
Dnevno na »bolniški« 
skoraj 800 Posavcev 
Na račun bolniške odsotnosti zaposlenih z delovnih 
mest bomo v regiji letos izgubili predvidoma 20 mi-
lijonov evrov na račun nadomestil. Toliko, kot letno 
za plače več kot tisoč zaposlenih namenijo štiri po-
savske firme! Kontrole ZZZS pogosto pokažejo, da 
bolni niso tako bolni, da ne bi mogli med bolniško 
odsotnostjo izvajati pridobitne dejavnosti, ali pa jo 
koristijo zato, ker dobijo skoraj toliko nadomestila, 
kot bi sicer znašala njihova plača.
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Popoldne seja krških svetnikov
KRŠKO - Danes, 28. septembra, popoldne bo potekala 25. re-
dna seja krškega občinskega sveta. Na dnevni red je uvršče-
nih 17 točk s podtočkami. Med njimi bodo svetniki predvido-
ma potrdili investicijski dokument, ki se nanaša na četrto fazo 
izvedbe prenove javne razsvetljave po občini Krško. Za inve-
sticijo, ki bo potekala v letošnjem in prihodnjem letu, občina 
namenja skupno 344.760 evrov. Med drugim bodo svetniki 
odločali tudi o tem, ali razveljavijo sklep iz leta 2010 o izgra-
dnji manjšega, 25 x 30 m velikega pokritega bazena na nekda-
nji lokaciji bazena na Vidmu. Njegova razveljavitev je namreč 
pogoj za izdelavo podrobnega prostorskega načrta za potre-
be Poklicne gasilske enote Krško, ki bi na za bazen predvide-
nem prostoru imela vadbeni poligon, medtem ko naj bi se na-
črtovan, a še časovno nedefinirana izgradnja bazena umestila 
južno od tenis igrišč pri stadionu. Svetniki se bodo seznanili 
tudi z izvrševanjem proračuna v prvem polletju.  B. M. 
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Janez Živič, direktor Kmečke 
zadruge Krško:

Nihče ne ve, koliko 
vina se pri nas v 
resnici proda
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Športofešta razmigala Krško

Po poti gradov in samostanov

Kdo so naši največji 
in najuspešnejši?

Znova objavljamo lestvici 50 posavskih podjetij 
z največjimi prihodki in najvišjim dobičkom v 
lanskem letu. Če izvzamemo velike energetske 
družbe, sta »zmagovalca« lestvic ista kot lani: 
krški Vipap po prihodkih in sevniški Tanin po 
dobičku.
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SLOVESNO ODPRLI HE BREŽICE – Včeraj, 27. septembra, je potekalo slovesno odprtje hidroelektrarne 
Brežice z akumulacijskim bazenom, ki se ga je udeležila močna vladna delegacija na čelu s predsednikom 
Vlade RS dr. Mirom Cerarjem (na fotografiji z ministrom dr. Petrom Gašperšičem, poslancem Igorjem 
Zorčičem ter direktorjem posavskih družb Martinom Novšakom, Bogdanom Barbičem in mag. Vojkom 
Sotoškom). Gradnja energetskega dela HE Brežice, ki jo je v treh letih in pol zgradila družba HESS, d.o.o., 
je stala 113 milijonov evrov, gradnja spremljajoče infrastrukture, vključno z akumulacijskim bazenom, 
ki jo v imenu države vodi javno podjetje Infra d.o.o., pa 141 milijonov evrov. Sočasno z izgradnjo 
energetskih objektov se rešuje tudi poplavna varnost Posavja. Za optimalno delovanje spodnjesavske 
verige je bistvenega pomena še izgradnja njenega zadnjega člena - HE Mokrice.  Foto: Sven Mavsar
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POSAVJE - Dr. Milan Jazbec ne bo vložil kandidature za volitve 
za predsednika Republike Slovenije, saj v predvidenem roku ne 
bo zbral zadostnega števila podpisov podpore, so 21. septembra 
sporočili iz njegovega volilnega štaba. Jazbec je svojo namero, da 
na letošnjih predsedniških volitvah nastopi kot neodvisni kandi-
dat, najavil aprila letos. »Dr. Milan Jazbec je k najavi kandidature 
in zbiranju podpisov pristopil resno in odgovorno ter v skladu s 
svojimi zmožnostmi. Navkljub dejstvu, da ni bilo zbranih dovolj 
podpisov podpore za uradno vložitev kandidature, pa je dr. Jaz-
bec brez dvoma prispeval k spoznanju in široki javni razpravi, da 
je potrebno institut predsednika države spoštovati, ga razumeti 
resno, delovati premišljeno in odgovorno in v dobro vseh drža-
vljank in državljanov Slovenije. To so ne nazadnje v veliki meri po-
trdili tudi druge kandidatke in kandidati ob najavah svojih kandi-
datur,« so v sporočilu zapisali v njegovem volilnem štabu. Jazbec 
se ob koncu iskreno zahvaljuje vsem podpornikom, ki so prispe-
vali svoj podpis ter mu tudi sicer pomagali in ga podpirali.  P. P.

Jazbec ne bo vložil kandidature 

Na sejo so v zvezi z OPPN za 
Terme Čatež – širitev temat-
skih vsebin prišli tudi pred-
stavniki agrarne skupnosti 
Čatež ob Savi, ki ne dovolijo ši-
ritve kompleksa Term Čatež, 
kot je načrtovana trenutno. 
Na vhodu v kompleks, oboje-
stransko ob dovozni cesti pro-
ti termam, je načrtovan večna-
menski objekt s pripadajočimi 
zunanjimi ureditvami z različ-
nimi vsebinami in dejavnostmi. 
OPPN, ki ga je izdelalo podje-
tje Region d.o.o. iz Brežic in ga 
je svetnikom predstavil Mitja 
Baškovič iz omenjenega pod-
jetja, se nanaša tudi na zemljiš-
ča, ki niso v lastništvu investi-
torja prostorskega akta, Term 
Čatež. Eno od teh je zemljišče 
v lasti agrarne skupnosti oz. 
njenih solastnikov, ki so med 
javno razgrnitvijo zavzeli sta-
lišče, da se ne posega na nji-
hovo zemljišče. Kot je v ime-
nu agrarne skupnosti povedal 

Osnutek razvojnih programov 
so na RRA sicer pripravili že v 
letu 2015, a so v zvezi z njimi 
vse do sedaj potekala uskla-
jevanja z Ministrstvom za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo, je povedala mag. Nataša 
Šerbec. Gre za tri vsebine, in 
sicer varstvo biodiverzitete in 
vodnih ekosistemov v vred-
nosti okoli 2,5 mio evrov, pri 
čemer gre za 80 %  evropskih 
sredstev, projekt pa se nana-
ša na upravljanje vodotokov in 
poplavljenih gozdov v Krako-
vskem gozdu; drugi projekt se 
navezuje na mrežo socialnih 
storitev in medgeneracijsko 
sodelovanje, katerega nosi-
lec je Občina Brežice, njego-
va vrednost je dobrih 1,4 mio 
evrov, od tega 350.000 evrov 
evropskih sredstev; tretji pro-
jekt pa predstavlja Regijska 
štipendijska shema v vrednos-
ti dobrih 2,2 mio evrov, za kar 
že imajo sklenjeno pogodbo.  

Medtem so na RRA Posavje 
prejeli tudi že drugo povabi-
lo v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske 
kohezijske politike za obdobje 
2014-2020, med prednostni-
mi naložbami pa je spodbuja-
nje podjetništva, pri čemer gre 
za vzpostavljanje podpornega 
okolja za poslovno infrastruk-
turo oz. investicije v komu-
nalno infrastrukturo v obr-
tnih conah ter usposabljanje 
za podjetništvo skozi spodbu-
janje podjetništva in odpira-
nje novih delovnih mest. Nas-
lednji projekt je spodbujanje 
multimodalne urbane mobil-
nosti, ki se navezuje predvsem 
na gradnjo regionalnih kole-

Razvojni projekti regije zamujajo
KRŠKO - 14. septembra sta se na Regionalni razvojni agenciji Posavje sestala Razvojni svet regije Posavje in 
Svet regije Posavje. Oba organa sta med drugim obravnavala Osnutek dogovora za razvoj regije 2016-2019 
in v sklopu tega potrdila sklep o treh projektih za vključitev v prvi dogovor.

sarskih povezav; v nadalje-
vanju gre za projekt podpore 
naložbam za prilagajanje pod-
nebnim spremembam in vla-
ganja v vodni sektor, ki je, kot 
sta poudarila župana najmanj-
ših občin, bistriške Franjo De-
belak in kostanjeviške Ladko 
Petretič, povsem diskrimina-
toren do manjših občin, saj 
je pogoj velikost aglomeracij 
nad 2.000 populacijskih enot 
v primeru odvajanja in čišče-
nja voda. Zadnja prioritetna 
projekta v drugem povabilu se 
nanašata na varstvo in obnovo 
biotske raznovrstnosti ter iz-
boljšanje regionalne mobilno-
sti v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija, v kvoti financiranja 
pa sta v dogovoru med občina-
mi že zajeti obvoznici v Mur-
ski Soboti in Krškem.  Kot je v 
razpravi opozoril sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, so bili leta 
2009 projekti iz finančne per-
spektive 2006-2013 že v pol-

nem teku, glede na to, da sedaj 
zamujajo za več let, pa obsta-
ja bojazen, v kolikor v prihod-
njem letu ne pride do spre-
membe kriterijev, da sredstev 
zaradi kratkega roka sploh ne 
bo mogoče počrpati.  

Na seji Sveta regije so župani 
ali drugi predstavniki občin 
težave, s katerimi se srečuje-
jo v posameznih občinah, ki so 
odvisne predvsem od pridobi-
vanja soglasij s strani države, 
predstavili tudi poslancema v 
Državnem zboru Igorju Zor-
čiču in Tomažu Liscu. Slednja 
sta jih pozvala, da ju obvešča-
jo o težavah, s katerimi se pri 
tem soočajo, naj si gre za reali-
zacijo projektov, njihovo ume-
stitvijo ali za pridobivanje in-
formacij v zvezi z njimi s strani 
pristojnih ministrstev, saj sta 
oba pripravljena posredova-
ti v okviru svojih pristojnosti 
in zmožnosti. Poudarila sta, da 

res prihajata iz vrst koalicije in 
opozicije, a v primeru Posavja 
gre za njun skupen interes, pri 
čemer se vselej posvetujeta in 
tvorno sodelujeta.

Svet regije se je med drugim 
na seji seznanil tudi s pro-
jektom Fakultete za turizem 
Brežice, ki želi izdati knjigo o 
posavski kulinariki. Kot je po-
vedala doc. dr.  Lea Kužnik, si 
želijo knjigo z naslovom Ku-
linarične mojstrovine Posav-
ja - začinjene s tradicijo izdati 
pri Kmečkem glasu v mese-
cu novembru letos. Pod men-
torstvom Kužnikove in doc. 
dr. Marjetke Rangus so štu-
dentje fakultete skozi terenske 
raziskave po vseh šestih obči-
nah zbirali pričevanja in re-
cepte o prehranski dedišči-
ni. Knjiga bo razdeljena  v dva 
dela, v prvem bodo zbrana sta-
rejša pričevanja o vsakdanjih 
in prazničnih značilnostih, 
uporabi sestavin na območju 
Posavja ipd., drugi del knjige 
je sestavljen z izbranimi in za-
pisanimi recepti.

Udeleženi na seji so se sezna-
nili tudi z neuradno informa-
ciji o možni ukinitvi Okrožne-
ga sodišča v Krškem, kar  pa 
je poslanec Igor Zorčič zani-
kal. Povedal je, da je v zvezi s 
tem sicer res narejena študi-
ja na temo optimalnega števi-
la okrožnih sodišč, vendar pa 
ta ni aktualna oziroma bi bilo 
treba v zvezi s kakršnim koli 
spreminjanjem mreže sodišč 
predhodno spremeniti zako-
nodajo. 

 Bojana Mavsar

Poslanca Igor Zorčič in Tomaž Lisec sta občinam ponudila po-
moč, nam pa se je ob tem zastavilo vprašanje, zakaj poslanci v 
prejšnjih in zdajšnjem mandatu niso redno vabljeni na seje oz. 
zakaj niso vključeni v usklajevalna in razvojna organa regije.

Zevnik: Nihče nas ni vprašal
BREŽICE – Na 20. seji Občinskega sveta občine Brežice, ki je potekala 18. septembra, je največ razprave požel 
predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Terme Čatež - širitev tematskih vse-
bin. Svetniki so potrdili letošnje občinske nagrajence in povišanje cene storitve »Pomoč družini na domu«.

BREŽICE - Brežiški svetniki so soglasno potrdili letošnje preje-
mnike občinskih nagrad, ki jih bodo prejeli na slavnostni seji 27. 
oktobra, na predvečer praznika občine Brežice. Občina Brežice 
bo dobila dva nova častna občana, in sicer dolgoletnega breži-
škega župnika Milana Kšelo ter znanstvenico in virologinjo prof. 
dr. Tatjano Avšič Županc. Prejemniki oktobrske nagrade v viši-
ni 1000 evrov so Milena Strašek, Stanislav Barkovič in Alen-
ka Černelič Krošelj. Občinska priznanja bodo dobili podjetje 
Gradbeništvo Jože Glogovič s.p. z Velikega Obreža, KD Ivan Ko-
bal Krška vas in družba HESS d.o.o. Prav tako so svetniki poda-
li soglasje k imenovanju Jureta Tomšeta za direktorja JGZ Le-
talski center Cerklje ob Krki, ki si bo tudi v novem mandatu, kot 
je zatrdil, maksimalno prizadeval za kvalitetno delovanje zavo-
da in reševanje problematike, ki je nastala v zvezi s civilnim de-
lom cerkljanskega letališča. Kot je v uvodu te točke dejal svetnik 
mag. Andrej Vizjak (SDS), njegove besede je kasneje podkrepil 
še Jure Pezdirc (Lista Sonce), so perspektive letališča bistveno 
večje od njegovega trenutnega izkoriščanja. Pezdirc je dodal, da 
še vedno trajajo stari problemi, pojavljajo se tudi novi (piloti mo-
rajo svoj pristanek še vedno najaviti 72 ur prej, delovni čas je bil 
tudi poleti, ko se da leteti do večera, le do 16. ure itd.), kar one-
mogoča nadaljnji razvoj civilnega dela letališča.  R. R. 

Anton Zevnik, nikogar od njih 
nihče ni vprašal za mnenje o 
kakršnem koli posegu na nji-
hovem zemljišču, ki je veliko 
približno 13 ha, edina gradbe-
na parcela na njem pa je trenu-
tno prirejena za potrebe Term 
Čatež. Agrarna skupnost zah-
teva, da se zemljišče izvzame 
iz OPPN in se upoštevajo že-
lje solastnikov, ki gredo v sme-
ri razvoja celotnega območja, 
ne samo turistične dejavnosti, 
temveč tudi širitve naselja Ča-
tež. Po besedah vodje občin-
skega oddelka za prostor mag. 
Urške Klenovšek se je obči-
na z izdelovalcem OPPN in in-
vestitorjem sicer že dogovori-
la, da se na del zemljišča v lasti 
agrarne skupnosti v nadaljnji 
pripravi gradiva ne bo pose-
galo in se bo investitor s svoji-
mi ureditvami s tega območja 
umaknil.

Z uskladitvijo cene storitve 

»Pomoč družini na domu«, po-
trjene s strani svetnikov, bo ta 
odslej za uporabnike višja za 
6,13 %, namesto 6,20 €/h bo 
znašala 6,58 €/h, razlog pa je 
v tem, da je Center za socialno 
delo Brežice na občino naslo-
vil vlogo za odobritev dodatne 
zaposlitve za izvajanje te sto-
ritve, saj se je povpraševanje 
po pomoči na domu povečalo, 
prav tako se bodo zvišale pla-
če tistih, ki to storitev opravlja-
jo, kar bo morala pokriti obči-
na sama. Na seji so obravnavali 
tudi spremembe in dopolnitve 
odloka o OPPN za območje pri 
trgovini Hofer v Brežicah. V bli-
žini naj bi namreč nastal še vsaj 
en trgovski objekt v lasti druž-
be Hofer. Po besedah Antona 
Zorka (DeSUS) že zdaj pro-
metna ureditev v bližini Hofer-
ja ni ustrezna, zato bi doda-
tni trgovski objekti povzročili 
še večji kaos. Za župana Iva-
na Molana je bila njegova pri-

pomba povsem na mestu, zato 
je predlagal, da se pred drugo 
obravnavo in končnim glaso-
vanjem preučijo nadaljnje re-
šitve. Vodja oddelka za finance 
in računovodstvo Aleksander 
Denžič je podal poročilo o iz-
vrševanju proračuna občine 
Brežice za obdobje od januar-
ja do junija 2017. Realizacija na 
strani prihodkov znaša 48 %, 
na strani odhodkov pa 32 %. 
Po županovih besedah se je v 
prvi polovici leta pokazalo, da 
so proračun dobro zastavili, 
tako da zaenkrat tudi ni nobe-
ne potrebe po rebalansu. Sve-
tnik Liste Sonce Ferdo Pinte-
rič je v razpravi izpostavil, da 
nekatere krajevne skupnosti v 
občini dobijo tako malo denar-
ja, da ga ni dovolj celo za popla-
čilo tekočih stroškov, kriterije, 
ki jih ima občina pri dodeljeva-
nju sredstev KS, pa označil za 
»diskriminatorne«. 
 Rok Retelj

Dva nova častna občana 

HRASTJE - Dogajanje okrog projekta v Gaju, o čemer smo pi-
sali v prejšnji številki, je želel pokomentirati tudi njegov naj-
večji nasprotnik Milan Baznik s Hrastja, saj so ga zmotile iz-
jave predsednika AŠ 2005 Antona Anderliča, ki jih je označil 
za neresnične in zavajajoče.

Milan Baznik, ki je doma v nepo-
sredni bližini Gaja, kjer je Zveza za 
avto šport Slovenije - AŠ 2005 v 
zadnjem letu in pol uredila progo 
za hitrostne preizkušnje, se na vse 
pretege trudi, da bi dokazal nečed-
ne posle, ki naj bi se po njegovem 
mnenju dogajali pri tem projek-
tu. Svoj prav se je odločil dokaza-
ti s pomočjo odvetnika. Zadeva je 
prišla na sodišče, v tožbi zoper AŠ 
2005 in posredno tudi MORS so-
deluje kot stranka v postopku. S 
tožbo je bilo pobudnikom projek-

ta gradbeno dovoljenje, ki so ga pridobili aprila lani, 7. avgusta 
zadržano, kar pomeni, da ne smejo na območju Gaja ničesar ure-
jati. »A kljub temu delajo naprej, na vhodu so v tem času posta-
vili ograjo, betonirajo izletne cone … Da ne omenjam tega, da so 
do zdaj vse dirke in ostale zadeve organizirali brez uporabnega 
dovoljenja, dovoljenje za zadnjo minuli vikend pa so si napisali 
kar sami sebi,« je dejal Baznik. Moti ga še nešteto drugih stvari: 
npr. odvodnjavanje, ki so ga uredili na območju Gaja, je ob zad-
njem večjem nalivu povzročilo, da so bila dvorišča pa tudi neka-
tere kleti in kmetijska zemljišča v južnem delu Hrastja pod vodo; 
gradbišče sploh ni označeno; za preplastitev proge ter rušenje 
in gradnjo objektov sploh niso imeli dovoljenj; hrup je še vedno 
zelo moteč; izvajanje dirk in treningov je brez vsakega najavlja-
nja. Baznik se tudi sprašuje, kdo je pravzaprav investitor - MORS 
ali AŠ 2005, saj po njegovem vsak trdi po svoje. »Če s tožbo ne 
bom uspel v Sloveniji, sem pripravljen iti vse do ESČP v Strasbo-
urgu,« je še zaključil. R. Retelj

Baznik: Vse poteka brez dovoljenj

Milan Baznik

KOSTANJEVICA NA KRKI - Državni zbor je v torek na predlog Vla-
de RS brez glasu proti sprejel sklep o odpravi nezakonitega rav-
nanja v občini Kostanjevica na Krki. Tamkajšnjemu občinskemu 
svetu je dal 30-dnevni rok za sprejem proračunov za leti 2017 
in 2018, sicer sledi razpustitev in nadomestne volitve.   P. P.

30 dni za proračun, nato razpust
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BARVE, LAKI, FASADE, LEPILA
Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB
Naj bodo jesenski dnevi obarvani v tople barve.

BREŽICE - Kot so lahko Brežičani in drugi obiskovalci zagotovo 
že opazili, je brežiški grad že približno en mesec gradbišče, saj 
se trenutno v njem izvajata dve investiciji, ki ju v večini finan-
cira lastnica gradu Občina Brežice. Prva je ureditev recepcije in 
sanitarij v pritličju, katere izvajalec je podjetje Akvaing d. o. o. 
iz Ljubljane, vrednost investicije pa je nekaj več kot 130 tisoč 
evrov, nam je sporočila v. d. direktorice Posavskega muzeja Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj. Dela so se pričela konec avgusta 
in bodo zaključena še v letošnjem letu. Po njenih navedbah je in-
vesticija velikega pomena, saj bo z ureditvijo recepcije in muzej-
ske trgovine takoj ob vhodu v grad omogočena boljša komunika-
cija z obiskovalci, ki vstopijo v grad. Prav tako bo bolj dostopna 
muzejska trgovina, ki je zdaj v 2. nadstropju in bo še bolj na vo-
ljo tudi drugim, ne samo obiskovalcem. »S prestavitvijo recep-
cije in muzejske trgovine iz drugega nadstropja v pritličje bomo 
pridobili tudi en razstavni prostor oz. prostor za muzejsko de-
javnost. Prenova sanitarij pa je bila res nujna, saj je treba celovi-
to urediti tudi kanalizacijo oz. vse potrebne inštalacije,« je poja-
snila Černelič Krošljeva.
Druga investicija, ki bo trajala dlje, nekje do sredine avgusta 
2018, je vredna nekaj več kot 206 tisoč evrov in jo delno finan-
cira tudi ministrstvo za kulturo. Izvajalec je krovsko podjetje 
Martin Mlakar d. o. o. iz Domžal. Gre za obnovo strehe severne-
ga in vzhodnega dela gradu, torej obnovo strehe nad Viteško dvo-
rano, kar pomeni nov korak v skrbi za izjemen spomenik baroč-
nega slikarstva, seveda pa tudi obeh delov gradu.  R. R.

Grad je postal gradbišče

Dela v gradu so v polnem teku.

Skrb zbujajo, je dejala doc. dr. 
Tatjana Mlakar iz ZZZS Kr-
ško, predvsem neobjektivni 
razlogi za naraščanje delane-
zmožnosti, kot so nespošto-
vanje navodil za zdravljenje, 
namensko odlašanje zdravlje-
nja in rehabilitacije, izkorišča-
nje bega v bolniški stalež za iz-
vajanje pridobitne dejavnosti, 
zlorabe v času bolniškega sta-
leža ipd. Samo v prvem polletju 
letošnjega leta je bilo na račun 
bolniške odsotnosti zaposlenih 
v Posavju izgubljenih 200.026 
dni, od tega v breme deloda-
jalca, to je bolniškega staleža 
do 30 dni, 97.273 dni, nad 30 
dni, kar gre v breme ZZZS, pa 
102.753 delovnih dni. Optima-
len bolniški stalež bi po med-
narodnih primerjavah znašal 
3,2 % - 3,5 % izgubljenih de-
lovnih dni, v Posavju pa ta zna-
ša 6,86 % (povprečje Slovenje 
je 4,68 %). V prvem letošnjem 
polletju je bila najvišja stopnja 
bolniške odsotnosti zabeleže-
na v občini Brežice, kjer je bilo 
na ta račun pri pravnih subjek-
tih izgubljenih skupno 64.236 
ali 7,49 % delovnih dni, sle-
di občina Sevnica s 53.542 ali 
7,35 % izgubljenimi delovnimi 
dnevi, v občini Krško pa je bilo 
izgubljenih 82.248 ali 6,18 % 
delovnih dni. Na dan 31. maj 
2017 je bilo v Posavju 351 za-
poslenih odsotnih z delovnega 
mesta od 45 dni do šest mese-
cev, nad eno leto 222, od 6 do 
12 mesecev 167 oseb, več kot 
tri leta 33 in več kot pet let šti-
ri osebe.

V lanskem letu, je povedal 
Darko Gorišek iz GZS, je bilo 
v Posavju na račun bolniške 
odsotnosti z delovnega mes-
ta izgubljenih 345.426 delov-
nih dni, kar pomeni, da je bilo 
1380 delavcev ali 13, 4 % vseh 
zaposlenih v gospodarskih 
družbah na območju Posavja 

Posavci rekorderji po »bolniški«
KRŠKO, POSAVJE - Krška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Gospodarska zbornica 
Slovenije, Območna enota Posavje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško so 20. septembra v Kul-
turnem domu Krško predstavile kazalce zdravstvenega absentizma v Posavju. Ta je najvišji v državi, trenu-
tno je v Posavju že več kot eno leto v bolniškem staležu okoli 230 oseb.

na bolniški celo leto. In če pre-
tvorimo ta podatek v znesek, 
pomeni, da so bolniška nado-
mestila znašala kar 17,3 mili-
jona evrov, od tega so deloda-
jalci iz Posavja zanje porabili 
8,5 milijonov evrov, ZZZS pa 
še nekoliko več oz. 8,8 milijo-
na evrov. To je toliko, je pou-
daril Gorišek, kolikor nameni-
jo letno za plače štiri posavska 
podjetja (Vipap, Resistec, Lis-
ca, Stilles) s skupno 1.034 za-
poslenimi!

TEŽAVE V MAJHNIH IN 
VELIKIH PODJETJIH

Kako se bolniška odsotnost 
zaposlenih z delovnega mesta 
odraža v proizvodnji, sta zbra-
nim predstavili tudi Maša Li-
leg Senica iz družbe Resistec 
in Maruša Žabkar iz družin-
skega podjetja Cvetličarna in 
vrtnarija Lilija. Slednja je po-
udarila, da je odsotnost delav-
ca zelo težko nadomestiti, saj 
gre za majhen, 10-članski ko-
lektiv, zaradi česar morajo v 
teh primerih zaposleni dela-
ti še več, kar je zelo obreme-
njujoče v času sezone, ko so 
že tako ali tako obremenjeni, 
izpad pa krijejo tudi tako, da 
se v delo vključijo vsi družin-
ski člani nosilke dejavnosti. Si-
cer gre za homogen kolektiv, v 
katerem imajo vzpostavljene 
tudi dobre odnose tako v de-
lovnem procesu kot zasebno. 
Kar pa je težko doseči v več-
jih družbah, je povedala Lileg 
Senica. V družbah Resistec, ki 
ima proizvodno enoto v Žado-
vinku, in kostanjeviškem Atho-
su, obe sta del mednarodnega 
koncerna Krah Gruppe, je prek 
460 zaposlenih, od tega jih je 
večina, več kot 370, zaposle-
nih v proizvodnji. Med indi-
vidualnimi vzroki za bolniško 
odsotnost je predvsem narava 
dela v proizvodnji, saj je delo 

normirano, poteka v treh iz-
menah in je odvisno od naro-
čil, med posameznimi zaposle-
nimi prihaja do sporov, plača 
je nizka, v primeru obolelosti 
si delavci ne morejo plača-
ti samoplačniških zdravstve-
nih storitev in so odvisni od 
čakalnih dob za zdravstvene 
preglede, pretežni del zaposle-
nih ima nižje stopnje izobraz-
be, kar se odraža tudi v pogle-
dih na življenje in odnosu do 
dela, predvsem pa na odgovor-
nosti do sebe oz. pomanjkanju 
odgovornosti do drugih, saj so 
v podjetjih večkrat tudi priča 
izsiljevanju dopustov na način 
»v kolikor mi ga ne odobrite, 
bom šel/šla na bolniško«, kar 
se dejansko tudi zgodi. Nekaj 
k daljši odsotnosti prispevajo 
(ne)opravičeno osebni zdrav-
niki, pa tudi dolgotrajni po-
stopki Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, saj 
imajo več primerov, ko so se 
postopki po pritožbi delavca 
na odločitev komisije zaklju-
čili šele po sedmih mesecih, 
kar pomeni, da je bil zaposle-
ni ves čas v bolniškem staležu. 
V letih 2006-2016 je povprečje 
bolniškega staleža do 30 dni v 
Resistecu znašalo kar 4,78 %, v 
prvem polletju letos 4,82 %, v 
Athosu pa med leti 2009-2016 
6,8 %, v šestih mesecih letoš-
njega leta pa kar 8,72 %.

