANEC

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi. Zahvaljujemo 
se g. kaplanu za lepo opravljen pogreb, kolektivoma Handte-Ost 
in bivšemu SOP Krško ter KS Krško polje. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

z Mrtvic

Ob prerani izgubi drage

SLOVO
Vedno je boleče, nikoli pričakovano.

Vedno je prezgodaj, nikoli pozabljeno.

FRANC PACEK

SPOMIN

Vsi njegovi

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih srcih,
mu prižigate sveče ter postojite ob njegovem grobu.

s Pristave pri Leskovcu.

1. aprila bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Praznine, ki je ostala za tabo,
se ne da nadomestiti,

ostale so nam le solze,
bolečina in spomini.

JANKO SEVER

SPOMIN

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

So poti, ki jih ne zasuje plaz,
so spomini, ki jih ne izbriše čas ...

22. marca je minilo žalostno leto,
odkar je odšel naš dragi

Vsi njegovi

z Zdol pri Krškem.

ANE KOMOČAR

ZAHVALA

Z lepo mislijo: vsi, ki smo jo imeli radi

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, tete, botre in tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč ter 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo sorodnikom za vsestransko podporo, 
osebju Doma starejših občanov Krško, Splošni bolnišnici Brežice 
ter sosedi Marini Jankovič za vse, kar je storila za našo mamo. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo 
opravljen obred s sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke, 
kvartetu trobil za zaigrane melodije, praporščaku in pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in vas nismo posebej 
imenovali. Naj vam naša draga mama ostane v lepem spominu.

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,

srce ljubeče zdaj spi.

z Boršta 3

VEKOSLAVA GERŠAKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče. 

Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Brestanice

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
tasta, ata, brata in strica

Srce je omagalo
in tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

BRIGITE GODLER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
tete, sestrične in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Rostoharjeva ulica, Krško,

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

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
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NEPREMIČNINE
Kupim sončno parcelo za gradnjo 
stanovanjske hiše v Krškem ali 
okolici, v velikosti 1.000 – 1.700 
m2. Tel.: 031 758 597

Prodam hišo na odlični lokaciji v 
Krškem (Videm, OŠ), vseljiva ta-
koj, EI v izdelavi. Tel.: 041 635 387

Prodam vinograd z lesenim hra-
mom na Stankovem, 30 arov, 500 
trt, elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624 

V okolici Bizeljskega prodamo 
hišo z 20 ari zemljišča. EI: da. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 528 651

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Vidmu, opremljeno, takoj vseljivo. 
Tel.: 040 261 848

Prodam gradbeno parcelo in sta-
novanjsko hišo (lahko tudi na-
jem). V najem oddam tudi čebel-
njak. Tel.: 041 644 979

Prodam opuščeni sadovnjak v iz-
meri 28 arov, okolica Brežic. 
Tel.: 040 170 331

Prodam vikend z vinogradom. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 47 78 069

V najem oddam hišo (90 m2), del-
no opremljeno, na lepi lokaciji, 8 
km iz Brežic. EI: da. 
Tel.: 041 630 491

Oddam v najem opremljen gostin-
ski lokal v centru Leskovca pri Kr-
škem. Tel.: 031 653 113

Oddam dvosobni apartma na oto-

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

ku Pašman: klima, TV SAT, gril, Wi–
Fi, terasa, 200 m od morja. 
Tel.: 041 983 525

AVTOMOBILIZEM

Prodam Mercedes Benz Vito 110 
CDI, 5 sedežev in tovorni prostor, 
zatemnjena stekla, vlečna napra-
va, letnik 2001. Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO
Prodam prekopalnik TG 722, nov. 
Tel.: 051 847 527

Prodam pajka Fahr na 4 vretena 
in rdeče vino cviček. 
Tel.: 040 577 552

Prodam sadilec krompirja, pocin-
kano cisterno (3000 l) in nekatere 
druge kmetijske priključke. 
Tel.: 041 508 255

Prodam nakladalko, puhalnik z el. 
motorjem, kosilnico Gaspardo, pri-
kolico za prevoz živali in luščilec 
koruze. Tel.: 041 491 140 Prodam 

krožne brane na 20 diskov, krmo 
v kockah, puhalnik, voz 15 in 16 
col ter drva, kratko žagana. Oko-
lica Brežic. Tel.: 07 49 65 331 in 
051 477 243

Prodam enoosno prikolico z zavo-
ro za TV (18–30 KM) in APN 6, po-
rabljena 2 tanka bencina. Cena po 
dogovoru. Tel.: 051 214 146