VSAKA BOLEZEN JE 
POSEBEN PRIMER

Z vidika zdravniške obravna-
ve bolnika je zbranim sprego-
vorila tudi dr. Janja Zorko Ku-
rinčič iz Zdravstvenega doma 
Krško. Izpostavila je, da na dol-
žino bolniškega staleža vpliva 
več dejavnikov, kot so narava 
bolezni, dolge čakalne dobe na 
preiskave, preglede pri specia-
listih, operacije in rehabilitaci-
jo, razvoj defenzivne medicine, 

ki vodi v dodatne preiskave 'za 
vsak slučaj', spremenjena de-
lazmožnost po zaključenem 
zdravljenju, ocena delazmož-
nosti invalidske komisije in 
zagotavljanje ustreznega de-
lovnega mesta. V Posavju pred-
njačijo bolezni kostno-mišične-
ga sistema, poškodbe, bolezni 
dihal in obtočil, rakasta obo-
lenja in duševne bolezni. Pou-
darila je še, da nobene bolez-
ni ne moremo dati v kalup, saj 
se ta pri vsakem posamezniku 
razvija drugače oziroma indi-
vidualno, zato tej sledi tudi in-
dividualna presoja zdravnika o 
pacientovi dela(ne)zmožnosti, 
seveda pa je bolezen povezana 
tudi s samo pacientovo oseb-
nostjo, njegovim socialno–eko-
nomskim statusom, nekateri se 
počutijo veliko bolj bolne, kot 
dejansko so ...

Da bi zajeli absentizem, so go-
spodarski subjekti in ZZZS 
pripravili vrsto zakonodajnih 
predlogov, ki jih je zbranim 
predstavila Nina Hovelja. Če 
jih na tem mestu izpostavi-
mo le nekaj, so to s strani go-
spodarstva: skrajšanje izplači-
la nadomestila plače v breme 
delodajalca na največ 20 kole-
darskih dni oz. 90 dni na leto, 
znižanje višine nadomestil pla-
če in neposredno izplačevanje 
plač zavarovancem, uvedba 
t. i. bolniškega oz. čakalnega 
dneva, to je dva ali tri dni brez 
plačila, striktno sankcionira-
nje kršitev s strani delavcev z 
izgubo pravice do nadomesti-
la plače; medtem ko ZZZS med 
drugim predlaga, da se omeji 
pravica do nadomestila plače 
maksimalno na 12 mesecev ali 
s prekinitvami v dveh letih na 
najdlje 540 dni, nakar naj bi 
prešli aktivni zavarovanci, ki 
so v bolniškem staležu, v sfero 
sociale oz. v upokojitev. 
 Bojana Mavsar

POSAVJE – Referendum o zakonu o izgradnji, upravljanju in gos-
podarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper tudi 
v Posavju ni uspel. Medtem ko je na nivoju države za zakon gla-
sovalo dobrih 53 %, proti pa slabih 47 % tistih, ki so se referen-
duma udeležili (volilna udeležba je znašala dobrih 20 %), je bilo 
v Posavju še najbolj tesno v volilnem okraju Krško, kjer je za za-
kon glasovalo 53 %, proti pa 47 % volivk in volivcev. Večja razli-
ka v korist zagovornikov zakona je bila v sevniškem (59 % pro-
ti 41 %) in brežiškem volilnem okraju (60 % proti 40 %). Volilna 
udeležba je v sevniškem okraju s slabimi 22 % presegala držav-
no, v krškem in brežiškem okraju pa je bila le 18-odstotna.  P. P.

Referendum tudi pri nas padel

»Končno je prišel dan, na ka-
terega smo nestrpno čaka-
li dve leti,« so bile prve be-
sede ravnateljice cerkljanske 
šole dr. Stanke Preskar, ki je 
pozdrave namenila učencem, 
njihovim staršem, predstav-
nikom občine na čelu z župa-
nom Ivanom Molanom, rav-
nateljicam ostalih šol in vrtcev 
v občini ter vsem ostalim, ki so 
prisostvovali tej zgodovinski 
prelomnici. Ravnateljica je 
dodala, da se bodo tako učen-
ci kot tudi zaposleni z različni-
mi vsebinami trudili, da nova 
šola ne bo samo kraj za uče-
nje, ampak bo postala pravi 
dom. V novo šolo in vrtec se 
je z nadomestne lokacije v Vo-

Zgodovinska prelomnica za vse
CERKLJE OB KRKI - 25. september 2017 se je v zgodovino zapisal kot dan, ko so učenci in otroci OŠ ter vrt-
ca v Cerkljah ob Krki prvič vstopili v nove šolske in vrtčevske prostore. To je bil velik dan ne samo za šolar-
je in zaposlene, ampak tudi za sam kraj, ki je s tem dobil zagotovo eno najsodobnejših šol daleč naokoli.

jašnici Jerneja Molana preseli-
lo 190 učencev in 81 malčkov, 
slednji so trenutno razpore-
jeni v 4,5 oddelka. Po njenih 
besedah gre za nadstandar-
dno šolo in vrtec, kar se tiče 
opreme in velikosti. »Prostori 
so povsem novi, ohranjen sta-
ri del šole je prenovljen, otro-
ci imajo novo telovadnico, igri-
šče, malčki v vrtcu svoja igrala. 
Tudi oprema za pouk je najso-
dobnejša, kar je možno. Vsaka 
druga učilnica ima interaktiv-
no tablo, multimedijski pros-
tor. V tem trenutku si več od 
tega sploh ne bi mogli želeti 
in privoščiti, tudi v smislu teh-
nološke opreme,« je pojasnila 
Preskarjeva. Dodala je, da vpi-

si v vrtec kažejo, da ni bojazni, 
da bi v prihodnjih letih šolski 
prostori samevali.

Brežiški župan je še pred pr-
vim vstopom v nove šolske 
prostore zbranim na šolski 
ploščadi dejal, da je bil minuli 
ponedeljek velik dan ne samo 
za tukajšnje krajane, ampak 
tudi za samo občino. Učen-
ce, starše in krajane je pozval, 
naj novo pridobitev spoštuje-
jo, zanjo skrbijo, kajti »šola je 
namenjena predvsem vam in 

verjamem, da bo še dolgo slu-
žila svojemu namenu«. Ob pet-
ju državne in šolske himne so 
učenci in učitelji skupaj slove-
sno dvignili zastave, ki bodo 
krasile šolski okoliš. Sledil je 
vrhunec - vstop v novo šolo in 
ogled prostorov, učenci pa so 
- razumljivo malce vznemirje-
ni in radovedni - takoj priče-
li s poukom. Uradna otvoritev 
šole bo v soboto, 28. oktobra, 
na praznik občine Brežice.

 Rok Retelj

Učenci so si še pred poukom z zanimanjem ogledali nove šol-
ske prostore.

www.PosavskiObzornik.si
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POLICISTI POŽELI PRIDELEK -  Na podlagi uredbe sodišča 
so zaradi suma gojenja in prometa s prepovedanimi drogami 
sevniški policisti 25. septembra zjutraj opravili hišno preiska-
vo v stanovanjski hiši in njeni okolici na območju Sevnice, v 
kateri neprijavljena prebivata 42-letna državljanka Nemčije in 
prav toliko let star državljan Avstrije. Preiskava je rodila sado-
ve, saj so policisti našli in zasegli 247 60 cm visokih sadik ko-
noplje in že posušene rastlinske delce konoplje. Osumljence-
ma so odvzeli prostost in ju kazensko ovadili. 

POGORELA MIZARSKA DELAVNICA - 26. 9. ponoči, nekaj 
pred 1. uro, je izbruhnil požar v mizarski delavnici na Rudar-
ski cesti na Senovem. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so po-
žar pogasili, a so ognjeni zublji v celoti uničili 12 x 7 m veliko 
gospodarsko poslopje in obdelovalne stroje. Škode naj bi bilo 
za okoli 30.000 evrov,  kaj je botrovalo požaru pa kriminali-
stični tehniki po opravljenem ogledu še raziskujejo.

TRAKTORIST IZSILIL PREDNOST - 20. 9. je okoli 17. ure 
55-letni voznik kmetijskega traktorja med vožnjo po cesti med 
Blanco in Brestanico pri odcepu za Dol. Leskovec nenadoma 
zavil na lokalno cesto in pri tem izsilil prednost 25-letni voz-
nici osebnega vozila, ki se je pripeljala iz nasprotne smeri. Po 
trčenju je moški, ki je vozil neregistriran in nezavarovan trak-
tor, padel s traktorja in se poškodoval, lažje poškodbe pa je 
utrpela tudi voznica. Možaku so sicer odredili preizkus vinje-
nosti, a ga je odklonil, prav tako mu niso mogli odvzeti vozni-
škega dovoljenja, saj se je izkazalo, da ga nima. 

VINJENI ZA VOLANOM - V  noči na 25. 9. so na Čatežu ob 
Savi policisti zasegli avtomobil 19-letnemu vozniku, ki je vo-
zil osebni avtomobil brez opravljenega vozniškega dovoljenja. 
Poleg tega je bilo vozilo Renault megan neregistrirano in ne-
zavarovano, na njem pa nameščene registrske tablice drugega 
vozila. Ob navedenih kršitvah je  mladenič pred vožnjo konzu-
miral tudi alkoholno pijačo, saj je imel v litru izdihanega zra-
ka 0,36 mg alkohola. Nekaj ur pred tem so na počivališču Za-
loke policisti izsledili in ustavili 34-letnega voznika s Hrvaške, 
za katerega so pred tem prejeli obvestilo, da z nevarno vožnjo 
po avtocesti iz smeri Obrežja proti Novemu mestu ogroža os-
tale udeležence v prometu. Voznik je pihnil 1,25 mg alkohola, 
zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga odpelja-
li na treznjenje v prostore policije.  Zbrala: B. M.

Breda Balon, Brežice: Možnosti je veliko, po-
nudba je pestra, problem je, ker ni danes nič več 
zastonj. Starši porabijo veliko denarja, če želi-
jo, da imajo njihovi otroci vso potrebno opre-
mo. Imam vnukinjo, mažoretko, in vnuka, no-
gometaša. Oba sta zadovoljna z vadbo in tudi 
uspešna. Vnukinja ima v svoji zbirki že zlato in 

srebrno medaljo, tako da sem kot babica seveda zelo ponosna.

Niki Žveglič, Sevnica: Izbira prostočasnih ak-
tivnosti za otroke je vedno večja. Imam nečaki-
njo in nečaka, ki po šoli in vrtcu hodita na tenis, 
plavanje, gimnastiko in balet. Podpiram vklju-
čevanje otrok v različne obšolske dejavnosti, a 
v mejah zdravega razuma. Če te dejavnosti pre-
več prizadenejo naše denarnice, je bolje, da se 

ta čas porabi za skupne družinske trenutke.

Sabina Kukavica, Gorenja Lepa vas: Danes 
imajo otroci veliko bolj raznoliko ponudbo, kot 
jo je imela naša generacija, to velja tudi za pro-
store in pogoje, cenovno se mi zdi znosno. Ot-
roci so do konca šolskega leta zadovoljni, potem 
zagnanost malo upade. Starši smo veseli, da se 
otroci gibajo in da ne porabijo toliko časa na ta-

blicah ipd., težava pa je časovna stiska. 

Jana Mihelin, Bizeljsko: Prednost naše šole je 
gotovo v njeni domačnosti in učiteljih, ki učen-
cem nudijo nekaj več in drugače, kot npr. v mes-
tu. Imamo dobre kadre, ki so prepoznavni tudi 
izven naših meja. Zadovoljivo je poskrbljeno za 
obšolske aktivnosti ter za razne prireditve, ki 
dajo udeležencem občutek zadovoljstva. Vsak 

lahko najde nekaj za svojega nadebudneža.

Z novim šolskim letom so se začele tudi popoldanske 
športne in druge vadbe otrok v društvih in organizacijah. 
Kakšne so danes po vašem mnenju možnosti za tovrstno 
udejstvovanje otrok, je ponudba dovolj pestra in cenov-
no dostopna, so morda tudi vaši otroci vključeni vanjo?

anketa

Dovolj ponudbe za vadbo otrok?

Kakšna je bila trgatev in 
predvsem, kakšno bo vino 
letošnjega letnika?
Letina je po času trgatve pri-
merljiva z letnikom 2003. Za-
čeli smo že 4. septembra z 
zgodnjimi sortami, kot so beli 
pinot, sauvignon, kerner idr, 
sedaj pa računam, da bomo 
glavnino potrgali te dni. V glav-
nem trgamo po tehnološki zre-
losti in po vinih, ki jih pride-
lujemo. Ob tem, da grozdje 
odkupujemo od kmetov, to je 
naših vinogradnikov, ki ga ima-
jo skupno približno1,5 milijo-
na kilogramov, imamo še 10 ha 
vinogradnikov na Sremiču, od 
tega je 70-80 % modre fran-
kinje na dobrih 6 hektarjih. 
Sladkorne stopnje so visoke 
in nad povprečjem, četudi sta 
bila tako lanski kot predlanski 
letnik relativno dobra. Kar je 
grozdja z našega posestva na 
bizeljsko-sremiškem predelu, 
bo za vrhunska vina, zeleni sil-
vanec, pinot in seveda modro 
frankinjo kot vodilno na tem 
našem delu, vse ostalo grozdje 
pa bo za vino cviček. Z dolenj-
skega območja je zadnja sor-
ta, ki jo sedaj trgamo, žametna 
črnina, ki pa, kar jaz pomnim, 
še ni imela takšne sladkorne 
stopnje, kot jo ima sedaj. Do-
segla bo 9,5 alkohola, z beli-
mi sortami in frankinjo pa bo 
to na meji 10 volumenskih od-
stotkov, kot je predpisano za 
cviček. Mošti so zelo lepi, sad-
ni, čistih arom, saj na grozdju 
praktično ni bilo bolezni.

Tudi letos ste s svojimi vini 
osvojili vrsto priznanj, ka-
tera so za vas najbolj po-
membna?
Prvo je bilo na Festivalu modre 
frankinje, kjer sta bili frankinji 
med rednimi trgatvami prva in 
druga, se pravi klasična in ba-
rikirana, ki je bila druga naj-
višje ocenjena. Vsa vina, ki so 
na ocenjevanju, so v redni pro-
daji, se pravi, da to niso vzor-
ci, pripravljeni za tekmovanje, 
ampak so vina, ki so stekleni-
čena, praktično vzeta iz skla-
dišča. To je v bistvu to, na kar 
smo ponosni. Prav tako je bil 
cviček najvišje ocenjen med 
cvički na nedavnem sejmu v 
Gornji Radgoni, kar je potrdi-
tev našega dobrega dela.

Vaš paradni konj je bil cvi-
ček, a vemo, da so njego-
va zlata leta že nekaj časa 
mimo. 
Cviček je še vedno naš para-
dni konj, saj predstavlja več 
kot 85 % našega vina. Cviček je 
doživljal že razne krize v pre-
teklosti, saj so določena leta 
cenjena bolj rdeča vina, dru-
gič bolj bela. Opažamo, da niso 
nadomestila padec rdečih vin 
bela vina, ampak je enostavno 
poraba, konzumacija vina nižja 

kot v preteklih letih. Očitno je 
vina še vedno več, kot ga Slove-
nija, če so bogati letniki, lahko 
porabi. Letos ocenjujemo, da 
bo okvirno 20 % manj grozdja 
kot sicer, so pa še velike zalo-
ge v kleteh, zato so ti pritiski 
na trg izjemno veliki. Vedno 

znova se pojavljajo novi pri-
delovalci, nova stekleničenja. 
Toliko ponudnikov vina, kot 
jih je pri cvičku, se pravi za en 
tip vina, za eno zvrst, nima no-
beno vino, ne refošk ne teran 
ne bela vina. Tako da  združe-
nja,  vinogradniška društva, 
konzorciji in vse ostale orga-
nizacijske oblike ne pomaga-
jo nič, saj se na tem področju 
zelo težko kaj dogovorimo, ker 
vsak pač rešuje sebe.

Kako je s prodorom na tuja 
tržišča?
Že pet let smo prisotni, v začet-
ku tudi s pomočjo evropskih 
sredstev, na hrvaškem trgu, a 
je prodaja zelo slaba. Najprej 
smo naredili analizo trga, nato 
smo se lotili promocije, vsega, 
kar sodi poleg, ampak na ža-
lost ni rezultatov. Za to smo se 
odločili, ker je pač nam najbliž-
ji trg, ker so podobne navade, 
kulinarika je podobna, ampak 
se je izkazalo, da tu pač nismo 
uspešni. Čeprav je edini cviček, 
ki je na policah na hrvaškem 
trgu, cviček naše kleti.

Ste se tudi zato usmerili v 
uveljavitev modre frankinje 
in še nekaj produktov?
Seveda. Ko si pretežno na enem 
vinu, je to ob dobrem poslova-
nju seveda lahko dobro, sicer 
pa je treba iskati alternative. 
Tudi drugi vinogradniki na Do-
lenjskem poleg cvička pridelu-
jejo še zelo bogata rdeča in bela 
vina, predikate. Ker je pač pot-

rebno najti rešitev, kako spra-
viti v promet te količine, ki jih 
imamo sklenjene v petletnih 
pogodbah. V cvičku očitno ne, 
je pa težava, kako iz žametne 
črnine kot sorte nekaj naredi-
ti, ker je prelahka za samostoj-
no vino, saj ima zelo nizek al-

kohol in relativno slabo barvo. 
Razmišljanja na Dolenjskem 
gredo tudi v smeri povišanja 
alkoholne stopnje in da bi na 
ta način prišli do nekega vina, 
ki bi bilo bolj strukturno, pol-
no, ampak osebno mislim, da bi 
s tem izgubili tisto, kar je cvi-
ček v osnovi: lahko pitno vino z 
nižjo alkoholno stopnjo. Zato je 
potrebno povečevati kakovost 
in skušati pridobiti še kakšno 
sadnost iz tega grozdja, drugo 
pa so alternative, kot na primer 
ta z modro frankinjo.

Poraba vina se znižuje, čemu 
to pripisujete?
Zakonodaji, ki se je začela z 
omejevanjem kajenja v loka-
lih in tudi pitja, pa tudi nači-
nu življenja, ki se je spreme-
nil. Generacije, ki so starejše, 
ne pijejo toliko vina, mladi pa 
so segli po drugih pijačah. Po 
eni strani smo vinsko kultur-
no spravili na zelo visok nivo, 
po drugi strani pa mogoče tudi 
odbijali enostavne pivce, ki jim 
ni tako pomembna neka zgod-
ba, pač pa normalen stil življe-
nja. Vsi smo bolj obremenjeni, 
manj je druženja, nekaj botru-
je tudi sama ekonomska situa-
cija, večja je tudi odgovornost 
posameznikov do samega pit-
ja alkohola. Je pa seveda ža-
lostno, ker je vse skupaj - žga-
nje, pivo in vino -  stlačeno pod 
skupni imenovalec alkohol, 
čeprav je vino tudi del kultu-
re ob hrani in z njegovo pride-
lavo vzdržujemo tudi krajino. 

V zadnjem času celo doma-
či organizatorji javnih pri-
reditev v Posavju precej po-
udarjajo pivovarje, medtem 
ko so imele naše občine dol-
go v prvem planu razvoj vi-
nogradništva, promovirali 
so vinske ceste ipd.?
Pivovarska industrija je zelo 
agresivna, pivovarstva se loti 
veliko mladih, ki pač iščejo 
svoje priložnosti. Pivo se rela-
tivno dobro prodaja, trendo-
vsko je, mladina v njem uživa. 
Če primerjamo vinsko in pivo-
varsko zgodbo, je potrebno ve-
deti, da je pri pivu veliko manj 
fizičnega dela. V vinogradih de-
lajo predvsem starejši, pa tis-
ti, katerih družine so že imele 
vinograde. Tudi v naši zadru-
gi je starejša struktura, med 
člani jih je zgolj med deset in 
15 mlajših, ki so posadili nove 
vinograde, so v službah in ob 
tem obdelujejo vinograd. Gre 
predvsem za to, ali imaš to lju-
bezen v sebi ali ne. Z ekonom-
skega vidika pa je pri 45 cen-
tih plačila za grozdje, kot sedaj 
znaša povprečna cena na Do-
lenjskem, res težko pričakova-
ti, da bi se mladi v to usmerjali.

Kar se tiče dogodkov, jih je še 
vedno veliko, a se na njih po-
javljamo eni in isti. Manjši vi-
nogradniki niti niso nikoli ču-
tili potrebe po neki promociji, 
ker enostavno spremljajo naše 
cene in se le-temu prilagajajo. 
Vsa promocija nič ne velja, ko 
prideš do trgovca ali gostinca 
in ti reče: dajte mi primerljivo 
ceno. Ampak tu se pogovarja-
mo o centih, ne govorimo niti o 
10, 15 centih, ampak pri enem 
centu pride do odločitve, da se 
prestavijo na drugega vinarja 
ipd. Ker pa je pri nas vse ura-
dno zavedeno, vsi stroški so v 
skladu s poslovanjem firme, 
je pač ta lastna cena bistve-
no večja, kot pa jo imajo manj-
ši vinogradniki, ki poslujejo 
kot kmetje, ki niso dolžni ne 
obračunati ne plačevati DDV. 
Konkretno je naše delo pove-
zano z zaposlenimi, z 240 čla-
ni, njihovimi družinami, tako 
da je ta družbena odgovornost 
naše zadruge bistveno večja 
kot pri posameznikih.

To je torej večna zgodba o 
malih in velikih?
Tako je. Vendar smo mi kot 
zadruga po količini vina veli-
ki, po vinogradnikih v zadrugi 
pa majhni, saj ti pridelujejo po 
500, 1000, 1500 kg grozdja. In 
v končni fazi so to vinogradni-
ki, katerih sosed lahko vino na-
redi tudi doma, ampak na eko-
nomskem področju je bistvena 
razlika. Na to kar naprej opo-
zarjamo: nimamo evidenc ko-
liko je pridelave vina, koliko ga 
prodamo na državnem nivoju. 
Celo neke evidenčne znamki-

Janez Živič, direktor Kmečke zadruge Krško:

KRŠKO - Letošnje poletne vročine so omogočile, da je grozdje hitreje dozorelo in je tudi zelo sladko, trgatev 
pa je bila ena izmed najbolj zgodnjih v zadnjih letih. Zato so lahko te dni zadovoljni majhni in veliki vinogra-
dniki v vinorodni deželi Posavje, med njimi tudi naš sogovornik Janez Živič, direktor Kmečke zadruge Krško.

Nihče ne ve, koliko vina
se pri nas v resnici proda

Janez Živič
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BISTRICA OB SOTLI - Bistriški občinski svet je 22. septembra 
na 20. redni seji sprejel rebalans letošnjega proračuna ter 
opravil z naborom projektov za prihodnje leto. Glavna inve-
sticija bo izgradnja čistilne naprave. 

Rebalans proračuna je bil potreben zaradi prestrukturiranja fi-
nančnih sredstev za izgradnjo čistilne naprave za središče Bistrice 
ob Sotli z okoliškimi zaselki. Biološka čistilna v velikosti 250 po-
pulacijskih enot bo stala dobrih 360.000 evrov. Blizu 30 odstotkov 
vrednosti celotne naložbe bodo pridobili nepovratnih sredstev 
na državnem razpisu za sofinanciranje investicij, 94.000 evrov 
bodo vložili iz lastnega proračuna, za 167.000 evrov pa načrtu-
jejo najem desetletnega posojila. Z izgradnjo na zemljišču ob So-
tli, ki  ga je Občina Bistrica ob Sotli kupila že leta 2011, bodo pri-
čeli še to jesen, zaključek načrtujejo za spomlad prihodnje leto. V 
prihodnjih projektih nameravajo ob čistilni napravi zgraditi tudi 
center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je sedaj pos-
tavljen na zemljišču v lasti Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah. 
Po sprejetem rebalansu se občinski proračun zaradi manj preje-
tih sredstev iz državnega proračuna in posledično izpada neka-
terih načrtovanih projektov niža za približno sedem odstotkov. 
Na odhodkovni ravni znaša 2,25 milijona evrov, na prihodkovni 
pa 1,62 milijona evrov. Na investicijskem področju so letos izvedli 
postavitev prireditvenega kozolca, ureditev hostla, napeljavo op-
tičnega omrežja, obnove v šolski telovadnici ter sanacije nekaj ki-
lometrov lokalnih cest in manjših plazov.
Svetniki so se seznanili še s polletno realizacijo proračuna, pri 
naboru projektov za prihodnji letni proračun so izpostavili izde-
lavo celostne prometne strategije, obnovo pomožnega objekta 
športnega društva, sanacije plazov in sanacije lokalnih cest, na-
daljevanje napeljave optičnega omrežja ter obnovo vodovodnega 
omrežja, ki jo nameravajo izpeljati v sodelovanju s še dvema po-
savskima občinama. Seznanili so se tudi s poročilom Nadzornega 
odbora o opravljenem nadzoru proračunskih sredstev, namenje-
nih v programe ljubiteljske kul-
turne dejavnosti. Župan Franjo 
Debelak je povedal, da je tožil-
stvo na zaključni sodni razpra-
vi glede spora o vračilu denar-
ja iz projekta »cesta Sveti Križ« 
predlagalo zaslišanje doda-
tnih prič, a je sodišče predlog 
zavrnilo z obrazložitvijo, da je 
zbranega dovolj verodostojne-
ga gradiva. Spor med občino in 
gospodarskim ministrstvom 
bo dobil epilog z razsodbo v 
30 dneh po zadnji obravnavi.  
 Emilija Šterlek

ce, ki bi bila na steklenici, ima-
jo jo vse države okoli nas in po 
Evropi, le mi ne, da bi se vede-
lo, kakšen je vhod, ni mogoče 
uvesti. Pri nas se govori le o 
tem, da imamo toliko in toliko 
vinogradov, koliko pa je vina in 
koliko se ga dejansko proda, pa 
nihče ne ve. Zaradi tega se po-
javljajo tudi nizke dumpinške 
cene, ki pa na koncu pomeni-
jo najslabše za vinogradnike. 

Kakšno pa je poslovanje 
vaše zadruge?
Poleg vinskega dela imamo v 
Leskovcu majhno trgovino, ki 
ima svoje kupce. Pred leti smo 
jo obnovili, ampak tudi v tem 
trgovinskem delu je konku-
renca zelo huda, saj je samo na 
tem področju pet, šest trgovcev 
zelo močnih. Večinoma v trgo-
vini kupujejo naši vinogradni-
ki oziroma člani, ker lahko tudi 
kompenzirajo grozdje, a glede 
na to, da v zadnjih petih letih 
redno plačujemo grozdje, tega 
ni veliko. Mi smo letnik 2016 
poplačali v celoti pred trgatvi-
jo, se pravi, da kljub temu, da 
imamo v kleti še zaloge lanske-
ga letnika, ki še niso prodane, 
smo pridelovalcem zaradi rela-
tivno dobrega poslovanja lahko 
še vse plačali že vnaprej. Ima-
mo sicer še odkup mleka, ki 
ga peljemo prek trgovinskega 
dela, a 90 % poslovanja pred-
stavlja promet z vinom. 

V Kmečki zadrugi nas je 18 za-
poslenih. Vsa leta smo zmanj-
ševali kader, upokojitve gredo 
po naravni poti, tudi določene 
službe smo prenesli na zuna-

nje izvajalce.  Smo relativno že 
dokaj stari, saj povprečje zna-
ša okoli 55 let. V preteklih le-
tih smo investirali v tehnolo-
gijo, tako da se v teh kriznih 
časih lahko posvetimo delu od 
prevzema grozdja do prodaje. 
Bistveno pa je sodelovanje za-
družnikov s kletjo. Naši člani 
posebnih bonitet sicer nimajo, 
ker je grozdja in vina preveč, 
lahko pa vsako leto grozdje od-
dajo v klet. Najbolj pomembno 
je, da se lahko uskladimo gle-
de cene grozdja ob upošteva-
nju uspešnosti in prodaje. Če 
bi vztrajali na neki visoki ceni, 
ki jo trg ne prenese, ni direk-
torja ne prodajalca, ki bi lahko 
to zadevo pozitivno peljal nap-
rej. Sodelovanje s člani uprav-
nega odbora in predsednikom 
Metelkom je zelo dobro. Na 
mizo damo vse bilance, stro-
ške in vse, kar se da narediti. 
To je tudi glavni princip delo-
vanja zadružništva.

So novo podobo vaših vin 
potrošniki že osvojili?
Ne še. Čas prepoznavanja je 
praviloma kar dolg, zato nas 
čaka sedaj do novega leta in 
še v spomladanskih mesecih 
kar nekaj aktivnosti. Prenova 
je namenjena temu, da razde-
limo trgovski del od gostinske-
ga, tudi po kakovostih in ce-
novnih razredih. Pomembna 
sprememba je dosežena z lo-
gotipom Klet Krško, saj je bila 
prej Klet Kostanjevica-Krško, 
ker so bili pač začetki v Kosta-
njevici, a ljudje v Sloveniji nas 
poznajo bolj kot Klet Krško. To 
smo malo počistili, oblikovno 

pa ostali na tradicionalni etike-
ti. Pri cvičku je bila dilema, ali 
etiketo generalno spremeniti 
in narediti čisto novo podobo, 
a osebno sem bil mnenja, pa 
tudi naši kupci, da ostanemo 
na obstoječi. Tudi če gledamo 
druge industrije pijač, se jih 
vse več vrača na tradicionalne 
etikete. Smo pa posodobili eti-
kete predvsem pri modri fran-
kinji in belih vrhunskih vinih. 

S krško kletjo, lahko reče-
mo, ste zoreli, verjetno pa 
ste imeli ljubezen do vino-
gradništva in zemlje že priv-
zgojeno.
V kleti sem začel delati maja 
1993 kot pripravnik. Po kon-
čanem študiju na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani sem na 
Sremiču pol leta delal v vino-
gradih kot pripravnik, potem 
sem v času trgatve prišel v klet 
v predelavo in laboratorij. Ko 
sem končal pripravništvo, ni 
bilo službe zame, šele ko se je 
po enem letu upokojil dolgo-
letni direktor kleti Darko Mar-
jetič, so me povabili, da bi pri-
šel za vodjo. Tako sem od leta 
1995 neprekinjeno na lokaci-
ji vinske kleti, prej kot vodja 
kleti, sedaj pa sem četrti man-
dat direktor Kmečke zadruge. 
Sicer pa sem se z vinogradni-
štvom srečal relativno pozno, 
saj smo se doma bolj ukvarjali 
s pridelavo kumar, ribeza, sa-
dik ribeza in šele leta 1986 za-
sadili vinograd. 

Koliko časa vam ostane za 
družino?
Na zadrugi nas je tako malo, da 

Kristjan Nečemer s.p. 
Veliki Podlog 64 
8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918  
www.necemer.com

Thuja smaragd (40 cm višine) po 1,50 €. 
Nakup le s kuponom iz Posavskega obzornika. 

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

  sadike zelenjave vseh vrst
  sezonska zelenjava iz integrirane pridelave
  poljedelski pridelki
  olja iz doma pridelanih oljnic
  moka iz doma pridelanih žit
  semena bučnic, lana, maka, rička
  kislo zelje in repa
  vložena in sušena zelenjava
  zelišča, čaji, tinkture, mazila

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.

poleg njenega vodenja skrbim 
za komunikacijo z našimi čla-
ni, s predsednikom zadruge, za 
sodelovanje s kupci in še mar-
sikaj, a delovni čas ni ravno 
strogo predpisan, zato se naj-
de čas tudi za družino. Na Rav-
nah pri Zdolah živimo skupaj z 
mojimi starši. Žena Helena se 
vozi na delo v Ljubljano, trije 
otroci, Tina, Matevž in Žana, so 
poleg šole aktivni tudi na dru-
gih področjih, zato smo čez te-
den kar precej razpršeni. 

Bližajo se lokalne volitve in 
neuradno ste še pred pole-
tjem veljali za možnega kan-
didata za župana občine Kr-
ško, po poletju pa smo že 
slišali za vaš NE. Zakaj ste se 
tako odločili?
To se je praktično dogajalo že 
od začetka leta in predlogi so 
prihajali s strani različnih po-
litičnih opcij, kar je bilo na 
nek način priznanje zame. Vse 
skupaj je bilo presenetljivo, saj 
sam sploh nisem razmišljal o 
tem. V zadrugi imam namreč 
še mandat in zaradi dokaj zah-
tevnih razmer na tem področju 
tudi nisem razmišljal o umiku. 
Po razgovorih doma in s pred-
sednikom zadruge sem se do-
končno odločil, da ne grem v 
kandidaturo. Resda imam za 
sabo precej vodstvenih izku-
šenj in poznam širok krog lju-
di v regiji in širše, a po mojem 
mnenju nima smisla kandidira-
ti za odgovorno funkcijo tako 
velike občine, če nimaš neke 
vizije in predvsem izkušenj v 
politiki.
 Bojana Mavsar

Čistilno napravo bodo v Bistrici 
začeli graditi še letos
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Pomagej Matevžu 
na svoje in žvajzn 
hudo nagrado!

ODHOSTAJ TUDI TI Z 
NAJUGODNEJŠIM
DOPOLNILNIM 
ZAVAROVANJEM.

PE NOVO MESTO
Novi trg 7
tel.: 07 / 39 35 360
Brežice, Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980
Krško, Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580
Sevnica, Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Odhostaj-oglas_128x82_(14-9-2017).indd   1 14. 09. 2017   10:45:11

KOSTANJEVICA NA KRKI - Člani Čebelarskega društva Kosta-
njevica na Krki so 9. septembra na travniku nasproti parki-
rišča pred Galerijo Božidar Jakac odprli mestni čebelnjak.

Gre za čebelnjak iz začetka 20. stoletja, ki je prvotno stal v Za-
meškem, še do nedavnega pa na Gorjanski cesti v Kostanjevici 
na Krki. Čebelarskemu društvu ga je podarila družina Vintar in 
s tem preprečila njegov propad. Čebelnjak je izredno lep, moj-
strsko in umetniško oblikovan s posebnimi detajli in figurami. 
Ena med njimi je iz lesa izdelan uniformiran mož, ki stoji pred 
panjem in domnevno predstavlja čuvaja, ki skrbi za mir pred 
čebelnjakom. Zanimivost mestnega čebelnjaka je še trokapnica, 
ki je redkost in posebnost pri slovenskih čebelnjakih. Kostanje-
viški čebelarji pod vodstvom Tonija Bizjaka so ga letos temelji-
to obnovili. Osnovna konstrukcija je prvotna, ostrešje so zaradi 
dotrajanosti v celoti zamenjali, okraski, ki bogatijo čebelnjak, pa 
so popolna kopija originalov. Oskrbnik čebelnjaka je čebelarski 
mojster in praporščak Janez Penca, pri katerem je možno kupi-
ti tudi poseben kostanjeviški med. Lokacijo za čebelnjak je od-
stopila Marija Jordan.
Na odprtju čebelnjaka so številne zbrane nagovorili predsednik 
kostanjeviškega čebelarskega društva Boštjan Punčuh, ki je iz-
razil zadovoljstvo tako zaradi obnove čebelnjaka kot zaradi ve-
like pripadnosti članstva društvu, župan Ladko Petretič, ki je 
pohvalil tovrstno skrb za arhitekturno dediščino, predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Boštjan Noč in evropski poslanec Franc 
Bogovič. Odprtje čebelnjaka, ki ga je povezovala Mihaela Ko-
vačič, so popestrili Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, devet 
praporščakov čebelarskih društev, recitatorji in harmonikarka.
 P. P., foto: Aljaž Vrhovšek

Kostanjevica ima mestni čebelnjak

Kostanjeviški mestni čebelnjak

Vajeništvo tudi na visokih šolah?
Ali bi lahko odličen sistem dualnega izobraževanja izvajali tudi na visokih šolah? Šte-
vilne študije govorijo o uspešnosti in učinkovitosti dualnega sistema izobraževanja v 
srednjem poklicnem izobraževanju. Zakaj se ta oblika izobraževanja še ne izvaja v Slo-
veniji? Verjeten razlog je neustrezna zakonodaja, ki bi eksplicitno definirala način po-
teka izobraževanja pri delodajalcih. 

Delovne izkušnje v podjetjih se zelo cenijo, zato 
je njihovo pomanjkanje za iskalce prve zaposlitve 
večja in stalna ovira. Mnogi mladi se tako znaj-
dejo v začaranem krogu. Ne morejo najti prve 
službe, ker nimajo delovnih izkušenj. Vajeništvo 
pa ima dokazano velik vpliv na spodbujanje za-
poslitve mladih in je tudi eden od pomembnih 
razlogov za nizko stopnjo brezposelnosti mla-
dih v nekaterih evropskih državah. Vajeništvo je 
preizkušen sistem učenja za delo v Avstriji, na 
Danskem, v Nemčiji in Švici. V teh državah z niz-
ko stopnjo brezposelnosti pri mladih pogosto 
pripisujejo učinkovitosti tega sistema, ki števil-
nim mladim zagotavlja kakovostno izobrazbo in 

usposobljenost za priznane kvalifikacije, ki jih za-
htevajo delodajalci.

V kombinaciji teorije in prakse zelo uspešno in 
učinkovita nastopa sosednja Avstrija, kjer je po-
sebnost izobraževalnega sistema tesna poveza-
va med gospodarstvom in izobraževanjem. 

Po vzoru in praksi iz sosednje Avstrije je organi-
zirana tudi edina zasebna visoka šola s progra-
mom s področja logistike Arema. Gre za visoko 
šolo, ki je pri pripravi izvedbenega kurikuluma 
visokošolskega programa Management trans-
portne logistike med drugim sodelovala s stro-
kovnimi sodelavci eksperti s priznane avstrijske 
univerze Joaneum. V formiranje visokošolskega 
programa so bili vključeni tudi številni predstav-
niki podjetij s področja logistike in domači pod-
ročni strokovnjaki.

Študij na Visoki šoli Arema je tako edinstven v 
Sloveniji, poleg študija v frontalni obliki, kjer po-
tekajo predavanja posameznih predmetov za-
poredno (predavanje za posamezen predmet, 
ki mu sledi izpit), je obvezna kontinuirana prak-
sa oziroma delo v podjetju preko celega šolske-
ga leta. Tako redni kot izredni študentje morajo 
preko celega leta izpolnjevati ta pogoj študijske-
ga dela v podjetju. Tako prihaja pri študiju na 
Aremi do direktne  in tesne povezave med gos-
podarstvom in izobraževanjem, kar so že pri prvi 
generaciji študentov spoznali in odlično ocenili 
tako študentje kot njihovi mentorji v podjetjih.

 Mag. Igor Prah, predsednik Areme

Janez Strelec, strokovni sodelavec v Mestni 
občini Ptuj: V svojem življenju sem se udele-
žil veliko izobraževanj. Trenutno študiram ma-
nagment transportne logistike (VS) na AREMI. 
Študij na AREMI je zastavljen praktično, saj se 
pridobljeno znanje lahko uporabi neposredno 
na delovnem mestu. 

Tudi začetek 2. faze je pote-
kal tako kot prvi dnevi 1. faze 
v znamenju prometnih zasto-
jev skozi desni predel mesta, 
saj je bilo ob jutranjih in po-
poldanskih prometnih koni-
cah okoli štiri kilometre dolgo 
traso od nakupovalnih središč 
na jugu mesta do HE Krško ali 
obratno nemogoče prevoziti 
prej kot v 40 minutah. Temu 
so botrovala povsem zapol-
njena križišča z vozili, ki so 
onemogočala vključevanja vo-
zil z neprednostne na predno-
stno cesto, posledično izsilje-
vanje vozil s stranskih cest ter 
neusklajenost usmerjevalcev 
prometa pri gradbišču z delu-
jočimi semaforji na trasi med 
stadionom in NC Qlandia. Da bi 
se izognili prometnemu kolap-
su, saj zaradi tega prihaja tudi 
do zamud prihodov na delo, 
med drugim tudi pravočasne 
udeležbe otrok in mladine na 
obšolskih interesnih dejavno-
stih in drugih izobraževanjih, 
se mnogo voznikov iz južnega 
predela mesta, okoliških nase-
lij in drugih krajev odpravi na 
delo in po opravkih skozi kr-
škopoljske vasi ali po avtocesti 
do Brežic in po regionalki Bre-

Izvajalec hiti z gradnjo krožišč, 
a Krško ob konicah »poka«
KRŠKO - Potem ko je 18. septembra stekla 1. faza rekonstrukcije montažnega krožišča pri krškem mostu, 
jo je izvajalcu del, družbi Kostak, uspelo zaključiti deset dni pred rokom in 24. v mesecu že nadaljevati z 2. 
fazo, za izvedbo katere je zaprt most preko Save do drugega montažnega krožišča na koncu mostu.

žice - Krško na Videm in Krško. 
Četudi je domala vsakemu jas-
no, da spričo posegov v  nave-
deni prostor - celotna trasa 
cestnega odseka pa že tako ali 
tako velja za 'ozko grlo' mes-
ta, saj jo dnevno prevozi pov-
prečno 10.000 motornih vozi 
- ne moreta biti »ne volk sit ne 
koza cela«, smo v zvezi s pre-
točnostjo in urejanjem pro-
meta prejeli v uredništvo več 
mnenj, pritožb in predlogov 
občanov, med katerimi ve-
lja izpostaviti predvsem ene-
ga, in sicer, da bi bilo smotrno, 

da CGP Novo mesto kot us-
merjevalec prometa v prome-
tnih konicah zagotovi na juž-
nem, vmesnem in severnem 
predelu mesta opazovalce, ki 
bodo komunicirali preko zvez, 
usklajevali in sproščali promet 
glede na število čakajočih vozil 
iz vseh smeri.

Kakor navaja skrbnica pro-
jekta Romana Pečnik z Obči-
ne Krško, naj bi se promet re-
lativno normaliziral že v roku 
dveh tednov, ko bo po izvede-
nem asfaltiranju drugega dela 

prvega krožišča in utrjeni hi-
droizolaciji ponovno sproščen 
dvosmerni promet na relaciji 
Grič - Krško. Ostaja pa v času 
2. faze, ki naj bi trajala do sre-
dine meseca oktobra, za pro-
met zaprt most preko Save do 
drugega krožišča, po katerem 
bo promet potekal v smeri Vid-
ma in do videmske obvoznice 
do začetka 3. faze, v kateri bos-
ta za promet zaprta tako most 
kot nadvoz nad železniško pro-
go. Sicer projekt rekonstrukci-
je poleg obeh krožišč obsega 
ureditev hidroizolacije in za-
menjavo dilatacij, to je 12 m 
dolgih kovinskih elementov, 
ki omogočajo raztezanje mo-
stne konstrukcije, ter obnovo 
voziščne konstrukcije, ki pa 
je, kakor še navajajo na obči-
ni, v tako v slabem stanju, da 
bi jo bilo potrebno ne glede na 
obnovo krožišč v vsakem pri-
meru obnoviti še v tem letu. 
Izvajalec gradbenih del, kate-
remu je resnici na ljubo vse 
prej kot naklonjeno vreme, pa 
si bo tudi v 2. fazi, kakor v na-
daljevanju v zadnji, prizadeval 
za čimprejšnje dokončanje del.  

 Bojana Mavsar

Prva polovica krožišča je že urejena, za ureditev druge polo-
vice pa so zaprli most (foto: S. Mavsar).
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 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

PODBOČJE - Ob Posavski muzejski vitrini »80 let poplave v Pod-
bočju« je Posavski muzej Brežice 16. septembra v sodelovanju s 
Turističnim društvom Podbočje pripravil pohod po poti poplavne 
vode v letu 1937 oz. od Levakove jame v Dolu do Podbočja. Avto-
rici razstave Jana Puhar in Andreja Matijevc sta predstavili raz-
loge, posledice, odkritja in razdejanje, ki ga je povzročila popla-
va. Naraslo Sušico so spremljali od Levakove jame mimo Šutne 
do Podbočja. Ob poti sta jih gostoljubno sprejela Marta in Darko 
Kodrič ter družina Gramc - Jurečič. Z udeleženci je svoje spo-
mine na poplavo delil tudi Avgust Hosta.
 P. P., foto: PMB

Po poti poplave pred 80 leti

Svoje spomine na poplavo leta 1937 je delil Avgust Hosta 
(tretji z leve).

Ker smo o načrtovanih ukre-
pih v Krški vasi pisali že v 
prejšnji številki časopisa, saj 
je bila ministrica Irena Maj-
cen 11. septembra na obisku 
v Brežicah, bomo tokrat dali 
pozornost Kostanjevici na 
Krki. Ministrica si je tam sku-
paj z direktorjem Direktora-
ta za vode Tomažem Prohi-
narjem v spremstvu župana 
Ladka Petretiča, Stanislava 
Rostoharja iz občinske upra-
ve ogledala mesto, katerega 
severni del je bil dodobra po-
plavljen oz. se je voda ustavi-
la ravno na pragovih najbolj 
ogroženih hiš. V nekaterih so 
sicer imeli težave z vdiranjem 
podtalnice, a so jo, kot je po-
vedal poveljnik tamkajšnje ci-
vilne zaščite Robert Zagorc, 
v primerjavi z letoma 2010 
in 2014 tokrat dobro odnesli. 
Ker imajo s spremljanjem na-
raščanja vode zdaj že dovolj 
izkušenj, tokrat hiš niso zašči-
tili s protipoplavnimi vrečami, 
so pa bili pripravljeni na to, če 
bi bilo potrebno. 

Župan Petretič je menil, da je 
za izboljšanje poplavne var-
nosti v Kostanjevici na Krki 
treba nadaljevati s čiščenjem 
struge reke Krke, ki so jo lani 
v okolici kostanjeviškega oto-
ka že očistili. »Reka Krka je za-

Najprej študije, nato šele ukrepi
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je 20. septembra ogledala popla-
vljena območja ob Krki v Krški vasi in Kostanjevici na Krki. Zagotovila je nadaljevanje ukrepov za izboljša-
nje poplavne varnosti, ki pa bodo postopni in usklajeni z zahtevami naravovarstvenikov.

bita, prevozili smo jo s čolni in 
videli, da so v njej iz naplavin 
nastali celi umetni otoki. Če 
se tega ne odstrani, tudi pre-
toka ne more biti in če voda 
ne more naprej, se razliva pri 
nas,« je prepričan. Kot rešitev 
za Kostanjevico se je pred ča-
som omenjala tudi možnost 
ureditve montažnih proti-
poplavnih zidov, od betonskih 
do napihljivih, ki pa po Pe-
tretičevem mnenju niso real-
ni. »Druga rešitev je le še ta, 
da se vodo usmeri v Krakov-
ski gozd, kot je bilo že od ča-

sov Marije Terezije dalje, zdaj 
pa so ti naravni kanali uniče-
ni. Cesta v Koprivniku je toliko 
dvignjena, da je ustavila glav-
ni tok vode proti Krakovskem 
gozdu,« opozarja župan.

Ministrica Majcnova je po 
ogledu otoka opozorila na ne-
zadostno utrjenost bregov 
Krke na t. i. razdelilniku oz. 
razvodu Krke ob njenem stiku 
z otokom: »Eden prvih ukre-
pov bo utrditev brežine v ne-
posredni bližini obrambnega 
zidu cerkve, s čimer je treba 

preprečiti dostop vode v mes-
to.« Govorili so tudi o čišče-
nju rečne struge dolvodno od 
Kostanjevice, za kar pa je tre-
ba predhodno pripraviti štu-
dije, saj, kot pravi ministrica, 
ne smemo na pamet posega-
ti v reko. »To se bo nadaljeva-
lo, a sem prepričana, da ne vse 
v enem letu, ampak postopno. 
Naslednje leto lahko pričaku-
jemo podoben obseg ukrepov 
kot v lanskem letu in v nekaj 
letih jo lahko očistimo do izli-
va v reko Savo.« Ob tem je pot-
rebna tudi poglobitev struge 
reke Save ob izlivu Krke vanjo, 
za kar pa še ni okoljevarstve-
nega soglasja. »Boljša zašči-
ta kraja je tudi možnost, ki se 
še preučuje - ureditev reten-
zijskih površin v Krakovskem 
gozdu,« je dodala, za kar pa na 
Inštitutu za vode prav tako še 
pripravljajo študijo in naj bi 
jo v kratkem javno predsta-
vili v Kostanjevici. Ministri-
ca je opozorila še, da morajo 
biti ukrepi načrtovani in izve-
deni v sozvočju z naravo. Žu-
panova bojazen, da bodo pro-
tipoplavni nasipi v Krški vasi 
negativno vplivali na poplavno 
varnost Kostanjevice na Krki, 
pa je po njenem prepričanju 
neutemeljena.

 Peter Pavlovič

Župan Ladko Petretič je ministrici Ireni Majcen in njenim 
spremljevalcem slikovito pojasnil, s kakšnimi težavami za-
radi naraslih voda se soočajo v Kostanjevici in kakšne ukre-
pe pričakujejo.
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DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Prve pobude po ustanovitvi 
DU Krmelj segajo v leto 1976, 
a svoje aktivnosti je društvo 
začelo izvajati leto kasne-
je, leta 1978 pa je razvilo še 
svoj društveni prapor. Števi-
lo članic in članov se je iz leta 
v leto povečevalo, a skozi leta 
se je spreminjala organizacija 
društva in tudi aktivnosti. Da-
nes poteka delo v društvu po 
programu Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Posavje 
in Zveze društev upokojen-
cev Slovenije. DU Krmelj re-
dno tekmuje v okviru PZDU 
Posavja v balinanju, strelja-
nju z zračno puško in občasno 
v šahu. V letu 2008 so na po-
budo Franca Kosa pristopi-
li k vseslovenskemu projektu 
Starejši za starejše. Ob zaključ-
ku leta društvo pomaga orga-
nizirati odboru RK Krmelj in 
KS Krmelj srečanje starostni-
kov, starejših od 70 let. Ob no-
vem letu obiščejo vse članice 

Motivi nastalih del so kozolci, 
ki postajajo vse bolj poseben 
del krajinske in arhitekturne 
dediščine, kakršna naj bi bila 
značilna za slovensko pode-
želje. Ustvarjalke in ustvarjalci 
so na slikarska platna in v foto-
grafski objektiv »ujeli« kozolce 
na loškem in vrhovškem polju, 
kjer nekateri še služijo svojemu 
namenu, na nekaterih pa so že 
vidne sledi časa. »Gradnja ko-
zolcev je vsota izkušenj mno-
gih rodov. Izdelovalci kozolcev 
so brez matematičnih formul 
rešili vsa konstrukcijska vpra-
šanja. Kozolec je slovenska po-
sebnost, stara zagotovo več 
kot 300 let, je visoka pesem 
slovenskega ljudskega stav-
barstva,« je dejala Irena Kote-
ska ter v nadaljevanju name-
nila »harfam slovenskih polj« 
še več besed. »Prvo pogloblje-
no delo o slovenskem kozolcu 
je napisal geograf Anton Melik. 
Zanimivo je, da omenja podro-
čje od Zidanega Mosta, Radeč, 
Loke in Brega kot območje po-
sebnega tipa kozolca, tako ime-
novani ’kozolec na kozla’, med-

Kozolec nekoč in danes
VRHOVO - 10. septembra je v Prosvetnem domu Vrhovo potekalo odprtje slikarske in fotografske razstave 
»Kozolci nekoč in danes«, na kateri se je predstavilo Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče ter foto-
grafa iz Vrhovega, Simon Bregar in Martin Klajn. 

tem ko je drugi tip kozolca na 
vrhovškem in loškem polju 
dvojni kozolec ali toplar. Kljub 
uporabnosti je dandanes ko-
zolec ostanek preteklega časa, 
pomnik slovenske kulturne de-
diščine. Svojo prvotno funkci-
jo sušenja žita, trave izgublja. 
Tehnologija je s stroji odvze-
la kozolcu žito, silos pa seno. 
Sedaj služijo kot shramba za 

stroje, gradbeni material, les, 
opeko in tudi kot odlagališče za 
staro šaro. Če stojijo ob cesti, so 
postali podstavki za reklame,« 
je povezala preteklost s seda-
njostjo, v kateri so kozolci za-
radi svoje konstrukcije in moč-
ne likovne kvalitete zanimivi za 
potopisce, kroniste, fotografe 
in slikarje. »Ne smemo pa po-
zabiti, da so pred petdesetimi 

ali več leti kozolci služili tudi 
za druženja. Ker ni bilo drugih 
skupnih prostorov, so se kraja-
ni veselili pod kozolcem ali pa 
tudi na kozolcu. Če bi kozolci 
lahko govorili, bi nam zaupali 
marsikatero skrivnost,« je do-
dala predsednica Prosvetnega 
društva Vrhovo Andreja Bur-
kelc Klajn, ki je skupaj z Ireno 
Kotesko povezovala otvoritev 
razstave in spremljevalni pro-
gram.

Razgiban kulturni program 
so oblikovali pevci in pev-
ke radeške folklorne skupine 
Brusači, z recitacijami člani-
ce domače gledališke skupi-
ne Paglavci Ema Kmetič, Eva 
Mlakar, Neja Jakopič, Alina 
in Lejla Simončič ter učenca 
GŠ Laško-Radeče, in sicer sta 
na diatonični harmoniki zai-
grala Miha Rak in Matija La-
zar. Slednjemu sta pri petju 
pomagala še mlajši brat in se-
stra. Dogodek se je zaključili s 
kmečko malico in kozarčkom 
rujnega ter domačimi piškoti. 
 S. Radi

Včasih je bilo druženje pod kozolci prijetno, a danes so mar-
sikje prepuščeni neusmiljenemu zobu časa, a kljub temu so 
odličen slikarski motiv.

Vedno pripravljeni sodelovati
KRMELJ- Društvo upokojencev (DU) Krmelj je obeležilo 40 let svojega delovanja s prijetnim druženjem v 
gostišču Pri Marjani v domačem kraju, kjer so najprizadevnejšim članicam in članu podelili tudi priznanje.

in člane ter ostale starostnike 
KS Krmelj, ki bivajo v domo-
vih za ostarele. Mnogi so ak-
tivni tudi na drugih področ-
jih - pri delu v DKŠD Svoboda 
Krmelj, obiskujejo Univerzo 
za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica, so člani Društva ma-
nagerjev in strokovnjakov Po-
savja itd. Prvi predsednik DU 

Krmelj je bil Alojz Pirc, dru-
gi Milan Levstek, ki ga je 
nasledil Zdenko Rabzelj, od 
leta 2014 pa društvo vodi Ci-
ril Krištof, ki je tudi nagovo-
ril številne zbrane na dogod-
ku ob jubileju: »40 let je lepo, 
dolgo obdobje in je dokaz, da 
smo upokojenci še kako pri-
sotni ter dejavni v naši družbi. 