Prodam obračalnik pajek Fahr, 4 
vretena, in koruzo iz koruznjaka. 
Tel.: 041 778 087

Prodam kombinirko JCB 3D-4, šti-
rikolesni pogon, odpiralna žlica v 
dobrem stanju. Tel.: 031 345 250

Prodam Tamič 2001 kiper, 3,5 t, 
vozen z B kategorijo, registriran 
kot starodobnik 6. 3. 2017, brez-
hiben. Cena 3.000 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam kosilnico BCS 127, dizel, 
in traktorsko frezo, širina 135 cm. 
Tel.: 040 295 510

Prodam kosilnico BCS 110 (niz-
ka kolesa), kiper prikolico Tehno-
stroj, moped Tomos in APN 6, le-
tnik 1982. Tel.: 051 496 012

Prodam kosilnico laks Husqvar-
na, tip 122, mala, letnik 2015, cena 
130 €. Tel.: 041 773 484

Prodam pajka SIP in zgrabljalnik, 
4 m. Tel.: 030 694 956

Prodam kosilnico laks Husqvar-
na, tip 233 RJ, malo rabljena. Tel.: 
031 783 225

Kupim kosilnico ali multikultiva-
tor in priključke. Tel.: 051 841 005

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

m
no

se
št

vo
 Ja

kš
a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.
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040 287 597 Robert
www.nnrn.si

Samostojna hiša v Bušeči vasi, 
Cerklje ob Krki, površine 200 m2, 

zgrajena leta 1985, 4.392 m2 
zemljišča, cena: 230.000 €.

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

UREJANJE ZELENE OKOLICE
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

U
ro

š 
Po

lš
ak

 s
.p

., 
CK

Ž 
48

, K
rš

ko

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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Kozme�čni studio Diona, Sedaj Aleksandra s.p.
Cankarjeva ulica 1/a, 8270 Krško

ANTICELULITNA MASAŽA
NEGA OBRAZA
MANIKURA
DEPILACIJA
PEDIKURA
MAKE UP 041 943 373

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Brigiti Langerholc Žager, Stra-

hinj 149, 4202 Naklo. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) VERA & ORIGINALI - Rad imam tvoj nasmeh
 2. (4.) Ans. POLJANŠEK - Lepa slepa grešna nežna
 3. (8.) Skupina GADI - Ne grem domov
 4. (3.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas 
 5. (1.) KVINTET SLOVENSKIH DEKLET - Spet in spet
 6. (9.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 7. (5.) IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA - 
   Roža moja
 8. (10.) Ans. TIK - TAK - Gospod, oprostite 
 9. (6.) Ans. PRLEŠKI KVINTET - To si ti
 10. (-.) Ans. AKORDI - Nekje na pol poti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Roka Žlindre - Pogrešam te

 
Kupon št. 356

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, 1. 4. 2017, ob 17. uri

 
BUČANJE na Lošinju 
PRODAMO 2 POČITNIŠKI 

HIŠKI 

 
Samostojni, opremljeni, 
pritlični, klimatizirani. 
Velikost: 73 in 77 m2 

bruto površine. Cena na 
enoto: 130.000 EUR. 

Smart Com d.o.o., 
Brnčičeva 45, Lj. 

041 606 055 

 

070 660 660

OKULISTIČNI PREGLEDI

070 660 660070 660 660

NOVA
KOLEKCIJA
2017
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Prodam motorno žago Aktiva, 
elek trični cepilec (5 t), cisterno in 
sod PVC. Tel.: 041 502 757

Prodam koruzo iz koruznjaka, ječ-
men, vino cviček, vinogradniške 
betonske stebre. Možna menjava 
za drva. Tel.: 031 730 830

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 041 587 261

Prodam koruzo v storžih. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju, sušeno v 
koruznjaku, ječmen, ajdo in črni 
oves. Možna dostava na strošek 
kupca. Tel.: 07 49 63 058

Prodam koruzo v zrnju (okolica 
Kapel). Tel.: 031 451 669

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 041 596 113

Prodam seno in otavo v kockah 
po ugodni ceni ter race tekačice, ki 
pobirajo polže. Tel.: 041 928 581

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

Prodam drva bukve, hrasta, akaci-
je in jelše. Možnost razreza in pre-
voza. Cena 45-60 €. 
Tel.:  051 254 413

Kupim slamo v kockah, manjšo 
količino. Tel.: 031 306 072

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

Prodam suha hrastova drva, ža-
gana na 33 cm. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino žametna črnina in 
kvalitetno mešano rdeče, letnik 
2015 in 2016. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 608 060