Trudimo se, da ohranjamo vi-
talnost, s tem pa smo koristni v 
okolju, v katerem živimo. Ved-
no smo pripravljeni na sodelo-
vanje z vsemi.« 

Priznanje za dolgoletno uspeš-
no delo v DU Krmelj so prejeli 
Franc Kos, Sonja Pelko, Silva 
Močan, Silva Dobnik in Jo-
žica Knez. Predsednik PZDU 
Posavje Jože Žnidarič je po-
delil društvu priznanje PZDU 
Posavje, sevniški podžupan Ja-
nez Kukec pa listino Občine 
Sevnica, navzoče je pozdravi-
la predsednica KS Krmelj Sla-
vica Mirt. 

Kulturni program, ki ga je po-
vezovala Ines Colnar, so ob-
likovali učenke in učenci OŠ 
Krmelj pod vodstvom Polone 
Starič, ženska vokalna skupi-
na Lokvanj in moška vokalna 
skupina Lira. 
 S. Radi, foto: S. Markovič

DU Krmelj je s slovesnim dogodkom obeležilo 40 let delovanja.

V čast občinskemu prazniku občine Radeče je bilo v septembru na-
menu predanih več zaključenih infrastrukturnih investicij, izvedenih 
pod okriljem Občine Radeče.

Sredi septembra je bilo tako prvič prižganih 17 luči nove javne 
razsvetljave na Svibnem. Otvoritve, ki je potekala v sodelovanju s 
KS Svibno, so se poleg občinske uprave in predstavnikov izvajalca del, 
JP Komunala Radeče, udeležili številni krajani. Ob kulturnem progra-
mu učencev svibenske podružnične osnovne šole je predsednik sve-
ta KS Primož Knez poudaril pomen javne razsvetljave za Svibno, žu-
pan občine Radeče Tomaž Režun pa je kot gonilo napredka na tem 
območju izpostavil izredno povezanost vaščanov. 

Istega dne je v zelo podobni zasedbi potekala tudi slavnostna otvo-
ritev dobrih 100 metrov dolgega obnovljenega cestnega odseka od 
domačije Potrpin do domačije Podlesnik v Zagradu, slavnostna go-
vornika Knez in Režun pa sta se osredotočila na pomen cestne in-
frastrukture v zalednih krajih.

Teden dni pozneje je na Praprotnem pri Vrhovem potekala še slav-
nostna otvoritev 240 metrov dolgega obnovljenega cestnega odse-
ka Prapretno – Mavec. Predsednik sveta KS Vrhovo Drago Klanšek 

je ob tej priložnosti poudaril pomen dobrih transportnih povezav 
za krajane, še posebej v času slabših vremenskih razmer, župan To-
maž Režun pa je dodal, da občina v zadnjih letih rešuje številne to-
vrstne problematične odseke, saj se pomena cestne infrastruktu-
re dobro zaveda.  

Slavnostne otvoritve zaključenih 
infrastrukturnih investicij 

Otvoritev javne razsvetljave na Svibnem

Otvoritev obnovljenega cestnega odseka v Zagradu

Otvoritev obnovljenega odseka Prapretno – Mavec

SEVNICA - V drugem sep-
tembrskem tednu se je v 
Sevnici začela težko priča-
kovana gradnja nadvoza 
čez železniško progo Zida-
ni Most - Dobova v nase-
lju Šmarje. Zaradi začet-
ka obnove poteka promet 
za osebna vozila izmenično 
enosmerno ob postavljeni 
signalizaciji. Za voznike to-
vornih vozil je urejen obvoz 
preko mostu pri HE Blanca-
-Arto. Več na str. 21.

Obnova nadvoza 
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Na jesenskih tematskih straneh Podjetno Posavje smo 
tudi letos pripravili lestvice 50 največjih in najuspešnej-
ših posavskih podjetij ter jih primerjali z lani prvič obja-
vljenimi tovrstnimi lestvicami. Izveste lahko, katera pod-
jetja so obdržala svoja mesta na lanskih lestvicah, katera 
so se nanjo prebila ter kako so svoje poslovanje komen-
tirali v nekaterih najuspešnejših gospodarskih družbah. 
Nadaljujemo junijsko pisanje o tem, kako okrepiti podje-
tniški potencial mladih. Gospodarske tematske strani pri-
našajo še predstavitve treh uspešnih podjetij: Plastofor-
ma z Blance, Agrada z Bizeljskega in Kima iz Leskovca pri 
Krškem. Tako omenjenim kot ostalim podjetjem, ki so se 
odzvala našemu povabilu za sodelovanje v Podjetnem Po-
savju, se zahvaljujemo.  Ur.

Podjetje
2016 2015

Prihodki Dobiček Zaposleni Prihodki Dobiček Zaposleni
1 GEN-I 1.656.103.328 8.614.357 203 1.791.026.194 8.071.481 201
2 GEN energija 168.822.084 17.874.750 55 175.543.639 12.841.388 49
3 NEK 163.493.639 450.878 617 176.741.533 0 641
4 HESS 14.568.657 2.508.492 44 14.508.678 2.269.919 41
5 TE Brestanica 12.273.500 738.322 103 14.062.458 1.256.046 104

Več kot 90 let sodelujemo z naravo.

Da bi lahko objavili lestvici, ki 
zajemata vse družbe s sedežem 
v Posavju (razen nekaj redkih 
izjem), smo seveda morali tudi 
tokrat počakati vse do sredine 
septembra. Kot je znano, ima-
jo vse družbe rok za oddajo 
letnih poročil o poslovanju v 
preteklem letu konec meseca 
marca, ob tem pa morajo sre-
dnje in velike družbe svoja po-
ročila revidirati. Tako prever-
jena poročila lahko oddajo do 
konca avgusta, pred tem pa 
lahko onemogočijo objavo si-
cer javno dostopnih podatkov. 
S tem se možnost celovite jav-
ne objave in predvsem podrob-
nejših analiz poslovanja go-
spodarstva močno zavleče. Za 
razliko od nekaterih nacional-
nih medijev, ki podatke in na 
podlagi le-teh narejene lestvi-
ce najpodjetij objavljajo že spo-
mladi, se v našem uredništvu 
odločamo za kasnejše, a zato 
veliko popolnejše objave.

Prva poročila o poslovanju po-
savskega gospodarstva v lan-
skem letu so bila objavljena že 
v mesecu maju, ko smo tudi na 
straneh našega časopisa poro-

čali o skupni novinarski konfe-
renci krške izpostave Agenci-
je za javne prihodke - AJPES in 
Gospodarske zbornice Posavje, 
na kateri smo se lahko sezna-
nili s kumulativnimi podatki in 
nekaterimi analizami oziroma 
primerjavami s prehodnim le-
tom. Za potrebe današnje obja-
ve pa smo pri AJPES kupili po-
datke za 50 družb z največjimi 
prihodki in 50 družb z najviš-
jimi dobički, nato pa smo se v 
uredništvu lotili izdelave pri-
merjav in analize nekaterih vi-
dikov poslovanja v letu 2016. 

MANJ PRIHODKOV, 
A VELIKO VEČ DOBIČKA

Kot smo že objavili, je posa-
vsko gospodarstvo v minu-
lem letu poslovalo dokaj us-
pešno. Čeprav so se prihodki 
nekoliko znižali v primerjavi 
z letom poprej, bilo jih je na-
mreč za 3,2 milijarde evrov, pa 
se je po drugi strani neto čisti 
dobiček povečal kar za 45 od-
stotkov in je znašal 74 milijo-
nov evrov. Tudi dodana vred-
nost je nekoliko porasla in je 
znašala 452 milijonov evrov.

Direktor OZ GZS Posavje Dar-
ko Gorišek za naš časopis ta-
kole ocenjuje gospodarsko sli-
ko Posavja: "Leto 2016 je bilo 
za posavsko gospodarstvo 
eno najuspešnejših do sedaj. 
Ključnega pomena se mi zdijo 
nova delovna mesta, ki jih go-
spodarske družbe vsako leto 
na novo generirajo v povpre-
čju več kot 300, lani jih je bilo 
kar 428. Slednja bodo prihod-
ke sicer generirala šele v leto-
šnjem in naslednjih letih. To 
je rezultiralo v tem, da imajo 
podjetja zdaj že kar velike te-
žave pri realizaciji poslov, saj 
jim primanjkuje usposoblje-
nih kadrov. Vsa ključna podje-
tja so lani poslovala zelo dobro 
in ta trend se, sodeč po razgo-
vorih z direktorji, nadaljuje 
tudi letos. Splošen optimizem 
v svetu in v Evropi vpliva tudi 
na naša podjetja. Če lansko 
leto primerjamo z leti pred 
gospodarsko krizo, ga ne po 
številu zaposlenih ne po pri-
hodkih in dobičku še nismo 
dosegli, se pa jim približu-
jemo. Poleg energetike, ki v 
posavskem gospodarstvu po-
meni skoraj dve tretjini pri-

hodkov, so pomembne še pre-
delovalne dejavnosti, trgovina, 
gradbeništvo, gostinstvo in tu-
rizem, promet in skladiščenje, 
pa tudi strokovne, znanstvene 
in tehnične storitve. Pomemb-
na panoga je tudi kmetijstvo, 
saj zaposluje več kot 10 % za-
poslenih, medtem ko je ta de-
lež v razvitih državah približ-
no 2-3 %. Predvsem podjetja v 
gradbeništvu so v veliki meri 
vezana na projekt izgradnje 
hidroelektrarn na spodnji 
Savi, zato je ključnega pome-
na, da se ta veriga nadaljuje 
z izgradnjo HE Mokrice, s či-
mer bi zagotovili to kontinui-
teto. Ko bo veriga zaključena, 
je priložnost gradnja hidroe-
lektrarn na srednji Savi. Med-
tem ko energetika ima lasten 
potencial za svoje objekte, je 
težava zagotavljanje sredstev 
za spremljajočo infrastruktu-
ro, zato se pri tem ves čas za-
tika. Če primerjamo posavske 
občine, je zelo napredovalo 
sevniško, pa tudi radeško go-
spodarstvo, medtem ko krško, 
brežiško in kostanjeviško go-
spodarstvo ostajajo na dose-
danji ravni."

KDO SO NAŠI NAJVEČJI?

Dejstvo je, da velike posavske 
energetske družbe s svojimi 
rezultati še naprej posegajo v 
sam vrh državnega gospodar-
stva, s čimer smo seveda lahko 
zadovoljni. Zaradi tega so de-
ležna tudi večje medijske po-
zornosti in se redno uvrščajo 
na lestvice, ki jih pripravlja-
jo nacionalni mediji. Če tudi 
tokrat pogledamo eno izmed 
takšnih razvrstitev, lahko vi-
dimo, da so na lestvico časo-
pisa Delo v mesecu maju med 
300 največjih slovenskih pod-
jetij uvrstili sedem posavskih 
družb, kar je ob upoštevanju 
dejstva, da za GEN energijo 
očitno še niso imeli podatkov, 
enako število in so tudi ista 
imena kot leto poprej. 

Tudi uvrstitve podjetij po pri-
hodkih so bile zelo podobne, 
in sicer je bil trgovec z elek-
trično energijo GEN-I, ki ima 
sedež v Krškem, s skupno 1,6 
milijarde evrov prihodkov na 
drugem mestu, takoj za trgov-
cem z naftnimi derivati - Pe-
trolom. Naslednje naše podje-
tje na lestvici je bila Nuklearna 
elektrarna Krško na 45. mestu 
(40. mesto v letu 2015) s 163 
milijoni evrov prihodkov. Iz le-
stvice lahko med drugim izve-
mo, da je njihov dobiček znašal 
451.000 evrov in da je ime-
lo 645 zaposlenih v nuklearki 
lani v povprečju 3.185 bruto 
plače. V kolikor bi v Delu raz-
polagali s podatki, bi morali v 
bližino NEK uvrstiti tudi druž-

bo GEN energija, ki je imela 
lani 168 milijonov prihodkov 
in 17,8 milijona dobička. Med 
sto največjimi po prihodkih je 
bil iz Posavja samo še krški VI-
PAP, ki je lani pridelal 89 mili-
jonov evrov prihodkov, vendar 
pa je imel skoraj 6 milijonov iz-
gube, medtem ko je povpreč-
na plača tamkaj zaposlenih 
bila polovico nižja kot pri nje-
ni energetski sosedi, znašala 
je namreč 1.625 evrov. Na 174. 
mestu Delove lestvice najdemo 
krški Kostak, ki je imel v matič-
ni družbi 48 milijonov prihod-
kov in 568.000 evrov dobička, 
njihovih 375 zaposlenih pa je 
imelo v povprečju 1.374 evrov 
bruto plače. Med 300 največ-
jih so se iz Posavja uvrstili še 
Zrno z Rake (243.) ter Terme 
Čatež (265.) in Kovis (277.) iz 
brežiške občine. Ker so se ta tri 
podjetja uvrstila na naši lestvi-
ci, podatke o njihovih prihod-
kih in dobičkih za lansko leto 
objavljamo v tabelah 2 in 3, k 
navedenemu pa dodajmo, da 
je imelo 382 zaposlenih v Ter-
mah Čatež v povprečju 1.027 
evrov bruto plače, kar je seve-
da daleč najmanj med posav-
skimi "prvokategorniki". 

Največ prihodkov in tudi do-
bička v Posavju seveda ustva-
rijo družbe iz dejavnosti oskr-
be z električno energijo, ki 
ustvarijo kar 62 % prihodkov 
družb v regiji. 17 družb te de-
javnosti, med njimi štiri ve-
like in ena srednje velika, so 
ustvarile 2 milijardi evrov pri-
hodkov, imajo 1.033 zaposle-

Največja in najboljša posavska podjetja v letu 2016 (TOP 50)

KRŠKO - Na podlagi javno objavljenih podatkov iz poročil o poslovanju v letu 2016, lahko sodimo, da je lani v Posavju poslovalo 1456 gospodarskih družb, kar je 
bilo 0,3 odstotke več kot leto prej. Potem ko smo v Posavskem obzorniku lansko jesen prvič in sploh prvi v Posavju javno objavili lestvici s petdesetimi družbami 
z največjimi prihodki in najvišjimi dobički v regiji, tokrat nadaljujemo s podatki o rezultatih poslovanja posavskih družb za leto 2016.

50 družb ustvarilo več kot štiri petine dobička

Tabela 1: REZULTATI POSLOVANJA ENERGETSKIH DRUŽB 
Vir: AJPES
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naši sistemi,
 vaša prihodnost!

2016 2015 Ime podjetja Kraj Prihodki 
EUR

Št. 
zaposlenih

1 1 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 89.049.603 346
2 2 KOSTAK Krško 48.215.923 375
3 4 ZRNO Raka 36.960.642 18
4 6 TERME ČATEŽ Brežice 33.084.334 382
5 5 KOVIS Brežice 32.084.048 126
6 7 JYSK Brežice 27.465.476 163
7 - RADEČE PAPIR Radeče 25.990.137 178
8 10 LISCA Sevnica 23.302.350 230
9 8 RESISTEC UPR D.O.O. Kostanjevica na Krki 20.379.888 282

10 9 ATHOS Kostanjevica na Krki 20.356.837 111
11 11 TANIN Sevnica 18.636.487 111
12 13 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 17.070.848 100
13 14 PREIS Sevnica 16.962.386 174
14 12 METALNA SENOVO Senovo 16.934.513 142
15 15 STILLES Sevnica 16.036.420 199
16 16 I.H.S. Krško 14.625.076 97
17 18 DELTA TEAM Krško 14.268.187 15
18 - STIROPOR TRGOVINA Jesenice na Dolenjskem 13.831.425 5
19 17 MUFLON Radeče 12.288.297 97
20 19 PAPIROTI Senovo 12.100.976 87
21 23 PLASTOFORM Blanca 11.034.304 96
22 22 BARON INTERNATIONAL Radeče 10.830.870 21
23 21 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 10.555.806 44
24 29 AFP Dobova 8.981.650 62
25 27 KOPITARNA Sevnica 8.581.071 116
26 37 KOP BREŽICE Brežice 8.419.005 83
27 28 OLJA GTO Brežice 8.348.882 3
28 30 TIPS Leskovec pri Krškem 8.331.602 72
29 20 RAFAEL Sevnica 8.223.806 61
30 25 MLIN KATIĆ Leskovec pri Krškem 7.489.871 25
31 40 RADANOVIČ Brežice 7.379.540 4
32 24 EVROSAD Krško 7.359.271 94
33 - ŽARN Leskovec pri Krškem 7.184.638 27
34 34 PAKO Jesenice na Dolenjskem 7.029.783 21
35 32 TRGOKOM Krško 6.840.248 16
36 33 INKOS Krmelj 6.816.974 117
37 36 INO Krška vas 6.735.717 45
38 31 TA - REGULATOR Brežice 6.502.804 50
39 41 INPLET Blanca 6.407.057 87
40 43 ELMONT Krško 6.295.746 50
41 - MODERNA TEHNOLOGIJA Brežice 6.260.237 2
42 38 TERMOGLAS Boštanj 6.049.293 46
43 42 JP KOMUNALA BREŽICE Brežice 5.615.910 88
44 35 ARMAT Krmelj 5.413.855 23
45 45 GRIESHABER LOGISTIKA Leskovec pri Krškem 5.038.793 85
46 44 INTEGRAL BREBUS Brežice 4.766.803 78
47 47 JP KOMUNALA SEVNICA Sevnica 4.749.438 58
48 46 GRADNJE Boštanj 4.674.142 43
49 48 MARKET DUŠAK Cerklje ob Krki 4.573.736 30
50 - AVTOLINE Krško 4.572.262 23

nih, ustvarijo 133 milijonov 
evrov dodane vrednosti oziro-
ma 128.450 evrov neto doda-
ne vrednosti na zaposlenega. 
Zanimivo je, da v Posavju po-
leg petih najbolj znanih družb 
s področja proizvodnje in dis-
tribucije oz. prodaje energije in 
javnega podjetja za investicij-
ske dejavnosti Infra deluje še 
štirinajst družb, izmed katerih 
jih deset nima zaposlenega ni-
kogar, druge štiri pa imajo šest 
zaposlenih.

MED NAJVEČJIMI PO 
PRIHODKIH BREZ VEČJIH 
SPREMEMB

Če pogledamo tabelo 2, lah-
ko hitro ugotovimo, da so med 
petdesetimi največjimi posa-
vskimi družbami večinoma 
ista imena kot na lanski lestvi-
ci. Družbe s te lestvice so ime-
le lani 742 milijonov evrov pri-
hodkov, kar je pomenilo kar 
61 odstotkov prihodkov vseh 

"neenergetskih" družb v regiji. 
Poleg nam dobro znanih in že 
zgoraj omenjenih družb Vipap 
in Kostak, ki zasedata prvo in 
drugo mesto, se je v najboljšo 
trojico uvrstilo podjetje Zrno, 
ki se ukvarja s prodajo kmetij-
skega in gradbenega materiala. 
Potrebno je omeniti, da druž-
be DS Smith, ki je lani zaseda-
la tretje mesto, po pojasnilih z 
AJPES tokrat ni na lestvici za-
radi drugačne metodologije 
zbiranja podatkov poslovne-
ga leta. V kolikor bi na lestvi-
co bilo uvrščeno, bi po naših 
neuradnih podatkih s približ-
no enakim prometom kot leto 
poprej tudi tokrat zasedalo 
tretje mesto. Tako pa se je med 
tri največje s približno 37 mili-
joni prihodkov zavihtelo Zrno z 
Rake (lani na 4. mestu), kjer pa 
tega svojega dosežka niso uteg-
nili komentirati.

Največja oziroma najuspešnej-
ša podjetja z naših lestvic smo 

namreč prosili za komentar re-
zultatov v letu 2016 in kratko 
oceno letošnjega poslovanja. Iz 
družbe Vipap, ki je imela z 89 
milijoni evrov med uvrščenimi 
družbami najvišje prihodke in 
je še vedno pomemben zapo-
slovalec v regiji, po drugi strani 
pa so ponovno izkazali veliko 
izgubo, so nam svoj položaj po-
jasnili takole: "Vsi proizvajalci 
časopisnih papirjev v Evropi 
se zadnja leta soočamo z veli-
ki izzivi. Po eni strani se sreču-
jemo z rastjo cen najpomemb-
nejše surovine, starega papirja, 
po drugi pa smo priča negativ-
nim trendom pri povpraševa-
nju po časopisnih papirjih. Na 
vse to smo se odzvali s spre-
membo proizvodnega progra-
ma oz. z znižanjem prodaje 
časopisnih papirjev in poveča-
njem prodaje ovojno-embalaž-
nih ter grafičnih papirjev, ki so 
plod lastnega razvoja. Kumu-
lativno smo obseg ovojno-em-
balažnih papirjev v primerja-

vi z lanskim letom povečali kar 
za 36 %, na področju grafičnih 
papirjev pa smo povečali pro-
dajo predvsem papirja za šol-
ski program ter nekaterih dru-
gih novih vrst  papirjev. Kljub 
določenim finančnim omejit-
vam, s katerimi se soočamo v 
zadnjih treh letih, ko je podje-
tje v prodajnih postopkih in fi-
nančnem prestrukturiranju, 
vodstvo podjetja skupaj z za-
poslenimi vlaga velike napore, 
da ohranja nemoteno poslova-
nje podjetja."

Drugo mesto po prihodkih po-
novno zaseda družba Kostak, 
ki je uvrščena tudi v prvo polo-
vico lestvice 50 podjetij z naj-
višjim dobičkom: "Kot vsa leta 
prej tudi rezultati poslovanja 
v letu 2016 izkazujejo uresni-
čitev ključnih ciljev. Na ravni 
skupine Kostak smo realizira-
li 55.582 tisoč evrov celotnih 
prihodkov, od tega v matič-
ni družbi Kostak 48.216 tisoč 
evrov. Kljub okolju, ki ni nak-
lonjeno investicijam, smo v 
letu 2016 pričeli z novimi pro-
jekti. Pri tem sta pomembnej-
ša predvsem izgradnja stano-
vanjske soseske Zelene Jarše 
v Ljubljani, ki se ravno v tem 
obdobju zaključuje, ter izgra-
dnja trgovskih centrov v Sev-
nici. Ravno tako izpostavljamo 
največjo investicijo, t. i. linijo 
za alternativna goriva iz komu-
nalnih odpadkov, ki bo še izda-
tneje vplivala na konkurenč-
nost in učinkovitost ravnanja 
z odpadki. V okviru teh izzivov 
smo realizirali tudi nove za-
poslitve, saj se je število zapo-
slenih v skupini Kostak v letu 

2016 povečalo na 496, v letu 
2017 pa načrtujemo nadaljeva-
nje trenda in skupaj ustvarje-
nih 30 novih zaposlitev. V leto 
2017 smo vstopili ambiciozno, 
a preudarno. Spodbudne napo-
vedi makroekonomskih kazal-
nikov se uresničujejo, kar po-
zitivno vpliva na realizacijo 
tekočega poslovnega leta. Ob-
seg prihodkov od prodaje na 
koncu druge tretjine poslov-
nega leta ostaja v okviru pla-
niranih kategorij, pri tem pa si 
bomo prizadevali, da bodo le-
tni načrti v celoti realizirani," 
so nam o svojem poslovanju in 
ciljih povedali v Kostaku. 

Kot je razvidno iz primerja-
ve, ki smo jo omogočili z obja-
vo lanskih uvrstitev, na lestvi-
ci družb z največjimi prihodki 
ni velikih sprememb. Visoko 
sta tudi tokrat uvrščeni bre-
žiški družbi Terme Čatež in 
Kovis, ki sta na podobnih mes-
tih tudi v razvrstitvi družb z 
največjim dobičkom. Med šti-
rimi družbami, ki se na lestvi-
ci prvič pojavljajo, s 7. mestom 
in 26 milijoni prihodkov izsto-
pa družba Radeče papir Nova, 
pri kateri pa je treba pouda-
riti, da je na lanski lestvici ni 
bilo, ker njeni podatki v času 
priprave objave še niso bili do-
stopni. Podobno se je očitno 
zgodilo letos z brežiško enoto 
hrvaške družbe Viadukt, ki je 
sodelovala pri gradnji HE Bre-
žice. Ta bi se po neuradnih po-
datkih s svojimi prihodki sicer 
uvrstila nekje okoli 12. mesta, 
vendar je smiselnost te objave 
vprašljiva tudi z vidika nadalj-
njega obstoja podjetja, saj so 

v javnosti znane velike težave 
matične družbe z enakim ime-
nom. Med dejanske novince na 
lestvici lahko zaradi povečane-
ga obsega poslovanja in s tem 
povezanih prihodkov tako šte-
jemo družbe Stiropor iz Jese-
nic na Dolenjskem (18. mes-
to), Žarn (33.) iz Leskovca pri 
Krškem, Moderna tehnologija 
iz Brežic (41.) in Avtoline iz Kr-
škega (50.). 

V družbi Žarn prevozi in niz-
ke gradnje so povečan obseg 
prihodkov v letu 2016 pojas-
nili takole: "Zadnji dve leti sta 
bili za naše podjetje zelo inten-
zivni. Sodelovali smo na naj-
večjem projektu v Posavju, pri 
gradnji HE Brežice, kar je bil za 
nas velik izziv. Dela so bila stro-
kovno in organizacijsko zelo 
zahtevna, čutili smo še poseb-
no veliko odgovornost, saj smo 
z deli spreminjali tok reke Save 
in krajino ob njej. Zaposlili smo 
5 novih delavcev ter v projekt 
vključili še 9 pogodbenih de-
lavcev. Investirali smo v dodat-
no, najsodobnejšo opremo, da 
smo lahko zagotovili kvaliteto 
in učinkovitost vseh opravlje-
nih del. Celotna ekipa je opravi-
la težko delo, z veliko odrekanji 
in prilagajanji. Pa vendar smo 
uspeli in pokazali, da zmoremo 
izvesti tudi najzahtevnejša ze-
meljska dela. Rezultat je torej 
sad trdega dela vseh zaposle-
nih v podjetju, potrditev naše-
ga znanja in dolgoletnih izku-
šenj. Posebno zadovoljstvo pa 
je, da z doseganjem svojih po-
slovnih ciljev soustvarjamo 
tudi pot razvoja naše občine in 
širše posavske regije." 

Elmont d.o.o., Krško T: 00386 7 491 25 00
CKŽ 135e, 8270 Krško, Slovenija F: 00386 7 491 25 21
www.elmont-kk.si E: info@elmont-kk.si
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VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER

2016 2015 Ime podjetja Kraj Čisti dobiček 
v EUR

Dodana 
vrednost v EUR

1 1 TANIN Sevnica 3.434.037 8.229.834
2 3 LISCA Sevnica 3.319.851 8.879.909
3 6 TERME ČATEŽ Brežice 3.209.521 18.814.308
4 7 KOVIS Brežice 2.020.533 7.520.333
5 4 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 1.974.457 7.140.345
6 5 RESISTEC UPR D.O.O. & CO. Kostanjevica na Krki 1.580.116 7.344.978
7 19 I.H.S. Krško 1.541.121 5.325.893
8 10 JYSK Brežice 1.289.327 5.186.727
9 9 ELMONT Krško 1.266.471 3.542.782

10 12 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 1.057.578 3.057.733
11 8 ATHOS Kostanjevica na Krki 998.769 3.043.214
12 17 PAPIROTI Senovo 980.975 3.919.899
13 22 ŽARN Leskovec pri Krškem 916.156 4.054.289
14 - INTELL Brežice 910.353 1.205.883
15 14 DELTA TEAM Krško 873.949 1.687.067
16 20 INO Krška vas 763.797 2.362.981
17 23 MUFLON Radeče 705.727 3.323.500
18 18 VIIG Podbočje 646.909 2.128.766
19 - AGRAD Bizeljsko 592.241 1.093.271
20 13 KOSTAK Krško 568.425 10.891.083
21 - ARCORE Bistrica ob Sotli 519.064 623.747
22 29 KOOP Brežice 460.147 907.339
23 28 TIPS Leskovec pri Krškem 407.024 2.704.561
24 - STILLES Sevnica 405.080 5.752.808
25 - PLASTOFORM Blanca 401.218 3.137.358
26 - POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO Krško 394.378 168.342
27 34 GAZELA Krško 389.905 1.178.612
28 25 KOPTER Leskovec pri Krškem 331.590 429.690
29 - FINEMA Brežice 330.218 -33.399
30 32 FUCHS MAZIVA Krško 324.448 879.886
31 26 TA - REGULATOR Brežice 318.074 2.571.827
32 35 SAVA AVTO Boštanj 316.387 1.114.991
33 16 METALNA SENOVO Senovo 310.184 4.187.334
34 48 KARBO Boštanj 306.266 583.878
35 39 PRELE Krško 305.812 596.442
36 27 GRIESHABER LOGISTIKA Leskovec pri Krškem 298.554 2.750.295
37 37 OFTALMO Krško 294.573 909.229
38 33 DVIGALA PRIJATELJ Šentjanž 290.956 801.166
39 - KOPITARNA Sevnica 275.301 2.655.235
40 - PREIS Sevnica 274.582 5.254.945
41 38 JOMI TRADE Radeče 268.811 722.279
42 - OŠTIR Cerklje ob Krki 250.019 656.686
43 - INKOS Krmelj 238.325 3.509.337
44 11 ZRNO Raka 235.584 1.302.655
45 43 ARH elektromehanika Leskovec pri Krškem 234.295 825.249
46 - FITOSOL Senovo 220.029 818.123
47 - CNC Tržišče 208.599 436.418
48 - I.P.Č. Kostanjevica na Krki 208.127 1.215.463

49 - FORM TEHNIK Jesenice na Dolenj-
skem 205.424 860.641

50 45 TRBOVC Sevnica 202.672 368.277

50 DRUŽB – VEČ KOT ŠTIRI 
PETINE DOBIČKA

Ob upoštevanju podatka 
AJPES, da je posavsko gospo-
darstvo lani imelo 74 milijonov 
evrov dobička in ko odštejemo 
dobiček energetskih družb (30 
milijonov dobička), lahko ugo-
tovimo, da je petdeset najuspe-
šnejših gospodarskih družb z 
naše lestvice ustvarilo skoraj 
38 milijonov dobička. To po-
meni več kot štiri petine (85 
odstotkov) dobička vseh po-
savskih družb (brez energeti-
ke), medtem ko je vseh ostalih 
1400 družb ustvarilo le slabo 
petino vsega dobička.

V samem vrhu lestvice najbolj-
ših po lanskem dobičku v pri-
merjavi z letom 2015 sicer ni 
sprememb, saj tako kot lani 
prednjačita sevniški družbi Ta-
nin s 3,4 milijona evrov in Lis-
ca s 3,3 milijona evrov dobič-

ka. V prvouvrščenem Taninu 
pravijo, da je bilo poslovanje v 
letu 2016 v znamenju nadalj-
nje redukcije porabe taninov 
za usnjarstvo. Izpad v usnjar-
stvu so nadomestili s proda-
jo na feed sektorju – aditivi za 
prehrano živali. Tako so kon-
čali leto 2016 s podobno rea-
lizacijo kot v letu 2015, v višini 
18,62 milijonov evrov. V prvem 
polletju letošnjega leta je bila v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta skupna realizaci-
ja višja za 12 odstotkov, k če-
mur so največ prispevali novi 
trgi za aditive pri vzreji živali, 
kjer uspešno nadomeščajo do-
sedanjo prakso uporabe anti-
biotikov. Poleg vlaganj v osva-
janje novih trgov v Taninu tudi 
pospešeno investirajo v nove 
proizvodne programe. 

Na drugem mestu je ponov-
no Lisca, ki pa je v primerjavi 
s predhodnim letom ob nekaj 

več kot desetino večjih prihod-
kih za skoraj tretjino povečala 
dobiček. V družbi takole ko-
mentirajo dobre rezultate po-
slovanja: "Skupina Lisca je v 
preteklem letu zabeležila sko-
raj 32 mio evrov čistih prihod-
kov od prodaje, kar predstavlja 
indeks 108 na leto 2015. Čisti 
dobiček je dosegel dobrih 3,2 
mio evrov in s tem indeks 128 
na leto 2015. V letu 2017 na ni-
voju skupine Lisca načrtujemo 
2 % rast dobička in dobrih 33 
mio evrov čistih prihodkov od 
prodaje. S poslovanjem v prvi 
polovici leta smo v dinamiki, s 
katero bi cilj do konca leta mo-
rali doseči. Sicer Lisca intenziv-
no prenavlja in širi malopro-
dajno mrežo, tudi v tujini, pred 
kratkim so bile nove prodajal-
ne poleg Kranja odprte tudi v 
Sofiji v Bolgariji, v ukrajinskem 
Kijevu, v Beogradu, v prihod-
njih mesecih pa bodo odprta 
še prodajna mesta v Salzbur-

gu, Skopju, Zagrebu, Bratislavi 
in še eno v Kijevu."

Na tretje mesto so se s 3,2 mi-
lijona evrov z lanskega 6. mes-
ta zavihtele Terme Čatež, kjer 
pa svojih rezultatov niso želeli 
komentirati. Tudi na tej lestvi-
ci ni upoštevane družbe DS 
Smith, ki je lani zasedla 3. mes-
to, se je pa med 50 najboljših 
po dobičku uvrstilo kar 15 no-
vincev, torej družb, ki so ime-
le v letu 2016 večji dobiček kot 
leto pred tem. Med njimi izsto-
pa brežiška družba Intell ko-
munikacije d.o.o., ki je ustvari-
la kar 910.353 evrov dobička, 
kjer pa je po neuradnih po-
datkih šlo za enkraten poslov-
ni dogodek in v bodoče menda 
niti ni pričakovati nadaljnjega 
poslovanja. S polovico manjšim 
dobičkom kot prej omenjena 
družba se je na lestvico uvrsti-
la družba Agrad z Bizeljskega, 
katere vztrajno in uspešno po-
slovno pot podrobneje pred-
stavljamo na strani 14. S prib-
ližno pol milijona dobička se 
je kot prva družba s sedežem v 
Bistrici ob Sotli uvrstila druž-
ba Arcore, o katere dejavno-
sti pa praktično ni sledi v kra-
ju. Šlo naj bi za podjetje s tujim 
lastnikom, v zadnjem času pa 
naj bi se ukvarjalo tudi z ne-
premičninami. Zlasti za Krča-
ne, ki so si v 70. letih prejšnje-
ga stoletja zgradili edinstveno 
počitniško naselje pri Nerezi-
nah na hrvaškem otoku Lo-
šinju, je zanimivo, da je med 
"dobičkonosnimi zvezdami" s 
skoraj 395 tisoč evri tudi Poči-
tniška skupnost Krško, kjer pa 
tega uspeha tudi niso pojasnili.

Izmed družb, ki so bile uspeš-
ne že v letu 2015, je najbolj po-
večala dobiček družba I.H.S. 
iz Krškega (7. mesto), ki je na-
predovala kar za 12 mest, za 9 
mest je napredovala tudi druž-
ba Žarn d.o.o. (13. mesto). Ob-
razložitev uspešnega poslo-
vanja slednje smo navedli pri 
poglavju o prihodkih družb, 
svojo lansko uspešnost pa so 
na naše vabilo opisali tudi v 
krški družbi I.H.S. "Poslova-
nje podjetja I.H.S. d.o.o. tako v 
preteklem letu kot tudi letos 
sledi trendu gospodarske ras-
ti in dejansko posluje nad pri-
čakovanji. Pa vendar, tako kot 
v preteklosti nismo poklek-
nili pod pritiski gospodarske 
krize, tudi dandanes ne gredo 
zasluge za rast nekim splošnih 
gospodarskim dogajanjem. 

Konkurenca je iz dneva v dan 
močnejša, kupci vsak dan bolj 
zahtevni, zato ni časa za spa-
nje. Trg nam narekuje tempo 
in prostora je le za najboljše. 
Z dobro ekipo zaposlenih, ki ti 
stoji ob strani v dobrih in sla-
bih trenutkih, je vse to doseg-
ljivo. Z veseljem lahko trdimo 
da gre zasluga za takšen uspeh 
ogromni ekipi sodelavcev ter 
vsem ostalim, ki z nami sode-
lujejo," je za Posavski obzornik 
povedal direktor podjetja Ta-
dej Buršič.

DOBRA TRETJINA DOBIČKA 
V KRŠKIH DRUŽBAH

Kot je razvidno iz tabele 4, ima 
največ družb med petdesetimi 
z največjim dobičkom sedež v 
občini Krško (21), v občini Sev-
nica je takih družb 12 in v ob-

čini Brežice 11, sledijo družbe 
iz Kostanjevice na Krki (3) in 
Radeč (2), tokrat pa je na le-
stvici največjih dobičkarjev 
tudi družba iz Bistrice ob So-
tli. Družbe s sedežem v občini 
Krško so lani ustvarile 35,9 % 
dobička, v Brežicah 27,3 %, v 
Sevnici 25,4 %, sledijo družbe 
iz Kostanjevice s 7,4 %, Radeč 
2,6 %, delež že omenjene druž-
be iz Bistrice ob Sotli pa pred-
stavlja 1,4 % delež vsega dobič-
ka najboljših petdesetih.
 
To je le nekaj značilnosti po-
slovanja posavskih družb v 
lanskem letu. Seveda lahko 
tudi tokrat razmišljamo o smi-
selnosti priprave in predvsem 
objave takšnih lestvic, saj na 
rezultate poslovanja posame-
znih subjektov močno vpliva-
jo različni pogoji. Poseben pro-
blem predstavljajo družbe z 
malo zaposlenimi ali celo brez 
njih in družbe, ki se s posame-
znim poslom kot muhe "eno-
letnice" dvignejo iz povpre-
čja zaradi posameznega posla 
oziroma enkratnega projekta, 
nato pa zopet utonijo v povpre-

čju ali celo izginejo s poslovne 
scene. Za nekatere objavlje-
ne lestvice brez družb s pod-
ročja energetike niso popolne 
oziroma objektivne. Prav tako 
bi bila precej drugačna slika z 
družbami, kot so Šumi bonbo-
ni, Numip, Q Techna, SOP Inter-
national, Handte Ost, Hermes 
in Krka, ki imajo vse svoje po-
membne storitvene oziroma 
proizvodne obrate v občini Kr-
ško, nimajo pa sedeža v Posav-
ju. Med večjimi sta taka še Sili-
ko z obratom v Sevnici in enota 
novomeškega TPV-ja v Breži-
cah. Vendar pa smo v uredni-
štvu v skladu s svojo politiko 
prepričani, da ima takšno pri-
kazovanje podatkov o poslova-
nju svoje pozitivne plati tako za 
javnost kot za večanje ugleda 
domačih gospodarskih družb 
v svojem okolju. 

Medtem ko pregledujemo za-
nimive in vzpodbudne rezul-
tate posavskega gospodarstva 
v letu 2016, se le-to nahaja že 
pred zadnjo četrtino letošnje-
ga poslovanja, večina družb pa 
je seveda močno vpeta v načrte 
za leto 2018. V zvezi s tem nam 
je direktor GZS OZ Posavje Dar-
ko Gorišek povedal še nasled-
nje: "Posavsko gospodarstvo 
sledi slovenskim trendom in 
tudi letošnja gospodarska rast 
bo nekje na ravni tiste, ki jo na-
povedujejo za celotno državo. 
V podjetjih pravijo, da imajo 
ogromno naročil, jih pa skrbi, 
kako jih bodo realizirali zaradi 
že uvodoma omenjenih težav s 
kadri. Tu bo treba narediti na-
predek tako na ravni šolske-
ga sistema kot družbe kot ce-
lote, da se bodo mladi šolali za 
poklice, kjer so delovna mesta 
zagotovljena, govorim zlasti o 
kovinski, elek tro in lesni indu-
striji, navsezadnje tudi ener-
getiki, torej o tradicionalnih 
posav skih panogah." 
 Pripravila: 
 Silvester Mavsar, 
 Peter Pavlovič

Občina
Število družb Vrednost dobička
2016 2015 2016 2015

Krško 21 23 13.572.417 14.740.175
Brežice 11 15 10.349.653 8.306.646
Sevnica 12 7 9.673.273 7.134.305
Kostanjevica 3 2 2.787.012 3.035.692
Radeče 2 3 974.538 969.762
Bistrica ob S. 1 - 519.064  -
SKUPAJ 50 50 37.875.957 34.186.580

Tabela 3: PODJETJA Z NAJVIŠJIM DOBIČKOM V LETU 2016 
Vir: AJPES

Tabela 4: DRUŽBE IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH 
Vir: AJPES in lastni izračuni
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Pričakovanja rezultatov in kazalni-
ki uspešnosti so pri celotni skupini 
osrednje vodilo, saj dajejo zelo velik 
pomen natančni kontroli podjetja in 
samokritiki. Odločitev, da leta 2003, 
pet let po ustanovitvi podjetja Plasto-
form Blanca, vodenje podjetja preda 
sinu Mihi Gregorčiču, se je izkazala 
za pravilno. Podjetje namreč beleži 
konstantno rast, v letošnjem letu pri-
čakujejo rekordno 60-odstotno rast, 
kar jih v njihovi branži uvršča v sam 
vrh podjetij v svetovnem merilu.

Z leti izkušenj so postali pomemben 
proizvajalec akrilnih oken in drugih 
plastičnih elementov za različne upo-
rabe. Skladišča z organizirano distri-
bucijo imajo na Kitajskem in v ZDA. 
»Proizvajalcev s tovrstnimi kvalitet-
nimi proizvodi je na svetu zelo malo, 
zaenkrat smo samo trije, zato želi-
mo svojo vlogo v svetu še okrepiti in 
nadgraditi z inovativnimi pristopi,« 
dodaja direktor Miha Gregorčič.

OKNA ZA AVTODOME IN 
PRIKOLICE

Njihovi glavni produkti so okna za av-
todome in prikolice. Glede na svetov-
ni trend in porast »caravaninga« bodo 
letos izdelali več kot 400.000 oken. 
»Glavna surovina za izdelavo oken je 
pleksi steklo, ki ga v celoti nabavljamo 
v tujini, pri čemer so zelo redki proizva-
jalci pleksija, ki lahko zagotavljajo po-

treben nivo kvalitete za naše izdelke. 
Veliko ostalih vgradnih elementov pa 
nabavljamo pri slovenskih podjetjih,« 
poudarja vodja nabave in procesni di-
rektor Stane Habinc. Poleg oken pro-
izvajajo tudi razne odsevne elemen-
te, notranje elemente, dekoracije za 
notranjost prikolic in avtodomov. Vse 
bolj pa se uveljavljajo tudi s pokrivni-
mi stekli za ulično razsvetljavo. 

V Sloveniji sodelujejo z novomeško 
Adrio, ki danes predstavlja manjši tr-
žni delež, v preteklosti, pred začet-
kom krize leta 2008, pa je bila eden 
glavnih kupcev. »Z intenzivnim pro-
dorom na tuje trge lahko z veseljem 
poudarim, da imamo kupce po vsem 
svetu, tako v Evropi kot Angliji, ZDA in 
Kanadi, prav tako smo prisotni na azij-
skem tržišču - Kitajski, Japonski, Av-
straliji ter Novi Zelandiji. Na bližnjem 
vzhodu dobavljamo kupcem v Izrael 
in Turčijo. Z razpršeno prodajo zago-
tavljamo večjo stabilnost podjetju,« 
pojasni direktor. Sodelujejo z vsemi 
svetovno znanimi proizvajalci avto-
mobilskih prikolic, avtodomov ter 
z njihovimi dobavitelji (Adria, Kna-
us, Carthago, Trigano, Lunar, Swift, 
Hymer-leichtmetallbau, Hartal, Me-
tallarte …). 

Z razvojem stremijo k čim lažjim izdel-
kom in moderni obliki, svojo prednost 
pa izkazujejo s povečano termoizola-
tivnostjo oken z uporabo naprednih 
premazov ter ustreznih izolativnih fo-
lij, kar je bistveno tako v poletnih kot 
zimskih mesecih, saj so tovrstna vozi-
la vse bolj v uporabi tudi v zimskem 
času. 

LASTEN RAZVOJNI,
INOVATIVNI ODDELEK

Ker so eno izmed treh podjetij na sve-
tu s proizvodnjo tovrstnih izdelkov, si 
ravno z lastnim razvojnim oddelkom 
in kreativnostjo utirajo pot tudi do 
najzahtevnejših kupcev. Tem ponu-
dijo storitev od začetne ideje pa vse 
do kreativne celovite rešitve. »Kljub 
majhnemu številu ponudnikov pa 
je na trgu neusmiljen boj, velikokrat 
odloča kvaliteta in servis oz. podpo-
ra kupcem ter seveda kratki dobav-
ni roki,« obrazloži direktor. Njihova 
prednost je prav v lastni orodjarni, ki 
bistveno skrajša dobavni rok, omo-
goča fleksibilnost, orodje za izdelavo 
pa ohranijo in na takšen način zago-
tavljajo dobavo rezervnih delov vrsto 
let po nakupu.

»V letu 2016 smo investirali v najna-
prednejšo tehnologijo termo-obliko-
vanja izdelkov (t. i. kataliza), ki pred-
stavlja inovacijo v svetovnem merilu, 
saj s pomočjo energije oblikujemo 
pleksi. Na ta način smo naredili velik 
korak v dvigu produktivnosti in zni-
žanju stroškov,« opiše direktor in po-
udarja, da je razvoj tovrstnega stroja 
plod lastnega znanja in pomoči lokal-
nega podjetja ESM iz Krškega. 

V podjetju je trenutno zaposlenih 
160 ljudi, večinoma iz lokalnega oko-
lja (sevniška, krška in brežiška obči-
na). Zaposlovanja preko agencij se ne 
poslužujejo, ker želijo, da se njihovi 
zaposleni pri njih dobro počutijo in 
poistovetijo s podjetjem. Zaposluje-
jo različne kadre, od proizvodnih de-

lavcev do inženirjev, in, 
kot poudarja direktor, 
nimajo težav s pridobi-
vanjem kadra, saj zago-
tavljajo boljše delovne 
pogoje kot ostala pod-

jetja v regiji. Zaradi velike rasti delo 
poteka v treh izmenah. Vzpostav-
ljen imajo tudi t. i. sistem mentori-
ranja, pri čemer je doba odvisna od 
predznanja posameznega kandidata 
in zahtevnosti delovnega mesta. Gle-
de na specifike delovnega procesa je 
tega deležen vsak novozaposleni. Na 
ta način učinkovito prenašajo znanje 
med zaposlenimi in ga še dodatno 
krepijo. Zavedajo se, da so za uspeh 
podjetja ključni kompetent ni in mo-
tivirani zaposleni, trudijo se ustvarja-
ti pozitivno mikro klimo. V ta namen 
omogočajo dodatna usposabljanja, 
organizirajo izobraževanja, seminar-
je in delavnice. Le-ta odpirajo dobre 
možnosti napredovanja znotraj pod-
jetja. Ob tolikšni rasti je ključno, da 
sproti prilagajajo sistem vodenja po 
posameznih nivojih podjetja.

V podjetju niso pozabili tudi na dru-
žabni del. Znotraj grupe redno orga-
nizirajo razna srečanja zaposlenih, 
kot so izleti in športna tekmovanja, 
v prednovoletnem času pa pripravi-
jo skupen zaključek leta, kjer nazdra-
vijo in že usmerijo pogled v prihaja-
joče leto.

IZDELKI IZ PLEKSI STEKLA

V sklopu podjetja imajo tudi t. i. pro-
gram Acryform, kjer ponujajo različ-
ne izdelke, od enostavnih zaščit za 
mize do raznih termično obdelanih 
izdelkov za vsakdanjo rabo iz pleksi 
stekla (stojala, zaščite, razstavni pa-
noji …). Izdelki iz akrilnega stekla 
zaradi svoje prosojnosti, raznolikih 
barv, lahkotnosti oblikovanja še bolj 
poudarijo namen vizualnega komu-
niciranja, dopolnijo izgled pisarniš-
ke opreme, omogočajo zasteklitev v 
pohištveni industriji ter nudijo shra-
njevanje živilskih izdelkov. Nekateri 

njihovi standardni elementi omogo-
čajo cenejše, vendar domiselne in ce-
lostno gledano izvirne rešitve. S tem 
programom se uvrščajo med ponud-
nike končnih izdelkov za podjetja kot 
tudi domačo uporabo.

NAČRTI ZA PRIHODNOST

V sklopu skupine G4 GROUP v Po-
savju poslujeta še dve podjetji, in si-
cer tiskarna APF d.o.o. v Krškem in 
Papiroti d.o.o. na Senovem. V letu 
2015 sem jim je odprla še možnost 
razvoja v navtični industriji, tako so 
z lastno in zunanjo razvojno ekipo 
zagnali podjetje Seafaring yachts in 
izdelali že nekaj plovil. Družina Gre-
gorčič pa ima tudi svoje transportno 
podjetje, s pomočjo katerega zago-
tavljajo nemotene dobave kupcem. 
Zagotovo jim težavo predstavlja sla-
ba infrastruktura – slabe ceste, pred-
vsem otežen dostop tovornim vozi-
lom do podjetja. Prav tako k poslu ne 
pripomorejo zapore cest, kot je tre-
nutno v Krškem. 

V proizvodnem procesu imajo pri-
dobljene vse potrebne certifikate za 
mednarodne trge, uporabljajo samo 
okolju prijazne materiale, ki se lahko 
v celoti reciklirajo. Vzpostavljen ima-
jo sistem ločenega zbiranja odpad-
kov po posamezni frakciji, saj so za-
vezani letnemu poročanju na ARSO. 
Aktivno se povezujejo tudi z lokalnim 
okoljem v obliki donacij gasilskim in 
športnim društvom, pevskim zborom, 
gledališkim skupinam, šolam, vrtcem 
in drugim. Radi pohvalijo dobro sode-
lovanje z Občino Sevnica in Upravno 
enoto Sevnica, ki jim nudita podporo 
pri pridobivanju različnih dovoljenj in 
tako pomagata pri njihovi rasti.

V načrtu imajo še razširitev asorti-
menta izdelkov v druge panoge in 
na ta način zmanjšanje odvisnosti 
od samo ene panoge. Pridobili so že 
vso potrebno dokumentacijo za širi-
tev proizvodnih prostorov (3.500 m2), 
s katero si bodo zagotovili dodatne 
možnosti za nadaljnji razvoj. »Pred-
videvamo še nova vlaganja v strojno 
opremo, kar je tudi ključno za zago-
tavljanje konkurenčnosti na trgu,« za-
ključuje Miha Gregorčič.

Svoj položaj v svetovnem 
vrhu želijo še okrepiti
Plastoform Blanca je vodilni evropski predelovalec termoformabilnih plastičnih materialov, večinoma za potrebe vozil za prosti čas in avtomobilske industrije. Podje-
tje Plastoform Blanca je del skupine G4 GROUP, ki je povezana z družinskim priimkom Gregorčič. Vodi ga Miha Gregorčič, najstarejši izmed treh sinov uspešnega do-
lenjskega podjetnika Franca Gregorčiča, ki se je leta 1995 odločil za nakup poslovnih prostorov v Šmarjeti propadle IMV Adrie Caravan. S preudarnimi odločitvami in 
podjetniško miselnostjo si je v dvajsetih letih s sinovi ustvaril mednarodni sloves. 

Direktor Miha Gregorčič

Na Blanci ima podjetje Pastoform sodobno upravno-proizvodno stavbo, ki jo bodo v naslednjem letu še razširili.

Plastoformova okna so že dolga leta prva izbira proizvajalcev prikolic in 
avtodomov in še vedno krojijo trende v industriji prostega časa.

Izdelki iz pleksi stekla za pisarniško  
in domačo uporabo

www.g4group.si
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www.integral-brebus.siVAŠA 

NAJBOLJŠA 

IZBIRA
AVTOBUSNEGA 

PARTNERJA

Združujemo ambicioznost 
z novo energijo in izkušnjami 
v proizvodnji papirnatih vrečk. 

Posebna jesenska ponudba za podjetja!

www.avtoline.si

GOSPODARSKA VOZILA

Uresničite svoje poslovne ideje!

Velja za določene predelane modele Škoda
in gospodarska vozila Citroen.

Zadnja leta naj bi se tudi v Po-
savju zmanjševalo ustanavlja-
nje podjetij iz »nuje«, kar je 
bilo ob povečani brezposelno-
sti in možnosti prejetja sub-
vencije za samozaposlovanje 
pogost pojav. Vedno več pod-
jetnikov podjetja ustanavlja iz 
želje po svobodi lastne pod-
jetniške poti, razvijanju ino-
vativnega produkta in širje-
nju lastne blagovne znamke. 
Za vse to pa mora najprej, kot 
so povedali tudi naši sogovor-
niki, posameznika odlikovati 
podjetnost. Le-ta naj bi se pri 
njih razvijala oziroma izražala 
postopoma, od najstniških let 
in prvih pravih hobijev naprej.

Darko Gorišek, direktor GZS, 
OZ Posavje, se strinja z mne-
njem, da bi podjetniško misel-
nost morali gojiti že od malih 
nog: »Že Jugoslavija je na pri-
mer imela načrt, kako priti do 
kadrov. Ga ima Slovenija? Ali 
res imamo sistem, ki bi nekoga 
vodil v smeri uspeha od vrtca, 
osnovne in srednje šole do uni-
verze? Ali imamo ljudi, ki zna-
jo oceniti, izluščiti nekoga, ki 
je primeren za področje pod-
jetništva in mu pomagati pri-
ti v svet?«

Če bi si resnično želeli spre-

Očitno ni vsem jasno, kdo je zaradi koga v službi
KRŠKO – V junijskem Podjetnem Posavju smo začeli s serijo pogovorov z direktorji mladih podjetij, ki si svojo pot na trg utirajo s povsem novimi produkti. Opo-
zorili so na vrsto težav, s katerimi se srečujejo pri svojih začetkih, predvsem pa na pomanjkanje za podjetništvo resnično spodbudnega okolja, saj so med prebija-
njem skozi 'papirologijo' razpisov in obiske svetovalcev dobili občutek, da je njihova podjetniška ideja pravzaprav »odveč«. Prav tako menijo, da se »podjetnosti« 
še vedno drži negativen prizvok. 

memb, potem bi moralo biti 
sodelovanje s šolami, pravi 
Gorišek, ciljno zastavljeno in 
navsezadnje sam šolski sistem 
povsem drugačen. »V sred-
nji šoli ne bi smel učiti učitelj 
strokovnega predmeta, ki ne bi 
imel vsaj 20 let izkušenj v pod-
jetništvu.« Tudi profesorji bi se 
morali zavedati, da vsakodnev-
no vznikajo novi principi izde-
lave, da se spreminjajo časov-
ne dobe izdelka. »Računalnike 
posodabljamo, da pa bi sebe 
morali v glavi posodabljati na 
pet do sedem let, to pa ne. Tako 
se mnogi profesorji ne zanima-
jo niti, kaj se dogaja čez cesto, 
kjer je morda neko podjetje, ki 
je uspešno na evropski ravni. 
Kako naj potem učijo strokov-
ne predmete?« 

Gorišek poudarja, da lokalne 
skupnosti še nimajo povsem 
jasnih ciljev glede razvoja go-
spodarstva v regiji, zato se-
veda ne morejo smotrno na-
črtovati prihodnjega razvoja 
podjetniške miselnosti: »Če 
gledamo na regionalni ravni, 
imamo 13 velikih, 2 srednji, 
58 malih in 1362 mikro pod-
jetij. Mikro in mala podjetja 
skupaj zaposlujejo kar 5.058 
ljudi, kar je 49 % vseh zaposle-
nih. Morali bi imeti jasne cilje 
– na primer, da se iz teh mikro 
izbere nekaj, recimo 20 podje-
tij, in se naredi vse, kar je pot-
rebno v podporo, da postanejo 
mali. Uspeh bi bil, da potem še 
pet malih vodimo do srednje-
ga in še eno srednje podjetje s 
programom podpore pripelje-
mo do velikega. Izbor bi pote-
kal glede na zahtevne kriterije, 
recimo, da bi morala ta podje-
tja biti nad povprečjem svoje 
panoge. Ta pristop sem že ve-
likokrat predlagal, a sem bil 
žal neuslišan, pot regije gre po 
svoje naprej, kot pač gre.« 

Takšen angažma Gorišek vidi 
kot utemeljeno podporo raz-
voju regije. Poudari, da so Po-
savci podjetni, a da šele prava 
podpora v ključnih trenutkih 
lahko pomeni prepotreben 

preboj, tako za posamezno 
podjetje kot za regijo. Ob tem 
predstavi primer belgijske re-
gije Valonija, ki ima malo več 
kot tri milijone prebivalcev in 
kar tisoč strokovno usposo-
bljenih svetovalcev, ki deluje-
jo specializirano samo z nas-
veti, kako nekaj prodati izven 
Belgije. 