Prodam vino, rdeče in belo, cena 
1 €/l. Večja količina po dogovoru. 
Tel.: 041 643 972

Prodam večjo količino vina fran-
kinja in cviček ter brejo kravo si-
mentalko. Tel.: 051 870 909

Prodam vino cviček (2500 litrov 
po 1 €/l ali po dogovoru), mešano 
belo in frankinjo po 1,30 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam vino cviček, modro fran-
kinjo in žganjekuho. 
Tel.: 031 813 735

Prodam jedilni krompir, ječmen, 
koruzo v zrnju, slamo v kockah, 
domače ocvirke in mast. 
Tel.: 031 767 394 

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)
• 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.

 

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, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
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 

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic 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 (8/2017) bo izšla v 
četrtek, 13. aprila 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 6. april 2017.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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...

Prodam 300 l vina modri pinot po 
0,80 €/l. Tel.: 031 832 484

Prodam kvalitetno vino cviček in 
koruzo v zrnju. Tel.: 031 558 356

Prodam zelo dobro stiskalnico za 
grozdje Hower, 700 l, avtomatsko. 
Cena 550 €. Tel.: 051 660 993

Prodam vinogradniško žico. 
Tel.: 041 720 318

Prodam sadike orehov, cena 5 €/
kom, in odlično rdeče vino za 1 €/l. 
Tel.: 068 606 233 

Stebre - sadjarske, rabljene, dolži-
ne 2,74 m, prodam. Okolica Krške-
ga. Tel.: 031 669 810

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 telico simentalko, brejo 8 
mesecev, pašno, ter prešo na sle-
me. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730

Prodam oslico, staro 10 mesecev, 
cena 250 €. Tel.: 040 383 378

Prodam sivo rjavega bikca, sta-
rega 11 tednov. Tel.: 031 717 064 

Telico sivko, brejo 7 mesecev, paš-
no in brez rogov, prodam. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 369 250

Prodam dve pašni telici iz ekolo-
ške kmetije, brejo simentalko ali 
nebrejo limuzin. Tel.: 051 304 760

Prodam teličko simentalko, staro 
9 tednov, in teličko limuzin, težko 
350 kg. Možna dostava. 
Tel.: 041 525 628

Prodam bikca pasme limuzin, tež-
kega 170 kg. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodam prašiča, 180 kg in 280 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, jedilni in semen-
ski krompir, semenski grah, narav-
no sušeno koruzo ter molzni stroj. 
Tel.: 031 845 064

Zelo ugodno prodam prašiča, 120 
kg in 60 kg. Domača hrana, možen 
zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke cca. 25 kg. 
Okolica Dobove. Tel.: 07 49 67 656

Prodam prašiče, težke od 60 do 
100 kg, hranjene z domačo hrano, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam prašiče, težke od 80 do 
150 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodam čistokrvne nemške 
ovčarje. Ugodno! Možna rezerva-
cija. Prodaja 16. aprila. 
Tel.: 068 606 233

Yorkshire terier - mladički čakajo 
na nov dom po 20. aprilu. Cenje-
ne ponudbe na tel.: 041 751 911

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Ugodno prodam posteljo (d: 217 
cm, š: 156 cm, v: 30 cm). 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam peč za centralno kurjavo, 
novo, Pavlič 20 Ekonomik. 
Tel.: 031 345 250

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

Prodam uto, šestkotno (2,5 m x 
2,5 m), z mizo, klopjo, elektriko in 
zastekleno. Cena 1.700 €. 
Tel.: 051 337 493

Prodam 4 zajčnike. Prosim, da kli-
čete zvečer. Tel.: 07 49 62 847 

Invalidski električni štirikolesni 
skuter Orion 10, nemške izdelave, 
letnik 2010, dobro ohranjen, pro-
dam za 600 €. Tel.: 041 556 376

Brezplačno oddam večje količine 
zemlje za nasipavanje v okolici Kr-
škega. Tel.: 051 833 524

Prodam puške; Suhl cal. 12/12 in 
20/20, Alfa 16/16 in Driling Suhl 
Luxus 7x65R/12. 
Tel.: 041 760 071

Oddam pašo za koze, ovce. Zraven 
voda, streha, pastir. Okolica Kop-
rivnice, Podsrede. 
Tel.: 051 871 186

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

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

70-letni vdovec iz okolice Senove-
ga želim spoznati žensko brez ob-
veznosti za prijateljstvo in resno 
zvezo. Tel.: 031 779 802