Ob navedbi neživljenjskih te-
žav, ki so jih z zbiranjem treh 
ponudb po zahtevah razpi-
sa za nakup posebnega stroja 
(eno so lahko dobili od proi-
zvajalca v tujini, drugo kvečje-
mu od uvoznika v Slovenijo, 
tretja pa že ne more obstaja-

ti, saj gre za stroj, narejen po 
individualnih specifikacijah 
in prilagoditvah) imeli na pri-
mer v Rainer kozmetiki d.o.o. 
ali na jaro kačo uradov, ki jih 
je za produkt Dieggo prehodi-
la Anamarija Toth Kostevc, 
Gorišek vnovič opozori: »Jas-
no je, da smo zaspali v razu-
mevanju in pojmovanju, kako 
kaj funkcionira. Gre za osnov-
no 'prehransko' verigo, ki nam 
ni jasna in v kateri bi mora-
li dognati, kdo je zaradi koga 
v službi, kdo je komu podpora 
in to končno ozavestiti. Pri ta-
kih primerih, s katerimi se mi 
vsak dan srečujemo, je videti, 
kot da so ministrstva bogovi 

za sebe, vlada svet zase, enako 
posamezne lokalne skupnos-
ti in institucije. Imeti bi morali 
povsem usmerjene spodbude 
za nadaljnjo rast, za katerimi 
bi morali stati jasni cilji in od-
ločitve. Smo tega sposobni?« 

Za zaključek dodajmo, da 
bomo odgovor na jasnost ci-
ljev naše regije glede usmerje-
nega gospodarskega razvoja in 
širjenja »podjetnosti« v druž-
bi lahko videli že kmalu, saj je 
po prvem zaključenem sedaj 
prišlo še drugo povabilo za 
dogovor regij v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014-2020. V njem 
je s 76,1 milijona evrov na na-
cionalni ravni opredeljena 
prednostna naložba »Spodbu-
janje podjetništva«. Ta zajema 
širok nabor možnih usmeritev 
vsebin, tako podporno okolje 
za poslovno infrastrukturo (za 
potrebe delovanja ekonomske 
poslovne infrastrukture) kot 
usposabljanja za podjetništvo 
(spodbujanje podjetništva in 
odpiranje novih delovnih mest 
v podjetništvu, povezovanje 
skozi ustrezno usposabljanje, 
motiviranje in mentoriranje).

 Maruša Mavsar 

Darko Gorišek

Romantično o podjetnosti
Lidija Vinkovič iz Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije (agencija SPIRIT) je za naš časopis opisala, da bo 
za uspeh mladih v prihodnosti poleg znanja pomembna njiho-
va ustvarjalnost, kako znajo dostopati do informacij in pove-
zovati znanje. Vpeljevanje veščin podjetništva v življenja mla-
dih pa je seveda tek na dolge proge: »Gre za spreminjanje naše 
miselnosti, vrednot. Začne se pri vsakem posamezniku, nači-
nu vzgoje, v šolah, v vseh porah naše družbe. Ključno je spod-
bujati podjetnost, to pa niso znanja, ampak so veščine in oseb-
nost, v katero se človek oblikuje. Podjetnik je namreč tisti, ki 
dela s srcem. Če želimo imeti več podjetnikov, moramo nauči-
ti mlade gledati vase in v svoje srce.« 
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Z gradbeništvom se v družini Antolovič z Bi-
zeljskega ukvarjajo že od leta 1973, ko je svojo 
podjetniško pot začel Karl Antolovič. Začel je z 
nizkimi gradnjami in nato svojo dejavnost vsesko-
zi širil in dopolnjeval. Gradbeniško znanje Anto-
loviča so cenili tudi drugod pa nekdanji državi, 
tako je na primer vrsto let sodeloval pri zahtev-
ni izgradnji vodovoda in kanalizacije v Posavcem 
priljubljeni počitniški destinaciji – na hrvaškem 
otoku Cres. 
Po osamosvojitvi Slovenije se je osredotočil na 
slovenski trg. Poznavanje različnih vrst in kako-
vosti kamna mu je bilo osnovno vodilo pri odkri-
vanju lokacije kvalitetnega kamna na Bizeljskem. 
Leta 1992 sta z ženo Terezijo Antolovič ustano-
vila podjetje Agrad d.o.o. in usmerila vse sile v 
dodatno dejavnost - razvoj kamnoloma. »Obči-

na Brežice je podprla ta projekt in danes imamo 
enega večjih kamnolomov v tem delu Slovenije,« 
poudarja direktorica Antolovičeva.

Osnovna dejavnost podjetja je priprava in pro-
daja kamnolomskega materiala za ceste, proda-
ja frakcij za asfalt in betone ter prodaja kamna za 
oblaganje brežin. Poleg tega imajo v ponudbi še 
t. i. pikirani kamen, ki se uporablja za škarpe in 
je namenjen široki potrošnji, torej za končnega 
kupca. V kamnolomu imajo sodobno opremo za 
predelavo in nudijo več vrst certificiranih mate-
rialov. Kot mnogim z gradbeništvom povezanim 
podjetjem tudi Agradu ni bilo z »rožicami postla-
no« in so težki časi dosegli tudi kamnolom. Na 
srečo in predvsem z veliko vloženega truda so 
to zahtevno obdobje uspešno prestali, saj jim je 

uspelo pridobiti zaupanje naročnikov pri doba-
vi materialov za večje slovenske projekte. V las-
ti imajo pet bagrov in dva nakladalca, saj je po-
membno, da delajo z lastnimi stroji, kooperante 
imajo le za potrebe vrtanja in miniranja. Sodelo-
vali so pri gradnji mnogih infrastrukturnih pro-
jektov, na primer pri izgradnji avtoceste Čatež – 

Obrežje v izvedbi SCT d.d., kot partner Primorja 
d.d. so sodelovali pri izgradnji Hidroelektrarne 
Blanca, preko sodelovanja s podjetjem Nivo d.d. 
pa je bil njihov kamen eden ključnih in vidnejših 
elementov tudi pri urejanju struge pri izgradnji 
Hidroelektrarne Krško. 

V zadnjem času jim je velik preboj uspel še s pri-
dobitvijo posla pri izgradnji akumulacijskega je-
zera hidroelektrarne Brežice, ki je sedaj že v zak-
ljučni fazi. »To je bil za nas zelo zahteven projekt, 
predvsem glede dobavnih rokov, ki pa smo ga z 
dobro organizacijo in nabavo nove grobe sejalni-
ce kamna opravili v dogovorjenih rokih,« dodaja 
direktorica in pravi, da z družinsko asistenco in 
šestimi zaposlenimi posvečajo veliko pozornost 
inovacijam na kamnolomskem področju, moder-
nizaciji strojev in delovnega procesa, saj ravno z 
modernizacijo tehnologije ostajajo konkurenčni 
na vse bolj zahtevnem trgu.

Agrad d.o.o. 

Potencial kvalitetnih materialov – Kamnolom Bizeljsko
Podjetje Agrad d.o.o. je lastnik kamnoloma na Bizeljskem, ki se po kvaliteti materiala 
uvršča med tri najpomembnejše kamnolome v Sloveniji. Velikost kamnoloma, poseb-
nost tukajšnjega kamna in strokovno znanje zaposlenih so botrovali temu, da je podjetje 
Agrad postalo tudi glavni dobavitelj kamna pri izgradnji hidroelektrarn v Posavju.

Stabilna separacija kamnoloma Bizeljsko

Groba sejalnica kamna, s katero so lahko izvedli 
projekt za HE Brežice v dobavnem roku.Brežina akumulacijskega jezera, obložena s kamnom Kamnoloma Bizeljsko
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KRŠKO, ZBILJE - V krškem dru-
žinskem podjetju Špena, ki se 
primarno ukvarja z mehansko 
obdelavo vseh vrst kovin, tehnič-
nim svetovanjem in vodenjem 
projektov, so širokemu spektru 
ponudbe dodali nov program - 
izdelavo BBQ smokerjev, žarov 
za počasno pečenje z dimlje-
njem. Vrhunec priprave njiho-
vega novega programa je bilo 
prvo tekmovanje v Sloveniji v 
pripravi BBQ-ja minuli vikend 
pri jezeru v Zbiljah, ki je poteka-
lo pod okriljem KCBS – Kansas 

City Barbeque Society. Tekmovali so v petih kategorijah: pišča-
nec, svinjska rebra, svinjsko meso (pleče), govedina (prsa) in 
»škatla presenečenja« (meso so dobili s strani organizatorjev, ne 
da bi vedeli, katero in kako ga pripraviti). Po besedah direktorja 
Špene Iztoka Drobniča jim je priprava na tekmo vzela cca. 400 
ur. Kljub raznim težavam, od zdravstvenih do finančnih, in popla-
vi rednih naročil so uspeli pripraviti vse za tekmovanje, na ka-
terem so bili edina ekipa s smokerji lastne izdelave, 100 % izde-
lanimi v Sloveniji oz. v Posavju. Izteklo se je več kot uspešno, saj 
sta Drobnič in njegova partnerka Nataša Šal osvojila 16. mesto 
med 28 ekipami, bila pa sta najboljša med šestimi slovenskimi 
ekipami ter postala državna prvaka v pripravi BBQ. Kot najbolj-
ša Slovenca na tekmovanju sta dobila povabilo na svetovno pr-
venstvo Jack Daniels v Ameriko, ki se ga bosta, kot pravi Drob-
nič, udeležila. P. P.

Z lastnimi smokerji do zmage

Iztok Drobnič in Nataša Šal s 
priznanjem za najboljšo slo-
vensko ekipo

Stojnica podjetja Špena z obema smokerjema, v celoti izde-
lanima v KrškemAJPES bo s 1. decembrom vzpostavil Register nastanitvenih obra-

tov (RNO). Že obstoječe nastanitvene obrate bo treba v register 
vpisati v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje 
do 28. februarja 2018. Predlog za  vpis, spremembo ali izbris na-
stanitvenega obrata bodo izvajalci nastanitvene dejavnosti (go-
stinci - pravne osebe in samostojni podjetniki, sobodajalci, no-
silci dopolnilne dejavnosti na kmetiji) lahko oddali neposredno 
prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli 
izpostavi AJPES. Nov bo tudi način poročanja podatkov o gostih 
in prenočitvah. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo poslej po-
ročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Poli-
ciji, Statističnemu uradu RS in občinam. Za namen poročanja bo 
AJPES s 1. decembrom vzpostavil spletno aplikacijo eTurizem. 
Podatke o gostih in prenočitvah bodo zavezanci poročali za vo-
denje evidence gostov, spremljanje obračuna in plačila turistič-
ne takse ter za statistične namene.  Vir: AJPES Krško

Register nastanitvenih obratov

BREŽICE - Projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju 
(PiMP), ki ga izvaja ZPTM Brežice, mladim omogoča, da 
brezplačno sodelujejo na številnih koristnih delavnicah in 
se na inovativen način lotijo iskanja službe. 

Kot pravi vodja projekta Monika Gabrič, se je v projekt do sedaj 
vključilo več kot 30 mladih, od tega je bila polovica že uspešna 
pri zaposlitvi. Mlade, ki končujejo šolanje ali iščejo zaposlitev, 
vabijo, da se jim pridružijo. V jesenskem času pričenjajo z delav-
nico nemškega jezika, sledijo še številna izobraževanja iz upo-
rabnih poslovnih in podjetniških znanj, grafičnega oblikovanja, 
poslovnega komuniciranja, delavnice s področja turizma, s po-
udarkom Zelene sheme slovenskega turizma. Mladi imajo skozi 
brezplačna, kvalitetna in v prakso usmerjena usposabljanja, z iz-
kušenimi predavatelji, priložnost pridobiti dodatne kompetence 
in si tako povečati možnost zaposlitve, se družiti in povezovati 
v okolju. Udeleženci so enkratna priložnost za delodajalce, saj z 
zaposlitvijo le-teh v podjetju pridobijo kader z bogatimi znanji.

Da je sodelovanje na projektu PiMP dobra popotnica do služ-
be, govorijo tudi uspešne zgodbe sodelujočih, zdaj že zaposle-
nih udeležencev. Ano Vlaisavljević, ki se je intenzivno udeleže-
vala delavnic, so najbolj razveselili  predavatelji, ki so »res imeli 
izkušnje s temami, o katerih so predavali, in so delili koristne, 
praktične nasvete.« Projekt PiMP je bil, v času iskanja zaposlitve,  
ena izmed boljših izkušenj tudi za Majo Šetinc: »Teme delavnic 
so bile koristne in zanimive hkrati, na delavnicah je bilo vzdušje 
sproščeno in naravnano na aktivno participacijo udeležencev.« 
Maja Kopinč se je s pomočjo projekta razveselila zaposlitve v 
turizmu: »PiMP mi je prinesel ogromno znanja pri italijanščini, 
komuniciranju in turističnem podjetništvu. Spoznala sem veli-
ko novih ljudi, vključitev v projekt bi svetovala vsem tistim, ki 
so željni novih znanj in so pred prvo zaposlitvijo.«

Izobraževanja popestrijo tudi z zanimivimi in znanimi predava-
telji. Med drugim so že gostili Denisa Avdića, Katarino Malo, 
vodjo Ustvarjalnika Matijo Goljarja, voditelja in vodjo digital-
ne ponudbe na RTV Mateja Praprotnika, sodelavce GoodPla-
ce-a, Jezikovne Akademije in številne druge. Mladi, ki se želijo 
pridružiti projektu, lahko izpolnijo prijavnico na spletni stra-
ni projekta ali več informacij prejmejo na pimp@mc-brezice.
si. Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada, traja do septembra 2018. 

 Vir: ZPTM Brežice

Mladi v Posavju se zaposlujejo
KRŠKO - Alufinal d.o.o., 
podjetje, ki si uspešno 
utira pot znotraj EU, se 
lahko pohvali z mnogo 
izvedenimi kot tudi zah-
tevnimi projekti v nasta-
janju. Trenutno zaključu-
jejo HTW Saarbrücken z 
vgradnjo približno 800 
m2 steklenih površin z 
izjemno visoko zahtevo 
zvočne izolativnosti in 
približno 2.500 m2 pre-
zračevane fasade s final-
no oblogo aluminijskih 
kompozitnih plošč; Nikolauspflege v Stuttgartu z vgradnjo oken, 
vrat, steklene fasade in kopelit stekla; Partyrent v Münchnu z iz-
vedbo 1200 m2 steklenih fasad z dekorativnim zaključnim profi-
lom elipsaste oblike. Kljub temu želijo prispevati k podobi lokal-
nega okolja – uspešno so zaključili stanovanjsko-poslovni objekt 
Videm, projekt HE Brežice z neobičajno obliko fasadnih oblog, 
tržnico na Vidmu, trenutno pa so vključeni v rekonstrukcijo lo-
gističnega centra IHS, projekt WMB v NEK, v naslednjem kora-
ku pa jih v Posavju čaka izvedba projekta OPC NEK, v Nemčiji pa 
vgradnja steklene fasade na projektu Beos.  Vir: Alufinal

Uspešno prodirajo na tuje trge

Projekt HE Brežice z neobičajno ob-
liko fasadnih oblog
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Vrhunska inženirska in izvedbena znanja 

na enem mestu
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BREŽICE - 14. in 15. oktobra 
bo v Brežicah na tradicional-
ni lokaciji, v Športni dvora-
ni Brežice, potekal že sedmi 
Podjetniško-obrtni in kme-
tijski sejem Brežice – POK 
2017. Sejem je največji tovr-
stni dogodek v regiji, skozi 
leta pa je postal priljubljeno 
mesto srečevanj in sklepanj 
poslovnih dogovorov. 

Vlogo organizatorja je znova 
prevzel Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice. 
Kot sporočajo, se bo na 1000 
m2 sejemskih površin predsta-
vilo približno 45 % razstavljav-
cev iz brežiške občine, ostali pa 
bodo iz Posavja in ostalih slo-
venskih regij. »Opažamo, da 
se določeni razstavljavci vsako 
leto ponovno prijavljajo na se-
jem. Po raziskavah in analizi, ki 
jo vsako leto naredimo po sej-
mu, ugotavljamo, da je cca. 50 
% ponudnikov vsako leto "po-
vratnikov", ostali pa so novi 
razstavljavci. Vsako leto je tudi 
vedno več razstavljavcev, ki 
povprašujejo po večjih sejem-
skih površinah, zato številka 

Največji tovrstni sejem že sedmič

(skupna) vseh razstavljavcev 
ne raste, ker je prostor na tre-
nutni lokaciji sejma zelo ome-
jen, razstavljavci pa najemajo 
vedno večje površine,« pojas-
nijo organizatorji.

Tudi letošnji sejem bo postre-
gel s pestrim spremljajočim 
zabavno-atraktivnim pro-
gramom, ki ga bodo obeleži-
li predvsem lokalni izvajalci 
s področja kulture in športa. 
Obiskovalci si bodo lahko med 
drugim ogledali nastop aktu-
alnih evropskih prvakinj - ma-
žoretk iz Dobove, se predali 
ritmom hip hopa in salse, pris-
luhnili ljudski pesmi in urba-

nim ritmom ter se aktivno po-
merili v premetavanju gum in 
reševanju skrivnosti sobe po-
bega "Svetovidov tempelj". 
Za pašo za oči bodo poskrbe-
li tudi člani Društva likovnikov 
Brežice, ki se bodo predstavi-
li s slikarsko razstavo "Največ-
ja nagrada". Znova pripravljajo 
sejemsko vinsko klet z name-
nom promocije odličnih lokal-
nih vin, ki so sicer skozi vse 
leto naprodaj tudi v vinoteki 
Mestne hiše Brežice, posebna 
pozornost pa bo tudi tokrat na-
menjena aktualnim zmagoval-
cem v izboru Županovo vino. 
V soboto bo sledila tudi After 
POK zabava ob glasbi, name-
njena druženju razstavljavcev 
in lokalnih podjetnikov. Tek-
movali bodo v kuhanju Župa-
novega golaža, za najmlajše bo 
poskrbel škrat Gvido s svojimi 
dogodivščinami, znova boste 
lahko preizkusili srečo v nagra-
dni igri Sanjski dan, »Manjka-
lo pa ne bo tudi dobre glasbe 
in presenečenj,« povabilu do-
dajajo organizatorji.  P. P.

Na sejmu tudi Posavski obzornik
Vedno se je prijetno pogovoriti z našimi bralci in poslovnimi 
partnerji, izmenjati odzive na aktualne dogodke v regiji, odgo-
varjati na vaša zanimiva vprašanja, sprejeti vaše vsebinske pre-
dloge in vas razveseliti z drobnimi presenečenji za še lepši dan. 
Na sejmu POK zato ne bo manjkal niti vaš Posavski obzornik, 
ki bo kmalu napolnil okrogli jubilej - 20 let izhajanja. Več o sej-
mu pa preberite tudi v časopisu, ki izide 12. oktobra, dva dni 
pred dogodkom. 

Če želite odličen projekt, 
je to ravno pravšnji izziv za nas!

Sipro Inženiring d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško, tel.: +386 7 488 15 92, 
faks: +386 7 488 16 46, info@sipro-inzeniring.si / www.sipro-inzeniring.si 

Celovite inženirske storitve v jedrski 
in procesni industriji

Tips za prihodnost:  
 

Skrbimo za okolje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              www.tips.si 
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Turkova sta zaznavala tržne priložnos-
ti, se nanje pravilno odzivala in kma-
lu se je pokazala potreba po poveča-
nju proizvodnih kapacitet. Na podlagi 
pridobljenih izkušenj so v letu 2004 
izvedli temeljito reorganizacijo in se 
preselili v Krško. Natančneje, nahaja-
jo se v industrijski coni Leskovec pri 
Krškem, na mestni vpadnici v Krško, 
le nekaj kilometrov oddaljenosti od 
avtocestne povezave Ljubljana – Za-
greb. Imajo lasten poslovno–proizvo-
dni park, kjer proizvajajo in razvijajo 
številne kovinske proizvode, naprave 

za industrijske namene ter opravljajo 
storitve po željah svojih naročnikov. 
Njihov poslovno–proizvodni objekt 
se razteza na površini 3.500 m2, od 
tega 1.300 m2 proizvodnih površin, 
480 m2 upravno–poslovnih površin 
in 1.650 m2 manipulativnih površin. 
Leta 2008 je Valentin Turk predal va-
jeti podjetja svojemu sinu Kristjanu 
Turku, ki uspešno nadaljuje in razvi-
ja dejavnost podjetja. Tako je podje-
tje postalo družinsko v pravem po-
menu besede.

»Z visoko tehnološko opremo, stro-
kovno usposobljenim kadrom ter 
dolgoletnimi izkušnjami v okviru na-
ših proizvodnih panog sledimo tren-
du zagotavljanja celovitih rešitev od 
idejne zasnove do končno dovršenih 
produktov, skladnih z visokimi stan-
dardi in zahtevami današnjega časa,« 

poudarja direktor Kristjan Turk in naš-
teva, da svoje naročnike peljejo od 
prvega kontakta oz. povpraševanja 
skozi naslednje faze:

 Ö začetna idejna zasnova 
naročnika,

 Ö tehnično svetovanje, 
 Ö razvoj, 
 Ö projektiranje, 
 Ö proizvodnja, 
 Ö kontrola kvalitete, 
 Ö montaža ter 
 Ö servis. 

Z vsemi omenjenimi proizvodnimi fa-
zami ter sodobnim stroji zagotavljajo 
kvalitetne ter tehnično dovršene pro-
izvode, ki v celoti izpolnjujejo priča-
kovanja in zahteve njihovih kupcev. 

Za te izdelujejo:  

 • namensko industrijsko opremo
 • tehnološko-ekološko opremo
 • dvigalne in transportne naprave,
 • kovinske konstrukcije in njiho-

ve dele,
 • filtrirne naprave, 
 • tlačne posode, 
 • opremo za separacije, 
 • tehnološke ventilatorje, 
 • protihrupne zaščite, 
 • zalogovnike, 
 • rezervne dele za asfaltne baze itn.

»Prizadevamo si, da bi naši proizvo-
di po kakovosti in tehničnih rešitvah 
presegali pričakovanja odjemalcev, 
s katerim gradimo naš odnos tako 
na domačem kot na tujih trgih,« na-
daljuje z opisom delovnega procesa 
Kristjan Turk.

INDUSTRIJSKA TEHNOLOŠKA 
OPREMA

Posebej izpostavljajo svojo proizvo-
dnjo namenske industrijske opreme 
in ekološko-tehnološke opreme. Pro-
jektirajo in proizvajajo številne izved-
be industrijskih odpraševalnih siste-

mov in naprav za odsesovanje in 
filtriranje nečistoč, ki nastajajo pri in-
dustrijskih panogah, naprave za sežig 
dimnih plinov in rekuperacijo toplo-
te ter namenske sisteme za sušenje. 

Poleg same proizvodnje podjetje tudi 
že leta uspešno servisira, posodablja, 
nadgrajuje in modernizira že obsto-
ječe industrijske sisteme in naprave. 
Ta zajema prav vse potrebne proce-
se, od manjših posegov in predelav 
pa vse do večjih zahtevnih komple-
ksnih procesnih sistemov in rešitev.

Podjetju Kim d.o.o. so zaupali že šte-
vilni kupci iz različnih industrijskih pa-
nog, za katere razvijajo in proizvajajo 
svoje izdelke. Na primer livarska in-
dustrija, asfaltne baze, keramična in-
dustrija, papirna in lesna industrija, 
industrija gradbenega materiala in 
izolacijskih materialov, farmacija, ke-
mična in živilska industrija.

ZALOGOVNIKI, DVIGALNE 
NAPRAVE, KOVINSKE 
KONSTRUKCIJE …

Po željah naročnikov proizvajajo ra-
znovrstne jeklene zalogovnike ter re-
zervoarje s pripadajočimi kovinskimi 
nosilnimi konstrukcijami za namene 
shranjevanja ali skladiščenja najra-
zličnejših snovi, kot so lesni prah, se-

kanci, odpadni prah pri filtraciji zraka, 
pepel, voda, kurilno olje, kamenje, ke-
mikalije, razne mase in aditivi pri pro-
izvodnji premazov in izolacij ter os-
tali mediji.  

Zalogovnike – silose in rezervoarje za 
shranjevanje različnih materialov iz-
delujejo v različnih velikosti in obli-
kah, od pravokotnih do okroglih,  od 
zvarjenih v enem kosu do vijačnih iz 
posameznih elementov.

Za transport praškastih razsutih in 
preostalih medijev, kot so lesni se-
kanci, peleti, žita, krmila, morska sol, 
kamenje, pepel, kalcitna polnila in os-

talo, pa izdelujejo tudi namenske ver-
tikalne elevatorje, transportne trako-
ve in polže iz različnih materialov in  
izvedb po želji naročnika.

Podjetje je znano tudi po tem, da iz-
deluje raznovrstne certificirane jekle-
ne konstrukcije (za poslovne objek-
te, proizvodne objekte, skladiščne 
hale, konstrukcije za reklamne pa-
noje) in konstrukcije za potrebe in-
dustrije (nosilne konstrukcije za ra-
znovrstna industrijska postrojenja 
in naprave, konstrukcije za pohodne 
podeste, za revizijske podeste itd.) V 
njihovem proizvodnem programu je 
še veliko drugih asortimanov, ki si jih 
lahko ogledate na njihovi spletni stra-
ni www.kim.si.

»Glavni cilj podjetja je nenehno iz-
boljševanje kvalitete proizvodov in 
storitev, popolno zadovoljstvo kup-
cev oziroma poslovnih partnerjev, 
zagotavljati stalno kontrolirano rast 
podjetja in zadovoljstvo zaposlenih,« 
še izpostavi direktor. Zaposlujejo raz-
lične kadrovske profile, predvsem iz 
področja kovinsko–predelovalne de-
javnosti, dajejo pa velik poudarek za-
dovoljstvu zaposlenih, »saj lahko le s 
pozitivno motiviranimi zaposlenimi 
gradiš in ustvarjaš boljši jutri«, zaklju-
čuje Kristjan Turk.

Sledijo svetovnim trendom industrijske opreme
Podjetje KIM d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990, vendar njihovi začetki segajo že v leto 1979, ko so začeli z majhno obrtjo KTV – Kleparstvo Turk Valentin. Na začet-
ku so delovali kot manjše zasebno podjetje zakoncev Valentina in Slavke Turk na Brodu pri Podbočju ter se ukvarjali s kovinsko predelovalno proizvodnjo in montažo 
kovinskih konstrukcij in njihovih delov. Z leti je podjetje povečevalo število zaposlenih ter širilo in posodabljalo svoje proizvodne zmogljivosti. Po več desetletjih pre-
udarnega vodenja danes podjetje KIM d.o.o. odlikujejo visokotehnološka oprema, lasten proizvodni park ter strokovno usposobljen kader. 

Kristjan Turk, direktor

Poslovno–proizvodni park v industrijski coni Leskovec pri Krškem

Sušilna linija za lesno-volnene izolacijske plošče 
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HE Brežice │ Sobota, 7. 10. 2017, med 9:00 in 13:00
Spoštovani.