Si želiš resno ljubezen s poštenim, 
ljubečim invalidom in skupno živ-
ljenje? Materialistke in avantu-
ristke ne … Tel.: 031 743 704

Vdovec iščem žensko od 55 let 
naprej, da pride k meni ali jaz k 
njej na deželo. Imam stanovanje 
in penzijo. Kličite samo resne. 
Tel.: 051 421 029

Urejen 51-letnik želi spoznati res-
no žensko za prijateljstvo ali kaj 
več. Tel.: 041 886 770

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, 28. aprila.  
Mlade rjave jarkice,
tik pred nesnostjo, 

dobite vsak delavnik 
med 15. in 17. uro.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite bele 

kilogramske piščance 
v soboto, 8. aprila, mlade 

rjave in grahaste jarkice pa 
vsak delavnik ob 17. uri.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

22. aprila prodaja belih 
kilogramskih piščancev in 
jarkic  pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka ter 25. aprila 
prodaja na Senovem. 

Enodnevni beli piščanci 
dobavljivi vsak četrtek,

rjave, grahaste in črne jarkice 
pa ob torkih in petkih. 

Za naročilo pokličite 
na 031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Za naročilo pokličite na  tel.št.07 49 
73 190 in 031 676 724
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Torej bodo krški godbeniki, ki 
delujejo pod okriljem Kultur-
nega društva Pihalni orkester 
Krško, v prihajajočem mesecu 
dopolnili 60-letnico nepreki-
njenega delovanja. 80-članski 
sestav, do danes je zgodovino 
orkestra pisalo kar 328 god-
benic in godbenikov, bo čas-
titljiv jubilej obeležil z več pri-
reditvami. V prvih mesecih 
letošnjega leta so v ta namen 
že stekla snemanja promocij-
skih videov po vzoru ameriš-
kih 'Carpoll Karaok' z znanimi  
vokalisti, s katerimi so sodelo-
vali v zadnjem desetletju. Dva 
od skupno štirih načrtovanih 
se že predvajata na Facebook 
strani pihalnega orkestra, in 

sicer z vokalistkama Nušo De-
rendo in Nuško Drašček, do 
jeseni pa naj bi s priznanima 
glasbenikoma posneli še dva. 

Uvod v slavnostni osrednji ju-
bilejni koncert, ki se bo zvrstil 
22. aprila v krškem Kulturnem 
domu, bo predstavljala deset 
dni prej odprta fotografska te-
matska razstava, prav tako v 
hramu kulture, novinarja Go-
rana Rovana, ki je prve foto-
grafije za orkester naredil že 
v zgodnjih 70-ih letih prej-
šnjega stoletja in za njihov 
arhiv prispeval bogat in kva-
liteten nabor fotografskega 
gradiva, zaradi česar so mu 
leta 2007 podelili tudi naziv 

častnega zunanjega člana or-
kestra. Vsekakor bo v več po-
gledih poseben tudi že ome-
njeni slavnostni koncert, na 
katerem bodo glasbeniki pod 
taktirko dirigenta Dejana Žni-
deršiča zaigrali v novih pre-
oblekah najbolj prepoznav-
ne skladbe, ki so jih izvajali v 
preteklih letih, ob tem pa tudi 
novo glasbeno delo domače-
ga glasbenika in skladatelja 
Dejana Učakarja z naslovom 
Maestoso, kar v prevodu glas-

benega izrazoslovja pomeni 
'veličastno'.  Ena od aktivno-
sti, s katero so začeli v letoš-
njem jubilejnem letu oziroma 
že ob izteku minulega leta, je 
tudi organizacija dvodnevnih 
seminarjev za instrumente v 
pihalnem orkestru, ki poteka-
jo pod mentorstvom priznanih 
predavateljev. Do konca mese-
ca marca so se že zvrstili semi-
narji za rog, tolkala ter fagot in 
oboo, do konca leta pa jih na-
črtujejo še najmanj toliko, in 

sicer za flavto, klarinet in sa-
ksofon, po zmožnostih pa tudi 
za pozavno, bariton in tubo. 
Pihalni orkester Krško, ki se je 
skozi desetletja delovanja vra-
sel v kulturne pore ne le mes-
ta Krško in okolice, temveč 
tudi  širše, bo z igranjem nav-
duševal in popestril še mno-
go dogodkov v letošnjem letu, 
katere bomo spremljali in ove-
kovečili tudi v našem mediju, 
na tem mestu pa naj že vnap-
rej opozorimo še na dva večja 

dogodka do izteka leta: v no-
vembru je načrtovana premi-
era dokumentarnega filma o 
ustvarjalnem glasbenem živ-
ljenju dolgoletnega dirigen-
ta Draga Gradiška, ki je vodil 
godbenike skoraj polnih 30 let. 
Kot profesionalni glasbenik je 
za glasbeno izobraževanje in 
pouk instrumentov navdušil 
številne mlade ljubitelje glas-
be kakor tudi za igranje v or-
kestru, ki je pod njegovim vod-
stvom rasel tako številčno kot 
po kvaliteti. Poleg filma je že v 
nastajanju tudi knjižna biogra-
fija o Dragu Gradišku, ki bo luč 
sveta zagledala konec letošnje-
ga ali v prihodnjem letu. Jubi-
lejno leto bodo krški pihalci 
zaključili s tradicionalnim let-
nim decembrskim koncertom 
v krškem Kulturnem domu. 

Torej vabljeni, da s svojo priso-
tnostjo na prireditvah družno 
s krškimi godbeniki počastite 
diamantni jubilej Pihalnega or-
kestra Krško, kakor tudi, da jih 
po svojih zmožnostih podpre-
te z donatorskimi sredstvi. Nji-
hova največja želja je namreč 
nakup novih uniform, saj je ob-
stoječe skozi več kot desetletje 
nosilo in zamenjalo že več ge-
neracij glasbenikov. 
 Bojana Mavsar

Diamantni jubilej Pihalnega orkestra Krško
KRŠKO - Potem ko se je začel leta 1956  v kolektivu krške tovarne celuloze formirati prvi sestav godbe na pihala, je ta izvedel v letu 1957 prvi nastop, najprej 27. 
aprila za kolektiv tovarne ob prazniku OF in 1. maju, nekaj mesecev kasneje, 11. avgusta, pa je prvič zaigral tudi pred širšo domačo javnostjo na praznovanju ob-
činskega praznika. 

Dve izmed številnih fotografij, na katerih je Goran Rovan ovekovečil pihalni orkester, ki je bil 
in ostaja pomemben kulturni ustvarjalec v občini ter nepogrešljiv člen različnih prireditev.

Pihalni orkester med igranjem na krškem stadionu 22. 6. 
1980 na svetovnem prvenstvu v speedwayu v parih

Program za april
Petek, 31. 3. 2017, ob 22.00
HARMONIC FREQUENCIES – FROM HOUSE 2 TECHNO 
SPECIAL EDITION
Jack Bixby, Rox-on, Jeffrysoul, 
Kristjan (didgeridoo), Andreaz (djembe)
Vstop je prost!

Sreda, 5. 4. 2017, od 17.30 do 18.30
ARHITEKTURNI NASVET - BREZPLAČNO SVETOVANJE
Obvezne prijave: www.arhnasvet.si/prvi-stik

Četrtek, 6. 4. 2017, ob 19.00
DOKUMENTARNI ČETRTEK
Ogled dokumentarnih filmov na temo umetnosti, 
glasbe, kulture, subkultur
Enkraten ogled: 1€, mesečna karta: 3€
Prijave: vanlovfamily@gmail.com
Vsak četrtek!

Sobota, 8. 4. 2017, ob 21.00
LET'S DANCE (IX + AFTER PARTY)
Vstop je prost!

Sobota, 8. 4. 2017, ob 10.00
MC DIRENDAJ: VELIKONOČNA DELAVNICA
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Nedelja, 9. 4. 2017, ob 14.00
PRAKTIČNA DELAVNICA IZDELAVE ORGONITA
Prijave:  orgoraj.drustvo@gmail.com / 030 258 663
Organizatorja:  MC Krško in  Društvo OrgoRaj

Petek, 21. 4. 2017, ob 18.00 v KD Krško
POT DO SREČE OBSTAJA: MOŠKI IN ŽENSKI POGLEDI 
NA ČUSTVA IN ODNOSE
Alenka Rebula in Izidor Gašperlin
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško, KD Krško

MC DIRENDAJ: Velikonočna delavnica
Dragi otroci, vabljeni na delavnico, kjer bomo 
izdelovali okrasje z velikonočnimi motivi, 
naredili različne okraske, košarice, piščančke in 
zajčke iz papirja in kartona. Izdelke boste nato 
odnesli domov in z njimi okrasili vaše domove. 
Na koncu bomo košarice napolnili s sladkim 
presenečenjem.
Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 8.4.2017, ob 10.00 