Vabimo vas na Dan odprtih vrat HE Brežice, novega člena v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, ki 
bo potekal v soboto, 7. 10. 2017, med 9. in 13. uro. V okviru dneva odprtih vrat bo obiskovalcem na 
voljo voden ogled novo zgrajene hidroelektrarne in predstavitev njenega delovanja. Naši inženirji 
vam bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja, povezana z delovanjem in samo izgradnjo 
elektrarne. 

Ogled hidroelektrarne bo potekal v skupinah do 30 oseb.  

Vsebina: 
• nekaj splošnih informacij o pričetku in poteku izgradnje hidroelektrarne;
• strojnica (potek gradnje, tipi turbin, agregati, način delovanja);
• prelivna polja (način delovanja, zaščita pred plavjem, ukrepi ob večjih vodah).

Udeležba je brezplačna. Otroci se ogleda udeležijo v spremstvu 
staršev ali druge polnoletne osebe. 

Veselimo se vašega obiska.

Dan odprtih vrat 
z vodenim ogledom HE Brežice

www.he-ss.si

Gradnjo smo začeli pred približno dvema letoma, septembra 2015 
je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, podjetjem Riko. 
Zdaj jo dokončujemo v predpisanem roku, za izvedbo so ostale le 
manjše zadeve, ki jih bomo dokončali v prvi polovici prihodnjega 
leta. Spomladi tudi zaključujemo pogodbo z izvajalcem,« pravi di-
rektor Infre mag. Vojko Sotošek. Pri HE Brežice je nedokončana 
še poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc, z ukrepi zanjo 
pa bodo, v kolikor bo vse šlo po načrtih, začeli še konec tega leta. 
V teku je še pridobivanje zemljišč, pa tudi pridobivanje (delnega) 
gradbenega dovoljenja oz. je postopek zanj pri koncu, del ukrepov 
je vezan tudi na poglabljanje strug rek Krke in Save, za kar pa še 
ni okoljevarstvenega soglasja. V primeru te zaščite gre za komple-
ksne rešitve, gradnja bo potekala v strnjenem naselju, zato v Infri 
že vnaprej opozarjajo na povečan promet, hrup in prah ter obljub-
ljajo, da bodo delali na čim manj moteč način, morebitne poškod-
be cestišč pa bodo ob koncu gradnje sanirali.

Kot smo že omenili uvodoma, so uspešno opravili dva tehnična 
pregleda: za visokovodni razbremenilnik pri Racelandu so že pre-
jeli uporabno dovoljenje, pri akumulacijskem bazenu pa bo treba 

opraviti še nekaj zatravitev in zasaditev oz. bolj »lepotnih« pose-
gov ter pregledati in urediti poti, ki so jih uporabljali pri izgradnji. 
»Sicer pa je akumulacijski bazen zgrajen v skladu s projektno do-
kumentacijo, izvaja se monitoring vpliva na okolje, ki se bo nada-
ljeval tudi v bodoče. Pregledali smo tudi izvedene naravovarstvene 
ureditve oz. nadomestne habitate, ki se kažejo kot uspešen omilit-
veni ukrep pri gradnji infrastrukturnih ureditev,« pojasnjuje vodja 
projekta HE Brežice na Infri Anton Vetrih. V načrtu imajo še proti-
poplavne ureditve na potokih Žlapovec, Potočnica in Močnik, kar 
je izven območja akumulacijskega bazena, izvedba pa je predvi-
dena v prihodnjem letu.

S projektom ureditev ob HE Brežice v Infri zaključujejo predzadnjo 
elektrarno na spodnji Savi, pred njimi je še gradnja HE Mokrice, 
za katero tudi tečejo nekatere aktivnosti, na terenu pa bi se lahko 
pričele proti koncu naslednjega leta. »Na eni strani gre za zapira-
nje finančne konstrukcije, kar je za nas najbolj pomembno, na dru-
gi strani pa tudi energetika pripravlja svoje projekte, da se gradnja 
lahko prične,« pravi Sotošek.

UREDITVE PRI HE KRŠKO

V okviru ureditev pri HE Krško so dokončali gradnjo nadomestnega 
depoja lesa v Brestanici, v naslednjih dneh pa načrtujejo prestavi-
tev lesne mase z obstoječega depoja na novega. Na mestu doseda-
njega depoja bodo pričeli z urejanjem parkirišča ob železniški po-
staji in z ureditvami ob potoku Brestanica, pravi vodja tehničnega 
sektorja v Infri Aljoša Preskar. Pridobili so tudi uporabno dovolje-
nje za kanalizacijo in čistilno napravo Rožno, ki v teh dneh prehaja 
iz poskusnega v redno obratovanja. Pričenja se gradnja kanaliza-
cijskega sistema Pijavško, na Pijavškem polju pa se dokončujejo sa-
nacijska dela v sklopu melioracije kmetijskih površin, s katerimi so 
izboljšali razmere za kmetijstvo na tem območju. Ne gre pa seve-
da pozabiti, da je dokončana gradnja protipoplavnega zidu vzdolž 
starega mestnega jedra Krškega, s čimer je zagotovljena celovita 
poplavna varnost tega dela mesta. V teku je še odpravljanje neka-
terih pomanjkljivosti, ob čemer bodo v sodelovanju z občino na 

zid namestili nekaj grafičnih motivov z mestnimi znamenitostmi.

Na gorvodnih elektrarnah (HE Boštanj in HE Blanca) potekajo re-
dna vzdrževalna dela, pri čemer ugotavljajo, da večjih odstopanj 
od načrtov ni, ureditve pa v celoti opravljajo svojo nalogo na čelu 
z zagotavljanjem poplavne varnosti okoliških krajev in prebivalcev.

Ureditve ob HE Brežice se zaključujejo
Javno podjetje Infra je pri gradnji infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice prišlo v zaključno fazo. Opravljena sta bila tehnični pregled visokovodnega razbremenilnika in aku-
mulacijskega bazena kot prioritetnega objekta, ki na eni strani zagotavlja vodo za obratovanje elektrarne, na drugi strani pa okoliškim prebivalcem protipoplavno zaščito.
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Staro mestno jedro Krškega je z dokončanjem protipoplavnega 
zidu varno pred poplavami.

V Krški vasi in Velikih Malencah bodo predvidoma še letos zače-
li urejati protipoplavno zaščito.

Urejen nadomestni depo lesa v Brestanici

Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice
Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji 

in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji
Spoštovani,
kako se slovenska podjetja in lokalne skupnosti lahko kar najbolj učinkovito vključijo v prehod 
Slovenije v zeleno gospodarstvo, ki smo si ga zadali kot strateški cilj? Kaj ste že dosegli, kje 
potrebujete podporo za hitrejši prehod?

Zato, da bi okrepili mednarodno konkurenčnost gospodarstva, ki hkrati znižuje okoljska tveganja in 
ohranili kakovost življenja, želimo povezati akterje krožnega gospodarstva. Dobre prakse in predloge 
prav zdaj namreč zbiramo in vključjemo v nastajajoči Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo 
Slovenije. Ker želimo slišati vaše izkušnje, pobude, kritike in predloge, vas vabimo na
 
posvet v obliki interaktivne delavnice Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom: 
Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji,

ki bo v sredo, 4. oktobra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri 
v Mladinskem centru Brežice, sejna soba 1. nadstropje, Gubčeva 10 a, Brežice.

Posvet organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta 
predsednika Vlade RS, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter konzorcijem izvajalcev 
projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change.  
Naše srečanje bo »delovno«, saj bomo v delavniški obliki spoznavali dobre prakse regije Posavje, med 
katerimi so predstavitev krožnega gospodarstva v okviru GZS OZ Posavje, primeri zelenega malega 
gospodarstva OOZ Krško in primer krožnega gospodarstva iz Občine Brežice. Namen srečanja je, 
poleg predstavitve aktivnosti in priložnosti sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji, 
prav nuditi priložnost za izpostavitev akterjev in dobrih praks ter izmenjavo znanja iz regije. Zato 
bomo ob koncu srečanja zbrali priporočila, ki bodo upoštevana pri snovanju Kažipota krožnega 
gospodarstva Slovenije. 
Vabljeni predstavniki iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želite aktivno 
sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno, krožno 
gospodarstvo. Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali 
za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno in 
www.circularchange.com.  
Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna 
prijava, najkasneje do 3. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com . 

Vljudno vabljeni,

 Martin Bratanič Tadej Slapnik
 Direktor RRA Posavje državni sekretar
  Kabinet predsednika Vlade RS
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Minister, pristojen za energijo, je julija 2014 potrdil Investicijski 
program (Rev. C) za odlagališče NSRAO, Vrbina Krško, v katerem je 
predvideno, da bo v odlagališče odložena polovica NSRAO iz NEK 
in vsi NSRAO malih povzročiteljev.

Investicija odlagališča naj bi stala 157 milijonov evrov po stalnih 
cenah. Sklad bo zagotovil 80 % sredstev za investicijo, saj večino 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki bodo odloženi v odla-
gališču, predstavlja polovica radioaktivnih odpadkov iz NEK, za ka-
tero je dolžna poskrbeti Slovenija. Proračun države bo prispeval 
petino investicijskih sredstev, kar predstavlja sorazmerni delež za 
odložene nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ki izvirajo iz me-
dicine, raziskav in industrije.

Po informacijah ARAO (Program dela in finančni načrt ARAO za 
2017, Rev. 3, ARAO 00-00-023 december 2016), bo gradbeno do-
voljenje za objekt odlagališča predvidoma pridobljeno v letu 2018. 
V letu 2018 naj bi se pričelo z gradnjo odlagališča, po trenutnih 
ocenah projektanta naj bi gradnja trajala tri leta, s tem pa se bodo 
bist veno povečevali odlivi iz sredstev Sklada.

POSLOVANJE SKLADA V LETU 2016

Leto 2016 lahko ocenimo kot eno izmed najzahtevnejših v zadnjem 
obdobju. Ponovno smo bili soočeni s številnimi poslovnimi izzivi in 
nepredvidljivimi političnimi in makroekonomskimi dogodki, ki so 
na trgih skozi celotno leto povečevali negotovost, s tem pa postav-
ljali zahtevne okvire pri poslovanju.

Konec leta 2016 je vrednost splošnega sklada finančnih naložb zna-
šala 195,4 milijona evrov. 

V primerjavi s preteklim letom se je povečala za 3,5 % oziroma za 
6,6 milijonov evrov. V letu 2016 je Sklad zabeležil presežek prihod-
kov nad odhodki, in sicer v višini 4,9 milijona evrov. Ob upošteva-
nju natečenih obresti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne 
donose je konec leta premoženje Sklada znašalo 196,9 milijona 
evrov (190,9 milijona evrov konec leta 2015).

Skupni prihodki Sklada - prispevek za razgradnjo ter finančni pri-
hodki (obresti in dividende) - so v letu 2016 znašali 12,6 milijona 
evrov. Sklad je ustvaril 4,5 milijona evrov finančnih prihodkov, pri-
hodki od prispevka za razgradnjo pa so znašali 8,1 milijona evrov.

Tudi v preteklem letu so največji del odhodkov Sklada predstavljala 
plačila ARAO ter plačila lokalni skupnosti kot nadomestilo za ome-
jeno rabo prostora na območju NEK. Celotni odhodki Sklada so leta 
2016 znašali skupno 7,7 milijona evrov.

Sklad je pri svojem poslovanju sledil določilom naložbene politike, 
ki jo je sprejel Upravni odbor Sklada in je nanjo soglasje dala Vla-
da Republike Slovenije. 

FINANCIRANJE PROGRAMA DELA ARAO

Na podlagi določil Zakona o Skladu izvajanje del ARAO (po Progra-
mu dela ARAO, ki ga vsako leto znova določi ARAO ter potrdi Vla-
da Republike Slovenije), sofinancira Sklad.

Leta 2016 je Sklad plačal ARAO 1,6 milijona evrov. 

V obdobju od leta 1998 do konca leta 2016 je Sklad financiral de-
javnosti, ki jih izvaja ARAO, v višini 38,8 milijona evrov, od tega je 
strošek za nadomestilo Občini Krško za omejeno rabo prostora, ki 
ga je Sklad plačal ARAO, ta pa lokalni skupnosti, do leta 2016 zna-
šal 14,9 milijona evrov.

SKLAD NEK IN LOKALNE SKUPNOSTI

Lokalna skupnost Krško v svojem okolju sprejema jedrski objekt, so-
glasje pa je bilo dano tudi k izgradnji odlagališča NSRAO, kjer bodo 
shranjeni jedrski odpadki iz NEK. Lokalna skupnost je tako upravi-
čena do denarnega nadomestila, denar pa je namenjen za dvigo-
vanje življenjskega standarda v tem okolju. 

Sprememba zakonodaje konec leta 2014 ter v začetku leta 2015 
je prinesla kar nekaj novosti na področju plačevanja nadomestila 

občinam. Na osnovi nove Uredbe o merilih za določitev višine na-
domestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja in-
tervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta je Sklad zave-
zanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora le še Občini 
Krško, na ozemlju katere bo zgrajeno odlagališče radioaktivnih od-
padkov. Do navedenih sprememb zakonodaje je Sklad plačeval na-
domestila tudi Občinam Brežice, Kozje in Kostanjevica na Krki (ob-
veznost plačila Občini Sevnica je na osnovi zakonskih sprememb 
veljala le do leta 2010). 

V letu 2016 je Sklad Občini Krško plačal 5,7 milijona evrov za ome-
jeno rabo prostora na območju jedrskega objekta.

PLAČILO PRISPEVKA ZA RAZGRADNJO OD GEN ENERGIJE

GEN energija, ki je zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega pri-
spevka za razgradnjo, je leta 2016 plačala 8,14 milijona evrov pri-
spevka za razgradnjo in s tem v celoti in v dogovorjenih rokih po-
ravnala vse svoje obveznosti do Sklada iz naslova prispevkov za 
razgradnjo. Višina prispevka za razgradnjo v letu 2016 je bila na 
isti ravni kot v letu 2015.

POGLED V PRIHODNOST

Na dan 31. avgust 2017 je portfelij Sklada znašal 198,5 milijona 
evrov. Sklad tudi v letu 2017 načrtuje predvsem naložbe v var-
ne naložbene razrede in pri upravljanju sledi konzervativni nalož-
beni politiki. 

Struktura portfelja izhaja iz zasledovanja temeljnih načel, ki jim je 
zavezan Sklad, to je varnost naložb, likvidnost, razpršenost in do-
nosnost naložb.

Sklad tudi v letu 2016 uspešen pri zbiranju 
in plemenitenju namenskih sredstev 

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 14. oktober, od 8. do 12. ure 
na prizorišču Podjetniško obrtnega in 

kmetijskega sejma 2017 Brežice.

Odpadke bo prevzemalo podjetje Kemis d.o.o.
Oddaja je brezplačna in velja 

samo za gospodinjstva!

Med nevarne odpadke odlagamo:
• odslužene akumulatorje
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticide
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo ne-

varne snovi
• zdravila
• neonske cevi
• oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne 

snovi, vključno z embalažo

Kot je v imenu investitorja po-
vedal direktor Florijan Bulo-
vec, ima nepremičninski sklad 
v lasti 3160 namenskih naje-
mnih stanovanj po Sloveni-
ji, ki so namenjena za upoko-
jence in ostale starejše, od teh 
je 360 oskrbovanih najemnih 
stanovanj v 16 krajih, med 
drugim tudi v Brežicah in Kr-
škem. Tak objekt, z enakim šte-
vilom stanovanj, so v Brežicah 
odprli že pred štirimi leti, so-
časno s preselitvijo v nov dom 
upokojencev. Na razpis za na-
jem novih stanovanj v Breži-
cah se je prijavilo 17 prosilcev, 
12 jih je bilo izbranih, od kate-
rih so štirje že prevzeli ključe 
stanovanj, ostali pa se vselju-
jejo postopoma. Nepremičnin-

Veliko zanimanje za stanovanja
BREŽICE - 20. septembra so v Brežicah uradno odprli oskrbovana najemna stanovanja na Prešernovi cesti 17 
b, ki se nahajajo ob Domu upokojencev Brežice. Vseh 12 stanovanj je bilo že pred odprtjem oddanih najemni-
kom. Investitor je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. iz Ljubljane.

ski sklad je projekt odkupil od 
podjetja Prodoma d.o.o. Grad-
nja objekta je trajala 15 mese-
cev, celotna vrednost investici-
je znaša 1,08 milijona evrov (z 
DDV). Stanovanja, ki so name-
njena izključno za najem in ne 
za prodajo, so velika od 48 do 
62 kvadratnih metrov, name-
njena so osebam, starejšim od 
65 let, ki jim zdravstveno sta-
nje omogoča samostojno biva-
nje. Arhitekturno so prilago-
jena za gibalno ovirane osebe 
(dvigalo, držala, širši prehodi) 
in primerna za bivanje ene ali 
dveh oseb. Vsa stanovanja ima-
jo predprostor, kuhinjo z dnev-
no sobo, spalnico, kopalnico, 
balkon in shrambo. Kuhinja 
in kopalnica sta opremljeni. 

V pritličju je opremljen skup-
ni prostor za druženje stano-
valcev, sanitarije, pralnica in 
kolesarnica. Najemnina znaša 
od 274 do 341 evrov mesečno, 
brez še nekaterih stroškov.

Otvoritve se je udeležil tudi 
brežiški župan Ivan Molan, ki 
je poudaril, da je brežiška ob-
čina ena izmed občin s starejšo 

populacijo, zato so taka stano-
vanja res potrebna. Dejal je, da 
občina sicer v ta projekt ni bila 
vključena, vendar je pred leti s 
sprejemom OPN omogočila ši-
ritev objektov v bližini Doma 
upokojencev Brežice. Prepri-
čan je, da se bodo v prihodno-
sti v občini še veselili podob-
nih investicij.
 R. Retelj

Župan in direktor nepremičninskega sklada med ogledom 
skupnega prostora za druženje

Objekt z oskrbovanimi stanovanji na Prešernovi cesti 17 b

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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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice se je kot vsako 
leto pridružila vseevropski kam-
panji »Evropski teden mobilno-
sti« (ETM), ki je potekala po celi 
Evropi med 16. in 22.septem-
brom 2017. Letošnji slogan kam-
panje je bil »Združimo moči, de-
limo si prevoz«. To je čas, ko se 
še posebej poudari, da s trajno-
stnimi oblikami prevoza, kot so 
kolesarjenje, javni potniški pro-
met, hoja in tudi sama delitev 
prevoza, zmanjšamo negativne 
vplive motornega prometa na 
okolje, hkrati pa naredimo ne-
kaj za svoje zdravje z več giba-
nja in tudi druženja.

ETM se je pričel s kolesarjenjem 
»S kolesom ob Savi« od Radeč 
do Brežic, ki ga je že tretjič iz-
peljalo Kolesarsko društvo Sev-
nica v organizaciji posavskih ob-
čin Radeče, Sevnica, Krško in 
Brežice. Med tednom se je vsa-
ko jutro v športni dvorani izva-
jala dobro obiskana jutranja te-
lovadba »1000 gibov – jutranja 

vadba za vse«, mladi prostovolj-
ci iz vrst dijakov Gimnazije Breži-
ce in programa Predšolske vzgo-
je pa so se na skupnem srečanju 
družili z varovanci Doma starej-
ših občanov Brežice.

Ob dnevu brez avtomobila so na 
zaprtem delu Ceste prvih borcev 
v Brežicah v organizaciji Zavoda 
za šport potekale dejavnosti, ki 
se jih je udeležilo okoli 700 šo-
larjev iz OŠ Brežice, OŠ Globo-

ko in OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova. Ponujeno jim je bilo veliko 
delavnic vezanih na temo ETM, 
ki so jih pripravili številni par-
tnerji projekta. Mimoidoči so 
prejeli jabolka in kresničke ter 
lahko s kratkim testiranjem pre-
verili nekatere parametre zdrav-
ja, osnovnošolci pa so se udele-
žili delavnice plesa, mažoretne 
delavnice, telovadbe pod vod-
stvom fizioterapevtke, preiz-
kusili so se na kolesarskem in 

atletskem poligonu, se seznani-
li s pomenom gibanja, risali so 
na ulici, ogledali so si avtobus 
in električno polnilnico ter elek-
trični avtomobil, udeležili so se 
tudi kviz delavnice Fakultete za 
turizem in ustvarjalnice Posa-
vskega muzeja Brežice.

 Povzeto po poročilu 
 Teje Leben, koordinatorke 
 ETM na Občini Brežice

datum: ura: naslov prireditve: kraj: organizator:

sobota, 30. 9. 2017

9.00 Teniški turnir dvojic KS Cerklje ob Krki Vojašnica Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki

Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki in 
Športno društvo Amater 

nedelja, 1. 10. 2017
14.00 Turnir v odbojki med vasmi KS Cerklje ob Krki Črešnjice TŠKD Črešnjice

15.00 Odprtje prenovljenega igrišča na Skopicah. V primeru dežja bo prireditev 
potekala v dvorani večnamenskega doma Skopice. Skopice Športno društvo Skopice

ponedeljek, 2. 10. 2017
9.00 Ustvarjalni klepet (vsak ponedeljek med 9. in 11. uro) Ovalna soba, MC Brežice ZPTM Brežice - Večgeneracijski center Posavje

11.00-13.00 Dan klinične kemije in laboratorijske medicine: brezplačne laboratorijske 
preiskave glukoze v krvi in urina (proteinurija in kreatinin) ZD Brežice, laboratorij Zdravstveni dom Brežice

11.00 Brezplačne meritve gleženjskega indeksa (del aktivnosti ob Dnevu invalidov 
in bolnikov občine Brežice)

ZD Brežice, 1. nadstropje levo, 
prostor Referenčne ambulante Zdravstveni dom Brežice

14.00
Dan klinične kemije in laboratorijske medicine: dan odprtih vrat laboratorija 
Splošne bolnišnice Brežice, voden ogled ob 14. in 16 uri,  v tem času tudi 
možna brezplačna določitev glukoze v krvi

Zbirno mesto za ogled je v avli 
Urgentnega centra Splošne 
bolnišnice Brežice

Splošna bolnišnica Brežice

17.00 Ovijanje dreves v Mesecu rožnatih pletenin s katerim simbolično izkazujemo 
nujnost podpore bolnicam, več na www.europadonna-zdruzenje.si. Park pri ZD Brežice

Občina Brežice najavlja objavo 

Javnega razpisa za podeljevanje koncesij na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti 

v občini Brežice. 
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesij dejavnosti splo-
šne medicine v okviru javne mreže na primarni ravni zdravstve-
ne dejavnosti v občini Brežice, in sicer za: 

• ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem domu Brežice 
v obsegu 1,0 tima (ordinacijski čas 35 ur/teden)

• ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem domu Brežice 
v obsegu 0,9 tima (ordinacijski čas 31,5 ur/teden). 

Namen javnega razpisa je omogočiti neprekinjeno izvajanje 
zdravstvenih programov splošnih ambulant, zagotoviti kvalite-
tno storitev primarnega zdravstva za občane občine Brežice ter 
omogočiti delovanje javne mreže na primarni ravni zdravstve-
ne dejavnosti v občini Brežice. 

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Brežice www.bre-
zice.si v rubriki »Javni razpisi« z dnem 29. september 2017 in v 
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 9. 2017. 

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. 11. 2017 v 
času poslovnih ur v vložišče Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, Brežice oziroma priporočeno po pošti.

Prijava na razpisnih obrazcih s prilogami mora biti dostavlje-
na v zaprti kuverti in označena z »NE ODPIRAJ: koncesija v pri-
marnem zdravstvu«.

Kontaktna oseba s strani koncedenta je: Vesna Kržan, telefon: 
07 620 55 35, elektronski naslov: vesna.krzan@brezice.si.

Ob protokolarnem obisku delegacije iz pobratenega češkega mes-
ta Dobřany sta župan občine Brežice Ivan Molan in župan mesta 
Dobřany Martin Sobotka v družbi predstavnikov obeh povezanih 
občin ter predstavniki OŠ Brežice in Glasbene šole Brežice skupaj 
odprla razstavo fotografij, posvečenih 15 letom sodelovanja med 
Brežicami in Dobřany. Razstava bo na voljo za ogled do konca leta 
2017 v prostorih Občine Brežice v času uradnih ur. 
Mednarodno sodelovanje, ki sta ga pričeli Glasbena šola Brežice in 
Umetniška šola J. S. Bacha Dobřany, sta s podpisom sporazuma o 
sodelovanju utrdila mesto Dobřany in Občina Brežice. Sodelovanju 
sta se pridružili tudi Osnovna šola Brežice in Osnovna šola Dobřany, 
izkušnje in dobre prakse so si izmenjali podjetniki, ribiči, gasilci in 
predstavniki civilne zaščite.

Del dogodkov programa Brežiškega oktobra 2017

Evropski teden mobilnosti 2017 v Brežicah

V četrtek, 21. septembra, je župan občine Brežice Ivan Molan sku-
paj s predsednikom sveta KS Brežice Urošem Škofom in direktor-
jema podjetij HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. Bogdanom Barbičem in 
mag. Vojkom Sotoškom v promet predal novo dvosmerno kolesar-
sko stezo in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah, kar je že eden iz-
med dosežkov, zastavljenih v letos sprejeti Celostni prometni stra-
tegiji Občine Brežice.
Dela izgradnje pločnika, dvosmerne kolesarske steze, javne razsvet-
ljave in ureditev odvodnjavanja v skupni vrednosti 388.000 evrov je 
izvedlo podjetje HPG Brežice d.o.o., sredstva pa je zagotovila Obči-
na Brežice. Sredstva za sanacijo cestišča sta zagotovili podjetji HESS 
d.o.o. in INFRA d.o.o.

V namen predali novo kolesarsko stezo 
in pločnik ob Dobovski cesti

Razstava fotografij ob 15. obletnici prijateljstva 
med mestom Dobřany in Občino Brežice

V vsem tem času se je ustalil način srečanj in sodelovanja. Osnov-
ne šole družijo projekti, tako se je srečanj, ki potekajo na dve leti, 
udeležilo več kot 280 učencev in več kot 70 učiteljev, z njimi pa so 
bili v medkulturno izmenjavo vključeni tudi njihovi starši in obisko-
valci športnih ter kulturnih prireditev (več kot 1.000 ljudi). Osnovna 
šola Brežice je gostovala  s folklorno skupino, plesnimi skupinami, 
učenci so odigrali kar 20 predstav. Glasbeni šoli družijo koncerti, ki 
so vedno nekaj posebnega, saj vedno predstavljajo izbor najboljše-
ga tako v Brežicah kot v Dobřanyju. Šoli sta si izmenjali 15 izjemnih 
koncertov, pri katerih je sodelovalo več kot 200 otrok, 80 učiteljev in 
starši. Sodelovanje je tako otrokom kot učiteljem iz Brežic omogoči-
lo spoznavanja češke kulture, inovativnih pristopov in dobrih praks. 
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Z rožnatimi pleteninami 
bodo drevo ovili tudi v Krškem

Oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Letošnji vsesloven-
ski akciji Rožnate pletenine, ki ga organizira slovensko združe-
nje Europa Donna in prispeva k osveščanju širše javnosti o raku 
dojk ter opozarja na pomen zdravega načina življenja, zgodnje-
ga odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni, se pridružu-
jejo tudi v občini Krško.

V torek, 3. oktobra 2017, ob 17. uri vabijo na ovijanje lipe na 
trgu Matije Gubca pred Kulturnim domom Krško.

Vljudno vabljeni, da skupaj povežemo rožnate niti za zdravje!

Evropski teden mobilnosti v občini Krško
Občina Krško se je tudi v letošnjem septembru pridružila tradicionalni evropski in slovenski pobudi Evropski teden 
mobilnosti. Med 16. in 23. septembrom so pod geslom Združimo moči, delimo si prevoz potekali številne aktivnosti in 
dogodki, s katerimi so različne organizacije, šole, vrtci in društva vsak na svoj način ozaveščali o trajnostnih prometnih 
ukrepih, na pomen gibanja ter uporabo okolju prijaznejših načinov prevoza.

POSAVCI S KOLESOM OB SAVI – 16. septembra so posavske obči-
ne tudi letos Evropski teden mobilnosti začele s skupnim dogod-
kom S kolesom ob Savi. Kljub spremenljivemu vremenu je okoli 30 
kolesarjev krenilo na pot ob Savi. Pot jih je vodila tudi skozi tunel 
v Brestanici, kjer sta jih pozdravila tudi župan občine Krško mag. 
Miran Stanko in olimpionik Primož Kozmus.

O VARNOSTI V PROMETU NA ŠOLSKEM CENTRU KRŠKO – SEVNI-
CA - Šolski center Krško – Sevnica varnosti dijakov v cestnem pro-
metu vsako leto posveča veliko pozornosti. Tudi letos so v sode-
lovanju z zavodom Varna pot pripravili predavanje in delavnice 
na to temo tako za osnovnošolce in dijake kot za njihove starše.

TEST HOJE - Večgeneracijski center Posavje je v sodelovanju z eki-
po Zdravstvenega doma Krško 20. septembra v starem mestnem 
jedru Krško v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravil test 
hoje na dva kilometra.

 V KRŠKEM NA VOLJO BREZPLAČNA IZPOSOJA KOLES – Od 20. sep-
tembra dalje je v Krškem za brezplačno izposojo v obsegu 14 ur 
na teden na voljo 15 koles. Občani se morajo najprej registrirati 
ter pridobiti kartico, in sicer na različnih lokacijah po mestu: na in-
formacijski točki tržnice Videm, v sprejemni pisarni Občine Krško, 
v Mestnem muzeju Krško ali na Centru za podjetništvo in turizem 
Krško. Za registracijo potrebujejo osebni dokument in davčno šte-
vilko. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse 
izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj. 
Župan mag. Miran Stanko je na odprtju sistema prvi uporabnici 
Andreji Petan izročil prvo kartico za izposojo, imenovano Krčan.

KOLESARSKA POT OD KRŠKEGA DO SENOVEGA SKLENJENA – 21. 
septembra so v Brestanici slovesno odprli manjkajočo kolesarsko 
povezavo, od Ceste na ribnik mimo termoelektrarne naprej ob cesti 
Brestanica - Senovo vse do navezave pri gostišču Alegro. 

ZAKLJUČEK PROJEKTA UMIRJANJA PROMETA V OKOLICI KRŠKE 
OSNOVNE ŠOLE - Občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo 
sta v tem letu pristopili k umirjanju prometa na Zdolski cesti, vse 
od krožišča pri podmornici do ribnika Resa, s ciljem večje varnosti 
otrok na poti v šolo in domov. Zaključek projekta so 21. septembra 
tudi slovesno obeležili. Celovit projekt je vključeval ureditev kro-
žišča na križanju Zdolske in Sremiške, ureditev pločnikov, avtobu-
snih postajališč, kolesarskih pasov, dodaten prehod za pešce pri 
vhodu proti telovadnici, novo asfaltno prevleko ter nove talne in 
vertikalne označbe, vključno s kolesarskimi pasovi. 

DAN BREZ AVTOMOBILA – PROMETNA KNJIGA NA CESTI - Kot vsa-
ko leto so 22. septembra na ulici v starem mestnem jedru Krške-
ga najmlajši iz krških vrtcev in osnovnih šol zavzeli cesto, ki je bi-
la ta dan zaprta za promet, in na njej ustvarjali. V sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico Krško in društvom Prostor vmes so na ces-
ti poslikali pravo prometno knjigo, prisluhnili pravljici KD Fabula-
rij in si izmenjali knjige.

ZAKLJUČEK EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI IN ZAČETEK EVROP-
SKEGA TEDNA ŠPORTA – ŠPORTOFEŠTA - Evropski teden mobilno-
sti so 23. septembra dopoldan na Trgu Matije Gubca zaključili s 
Športofešto, ki jo je pripravila Športna zveza Krško v sodelovanju 
z OŠ Jurija Dalmatina Krško, Kulturnim domom Krško in Občino 
Krško. Po uvodnem olimpijskem protokolu Olimpijskega komiteja 
Slovenije, v katerem je sodeloval tudi olimpionik Primož Kozmus, 
so se predstavila številna športna društva, otroci in starši so lah-
ko spoznavali različne športne panoge, programe društev in klu-
bov, se pomerili v teku na 10 kilometrov, v pony duatlonu, cici te-
ku ter dobrodelnem teku z Alenom Kobilico.

Spremembe in dopolnitve Občinskega 
prostorskega načrta občine Krško
Občina Krško je začela postopek izdelave sprememb in dopol-
nitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN 1) občine Krško, 
katerega načrtovalec je RRD - Regijska razvojna družba d.o.o. 
Domžale. Območje SDOPN 1 se nanaša na celotno območje ob-
čine Krško, razlogi za pripravo so vsebinski in so razvidni iz skle-
pa o začetku postopka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
13/2017 ter na spletni strani Občine Krško www.krsko.si (v rub-
riki "Obvestila in objave - Prostorski akti- Spremembe in dopol-
nitve občinskega prostorskega načrta občine Krško").

Javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2017 
– za prevzemnike kmetij rok še do 2. oktobra

Za prevzemnike kmetij je rok za oddajo vlog do ponedeljka, 2. okto-
bra 2017, na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa jo 
do izteka prijavnega roka zainteresirani lahko dvignejo v času ura-
dnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Doda-
tne informacije posreduje Magda Krošelj na tel. št. 07/49 81 319 
ali po e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih dni med 
8. in 10. uro.
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V teku je izvajanje projekta rekonstrukcije nadvoza čez železniško 
progo na cesti R2-424, odsek 1166 Boštanj-Planina, poznanega kot 
nadvoz Šmarje oziroma »nadvožnjak«. Izvajalca investicije sta pod-
jetje Rafael d.o.o. kot vodilni partner in Družba Slovenske železni-
ce–Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d. d. kot partner. Grad-
bena dela v vrednosti 714.485,44 evrov v celoti financira Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo, zaključena pa bodo predvi-
doma pomladi 2018.

V času izvajanja projekta so skladno z elaboratom označene delne 
zapore na odseku regionalne ceste pri nadvozu čez železniško pro-
go ter na občinskih cestah proti industrijski coni in Ribnikom. Del-
na zapora ceste je dnevno od 00:00 do 24:00, pri čemer je potreb-
no dosledno upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Promet 
pešcev čez nadvoz je prepovedan. V času zapore je za tovorna vo-
zila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, prepovedan 
promet čez nadvoz. Obvoz, urejen in označen skladno z elaboratom, 
je po naslednjih cestah: iz smeri Celja proti Sevnici po glavni ces-
ti iz smeri Radeč proti Sevnici in Impoljci, po lokalni cesti čez most 
pri HE Arto–Blanca in nato po regionalni cesti iz smeri Blance proti 
Sevnici; iz smeri Sevnice proti Celju pa po regionalni cesti od Sevni-
ce proti Blanci, po lokalni cesti čez most pri HE Arto–Blanca ter nato 
po glavni cesti proti Impoljci v smeri Sevnice in Radeč.

 Foto: Občina Sevnica

Občina Sevnica je v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zava-
rovalnico Triglav na nevarnem cestnem odseku ob državni cesti 
na vstopu v Krmelj, ki se nahaja v neposredni bližini tamkajšnje 
osnovne šole, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. 

Na ta način bodo poti osnovnošolskih otrok ter drugih pešcev v le-
tošnjem šolskem letu varnejše. Prikazovalnik je del vseslovenskega 
projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že drugo leto za-
pored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 12 sloven-
skih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in 
na šolskih poteh. Že v prvem tednu postavitve se je delež prehitrih 
voznikov zmanjšal za 5 odstotkov.
Lokacija prikazovalnika hitrosti se nahaja na začetku oziroma na 
koncu kraja, na relaciji, kjer so hitrosti praviloma višje. Prikazoval-
nik k odgovornejšemu vedenju v prometu opominja vse mimoido-
če, s tem pa bolj varuje najranljivejšo skupino v prometu: šolarje 
in predšolske otroke, ki to prometno povezavo dnevno uporabljajo 
kot pešci za dostop do bližnje telovadnice na drugi lokaciji šole. Re-
šitev pa ni pomembna le za voznike. Prikazovalniki so ključni tudi 
za učence in druge pešce, ki lahko vidijo prikaz statistike na poseb-
nih zaslonih v šolski avli oziroma na spletni strani občine, na naslo-
vu www.obcina-sevnica.si/vi-vozite.  Foto: Občina Sevnica

Razpisa za štipendiranje do 16. oktobra
V teku je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvo-
ja kmetijstva in podeželja za leto 2017, in sicer za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Na-
men ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in 
gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot nje-
ni bodoči prevzemniki. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica 
in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisa-
nih sredstev je 14.280 evrov.

Občina Sevnica drugo leto zapored razpisuje tudi 10 štipendij za šolsko leto 2017/2018 za izobra-
ževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih 
konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar, klepar-kro-
vec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, gastronomske 
in hotelske storitve (kuhar), strojni tehnik, lesarski tehnik, strojni mehanik, inštalater strojnih inštala-
cij, slaščičar in tapetnik. Namen štipendiranja je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na 
povpraševanje delodajalcev ter spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešuje-
jo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj 
zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne 
morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem. 

Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 16. oktobra 2017. Razpisna dokumentacija je 
dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti. 

Nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti

Direktor Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav Viktor Rich-
ter, ravnateljica OŠ Krmelj Gusta Mirt, župan Srečko Ocvirk, am-
basador projekta Skupaj umirjamo promet Primož Kozmus in di-
rektor Sipronike Marjan Kržišnik 

Program prireditev ob Evropskem tednu mobilnosti se je zaključil 
z velikim dogodkom pri Osnovni šoli Boštanj. Na tamkajšnjem igri-
šču so se zbrali učenci predmetne stopnje vseh osnovnih šol sev-
niške občine, ki so prisluhnili programu gostiteljev ter pozdravnima 
nagovoroma ravnateljice Vesne Vidic Jeraj in župana Srečka Ocvir-
ka. Obiskovalce je razveselil še nastop raperja Zlatka, ki je skupaj z 
učenci odprl novo kolesarnico pri šoli. 

Več o vseh dogodkih: www.obcina-sevnica.si 

Potek prometa v času obnove nadvoza Šmarje

V teku je rekonstrukcija nadvoza v Šmarju. 

Teden mobilnosti z zaključkom v Boštanju

Prijeten, razgiban in barvit dogodek pri Osnovni šoli Boštanj (Fo-
to: Občina Sevnica)
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udeležili tudi predstavniki ko-
lesarske in triatlonske zveze. 
Nato se je skozi prikaz vadbe 
in aktivnosti na trgu in v šoli 
predstavilo kar 20 športnih 
društev in organizacij, mladim 
in malo starejšim sta bila med 
drugim na voljo tudi plezalna 
stena in bazen za kajak, števil-
na igrišča in poligoni … V tem 
tednu potekajo še predstavi-

tve kar 22 društev in organiza-
cij na osnovnih šolah na Raki, 
Senovem in Leskovcu pri Kr-
škem, namenjene 1500 učen-
cem od 1. do 5. razreda OŠ.

Pester je bil tudi tekmoval-
ni program. Tako so pripravi-
li Pony duatlon (zmagala sta 
Aleksander Pavkovič in Ha-
nah Pevec), tek na 10 km »Kr-

Festival so odprli z olimpij-
skim protokolom v izvedbi 
Olimpijskega komiteja Slove-

Darina Svozilova, Klub sinhronega plavanja Krško: Za nas 
tak dogodek pomeni veliko, saj se lahko predstavimo na šoli, 
na kateri sicer ne delujemo. Naš šport ni tako poznan, nekate-
ri starši morda niti ne vedo, da je v Sloveniji prisoten. Že lani 
smo sodelovali na tej predstavitvi in je bil dober odziv. Ker ne 
moremo sprejeti veliko deklet, saj nimamo objekta (trenira-
jo v bazenu OŠ Leskovec, op. a.), v katerem bi redno trenirali 
in se moramo na prave treninge voziti na večje in bolj globo-
ko bazene, imamo vpisa dovolj. Če bi imeli primeren objekt, 
bi se razširili in delovali na višjem nivoju.

KRŠKO - Krški košarkarski klub se pripravlja na novo se-
zono. Tokrat pod vodstvom novega trenerja stavijo pred-
vsem na mlade upe, ki so rezultat načrtnega dela z mladimi.

KRŠKO - Slovenijo je po 
osvojitvi naslova evrop-
skih prvakov zajela pra-
va košarkarska evforija. V 
soju le-te se v Košarkar-
skem klubu Krško priprav-
ljajo na novo sezono, tok-
rat pod vodstvom novega 
trenerja Francija Rozma-
na. Jedro ekipo bodo ses-
tavljali že preverjeni čla-
ni, vse vidnejše vlogo pa 
bodo očitno v tej sezoni 
dobili tudi mladi upi, kar 
kaže na odličen rezultat 
načrtnega dela z mladin-
skimi kategorijami. »Nika-
kor ne smemo pozabiti na-
šega mladinskega pogona. 
S trenerji delamo v katego-
rijah U19, U17, U15 in U13. 
Ne nazadnje igrajo mladin-

ci v prvi ligi. Po posavskih šolah pa izvajamo tudi šolo košarke,« 
pravi predsednik kluba Gregor Stergar in v isti sapi opomni, 
da imamo tudi v Posavju svojega Luko Dončića, ki je košarkar-
ske korake naredil prav v Krškem. »Gre za Gregorja Glasa, se-
daj igralca KK Sixt Primorska. Ne spomnim se namreč, da bi kdaj 
košarkar pri samo 15 letih zaigral v prvi slovenski ligi. Bil je no-
silec reprezentance na evropskem prvenstvu U16, navdušil je 
na kampu Jordan Brand Classic, nakar so ga povabili na presti-
žno tekmo med najboljšimi srednješolci iz ZDA in Evrope. Nje-
gove uspehe zagotovo premalo izpostavljamo. Prav on je dober 
dokaz našega načrtnega dela z mladimi.« Sicer pa so v klubu v 
zadnjem tednu, potem ko je slovenska košarka prišla do zgodo-
vinskega uspeha, dobili že kup sporočil in vprašanj o vpisu ot-
rok. »Sporočamo, da klub še vedno sprejema nove člane vseh 
starosti. Za vse fante do 13 let lahko pokličete trenerja Lojza na 
031 295 398. Na vsa vprašanja glede fantov, starejših od 13 let 
pa vam bo z veseljem odgovoril trener Nejc na 040 796 100,« je 
še povedal Stergar.  S. Uršič

Košarkarska evforija zajela Krško

Športofešta prebudila in razmigala Krško
KRŠKO - Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti in za uvod v Evropski teden športa je Športna zveza Krško v sodelovanju z Občino Krško, OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in Kulturnim domom Krško na Trgu Matije Gubca in v OŠ Jurija Dalmatina pripravila festival športa »Športofešta«.

nije, v katerem je sodeloval 
tudi zlati olimpijec Primož 
Kozmus, prireditve pa so se 

Veliko zanimanja je bilo za preizkus s kajakom v posebnem 
bazenu.

ško teče« (zmagovalca Matic 
Močnik in Mojca Kožuh), cici 
tek ter dobrodelni tek na 1 km 
s posebnim gostom priredi-
tve, slabovidnim športnikom 
Alenom Kobilico, s katerim 
so pripravili tudi pogovor v 
klubski sobi kulturnega doma 
in predstavitev fundacije »Vi-
dim cilj«. Spremljevalni pro-
gram je zajemal med drugim 

srečelov, gurmanski kotiček 
Gostilne Kunst, predstavitev 
sistema za izposojo koles »Kr-
čan« in nastop skupine D'Pa-
linka band. Dogajanje je pove-
zovala Anita Petrič. 

Fotogalerijo z dogodka najde-
te na PosavskiObzornik.si.

 P. Pavlovič

Sandra Voglar, Posavski alpinistični klub: Zjutraj smo bili 
zelo presenečeni, da so nam organizatorji omogočili to plezal-
no steno, ki potuje po Sloveniji, in vse ostalo na tem dogodku. 
Na ta način promovirati šport v Krškem se mi zdi fantastično, 
saj sem že 30 let v športu in sem zelo vesela, da imamo danes 
to možnost. Zanimanje za plezanje je sicer zelo veliko, po dvak-
rat tedensko imamo vadbo v Brestanici in v Brežicah, termine 
pa imamo že na začetku šolskega leta kar polne. Začel se bo 
tudi tečaj športnega plezanja za odrasle, v teku je alpinistična 
šola, skratka, klub je zelo dejaven.

Pripravili so tudi atraktivno tekmovanju v duatlonu (tek - 
kolo - tek).

V krškem klubu imajo močan mla-
dinski pogon.

KRŠKO - Ekipa TK Krško je v 1. 
moški članski ligi TZS osvojila 
končno  3.-4. mesto. V rednem 
delu ligaškega tekmovanja je 
krška ekipa zabeležila zma-
gi nad TK Galtena s 6:1 in TK 
Terme Ptuj s 5:2 ter poraz pro-
ti lanskim in letošnjim držav-
nim prvakom, ekipi ŽTK Ma-
ribor z 1:6. S tem so se člani 
prvič v zgodovini posavske-
ga tenisa uvrstili v play off li-
gaškega tekmovanja oz. med 
najboljše štiri ekipe v državi. 
Ekipa TK Krško se je v polfi-
nalu pomerila s favorizirano 
ekipo TD Slovan. Po tekmah 
posameznikov so zaostajali z 
2:3. Točke med posamezniki 
sta prispevala Sotler in Der-
žič. O končnem zmagovalcu 
so tako odločale dvojice. Točko 
za Krško sta osvojila Nikolič/
Maljkovič, medtem ko sta So-
tler/Beliš poskušala vse proti 
bivšima Davis Cup reprezen-
tantoma Slovenije Žitniku in 
Semrajcu, a s 3:6, 3:6 na koncu 
ostala prekratka za preseneče-
nje. Slovan je slavil s končnih 
4:3 in se uvrstil v finale. Ekipo 
TK Krško, so v letu 2017 ses-
tavljali: Benjamin Beliš, Ma-
tic Sotler, Borut Žičkar, Žiga 
Deržič, Nejc Marič, Krištof 
Golob, Kristjan Golob, Bru-
no Nikolič, Nikola Maljkovič, 
Jernej Podvinski, Andrej Ho-
velja, Martin Kraljič ter ka-
petan Saša Božovič. 

 Vir: TK Krško

Krški tenisači 
med štirimi 



Posavski obzornik - leto XXI, številka 20, četrtek, 28. 9. 2017 23OBVESTILA

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Info sestanek: ZAČETNI TEČAJ FRANCOŠČINE
Vabimo vas na informativni sestanek za Začetni tečaj 
francoščine, ki ga razpisujemo v MC Krško v obsegu 
30 ur.  Na informativnem sestanku se boste spoznali 
s predavateljico in načinom dela, sestanek pa bo 
namenjen tudi uskladitvi terminov tečaja.
Tečaj se bo izvajal v sproščenem vzdušju manjše 
skupine, kar omogoča kontinuirano in dinamično 
interakcijo med predavateljem in slušatelji, hkrati 
pa lahko predavatelj spremlja individualni napredek 
udeleženca. Delo bo potekalo skozi igre vlog, 
simulacijo, prezentacijo in druge aktivne metode in 
oblike dela. Poudarek bo na pogovoru, ki bo temeljil 
na temah iz vsakdanjih situacij in pravilni izgovarjavi, ki 
je temelj za uspešno sporazumevanje.
Tečaj bo vodila domača predavateljica z nekaj letnimi 
izkušnjami Sabina Kovačič.
Kotizacija: 60 €, za mlade do zaključenega 29. leta 
starosti; 100€, za mlade po dopolnjenem 30. letu 
starosti

Info in prijave: sabina.planinc@gmail.com
Organizator: MC Krško

KARAOKE:
A ste se kdaj vprašali kje v Posavju so karaoke in 
kje bi lahko v dobri družbi preizkusili svoje pevske 
atribute? Imate željo po nastopu, bi se radi pokazali 
v vlogi pevca/pevke, ali pa se samo zabavali? Potem 
je Mladinski center Krško pravi naslov za vas, saj 
bomo v oktobru uresničili dotične želje in prvič izpeljali 
karaoke. Vsi ki se radi zabavate, preizkušate svoje
glasilke, pevske sposobnosti ob glasbeni spremljavi, 
ali pa bi samo podpirali prijateljev/prijateljičin nastop, 
lepo vabljeni. Za žejne bo poskrbel MC Bar, za 
glasbene želje DJ Neni. Zabava in smeh zagotovljena.

Mladinski center Krško, sobota, 7.10. ob 20.00. 
Vstopnina: Vstop prost

MC KRŠKO

Četrtek, 28. 9. 2017, ob 17.00
Usposabljanje prostovoljcev za projekt V 
POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Sobota, 30. 9. 2017, ob 10.00
Kuharska delavnica: USTVARJANJE ZDRAVE OZIMNICE
Mentorica: Katja Glas, dipl. inž. živ. in preh. (UN)
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Sobota, 30. 9. 2017, ob 10.00
MC Direndaj: Izdelava mila

Četrtek, 5. 10. 2017, ob 8.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola: 
OŠ BRESTANICA
Organizator: MC Krško, CSD Krško; PP Krško in LAS Krško

Četrtek, 5. 10. 2017, ob 18.00
Seminar SAMOZDRAVLJENJE (I. del)
Organizator: Društvo za dušo

Sobota, 7. 10. 2017, ob 12.00
Razstava: OTROŠKE SESTAVLJANKE
Organizator: MC Krško, Vrtec Podbočje

Sobota, 7. 10. 2017, ob 20.00
KARAOKE
Vstop prost

Torek, 10. 10. 2017, ob 17.00
Info sestanek: Začetni tečaj francoščine
Organizator: MC Krško

Rešitev iz 19. številke

Lutrovska klet v Sevnici - Na pobočju pod mo-
gočnim sevniškim gradom stoji zgradba, za ka-
tero ni zanesljivo znano, kdaj je bila zgrajena 
niti kdo jo je dal postaviti. Po zanimivih po-
slikavah v njeni notranjosti strokovnjaki sodi-
jo, da je bila stavba, ki sicer na zunaj spominja 
na gospodarsko poslopje, kmalu po svojem na-
stanku sredi 16. stoletja luteranska molilnica, 
kasneje pa so v njej pokopavali sevniške grašča-
ke. Verjetno je, da je molilnico občasno obisko-
val tudi znameniti protestant in prevajalec Bi-
blije Jurij Dalmatin, ki je bil doma iz Krškega. 

Zaradi izredne akustičnosti so v novejšem času v tem prostoru potekali glasbeni koncerti in druge 
prireditve. Ker gre za enega redkih slikarskih spomenikov iz tistega obdobja v Sloveniji, ga že več let 
obnavljajo, vendar si je klet ob predhodni najavi mogoče ogledati.

izreži

ALI POZNAMO POSAVJE (5)? 

Katera znamenitost je na spodnji fotografiji in v katerem kraju se nahaja?
Odgovore napišite v priloženi obrazec in izpolnjene pošljite po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (nagradni kviz). Tokrat lahko pošljete odgovor tudi po elektron-
ski pošti na naslov: marketing@posavje.info

Ponovno bomo izžrebali 4 nove potnike, ki se bodo v drugi polovici meseca oktobra lahko ude-
ležili zabavnega in poučnega izleta s turističnim avtobusom družbe POSAVC po Posavju. Izletni-
kom bomo poleg predstavitve nekaterih zanimivosti pripravili tudi prijetno druženje pri enem 
izmed posavskih gostinskih ponudnikov.  Uredništvo

na fotografiji je:

naslov:

pošta:

telefon:

ime, priimek:

v kraju:

KDO BO POTOVAL Z NAMI PO POSAVJU?

Med prispelimi pravilnimi odgovori iz prejšnje številke smo izžrebali naslednje potnike, ki bodo v 
jeseni z nami potovali s panoramskim avtobusom družbe Posavc: Jožica Gros (Jagnjenica), Mirko 
Koritnik (Mali Cirnik), Antonija Černič (Dol. Boštanj), Alina Špan (Brezovo).

20 let s posavskim obzornikom
 - nagradni kviz za bralce

NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE (5)

Še petič zapovrstjo objavljamo nagradni kviz, v katerem vas sprašujemo po kulturnih zname-
nitostih Posavja. S kvizom smo začeli 10. avgusta, zadnje, šesto vprašanje v tem nizu pa vam 
bomo postavili 12. oktobra, ko bo izšla 21. številka Posavskega obzornika. Posavski obzornik bo 
v letošnjem decembru namreč napolnil okroglih dvajset let izhajanja in v počastitev jubileja smo 
pripravili to nagradno igro. Doslej smo že spoznali rimsko naselje Neviodunum, ki se nahaja na 
območju današnjega Drnovega, nato spomenik "Kose", ki je posvečen NOB, izgnancem in kmeč-
kim uporom v Brežicah, v 19. številki ste lahko videli park skulptur Forma viva v Kostanjevici na 
Krki, rešitev uganke iz prejšnje številke pa se glasi: Lutrovska klet v Sevnici. In že vam zastavljamo 
novo vprašanje.
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SVIBNO - Ob 15-letnici delovanja Društva kmečkih žena Ar-
nika s Svibnega je 9. septembra na dvorišču tukajšnje podru-
žnične šole potekal prijeten kulturni dogodek pod naslovom 
Anine pesmi in Večer pod lipo. Predstavili so se Ljudski pevci s 
Svibnega, ki že vrsto let s posebnim žarom negujejo slovensko 
ljudsko pesem, v spomin na pokojno članico Ano, ki je vestno 
zbirala in zapisovala besedila ljudskih pesmi, pa prirejajo pod 
vaško lipo vedno lepo obiskano prireditev Anina pesem. Doda-
li so ji še Večer pod lipo in letos so se na njem predstavili čla-
ni Slovenskega okteta ter tudi domači cerkveni pevci. Koncer-
tnemu delu je sledila še kulinarična razstava domačih dobrot 
pod naslovom Najljubše pecivo naših članic.  S. R./N. Vahtar

POSODOBLJENA IZDAJA 
DALMATINOVEGA NOVEGA TESTAMENTA 

– predstavitev knjige

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

V okviru praznovanja 500-letnice protestantizma vas va-
bimo na predstavitev posodobljene izdaje Novega testa-
menta iz Dalmatinovega prevoda Biblije (1584) v sloven-
ski jezik. Delo bosta predstavila prevajalca v sodobni 
slovenski jezik in avtorja spremne besede, protestant-
ski duhovnik mag. Benjamin Hlastan in slovenski pisa-
telj ter publicist Vinko Ošlak.

POMANJKANJE POZORNOSTI IN MOTNJA 
HIPERAKTIVNOSTI PRI OTROCIH – 

strokovno predavanje
• torek, 10. oktober, ob 17.00 – Mladinski oddelek

Sabina Korošec Zavšek, prof. defektologije, vodja Za-
voda - Centra za pomoč otrokom in staršem, ki že več 
kot 20 let dela z otroki s posebnimi potrebami na raz-
ličnih področjih, nam bo spregovorila o sindromu ADHD, 
o tem, kako poskrbeti, da se bo otrok s težavami uspeš-
no vključil v redni šolski sistem in kdaj je takšna vklju-
čitev primerna.

GORAN VOJNOVIČ IN ROMAN FIGA – 
literarni večer 

• torek, 17. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Sedmi poletni večer, ki ga pripravljamo skupaj z Jav-
nim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško in Krajevno 
skupnostjo mesta Krško, bomo preživeli v družbi pisate-
lja, kolumnista, režiserja in scenarista Gorana Vojno-
vića, letošnjega dobitnika Delove literarne nagrade 
kresnik za roman Figa. S pisateljem se bo pogovarjal 
bibliotekar Vilko Planinc. 

ČAR ZGODBE

• četrtek, 19. oktober, ob 18.30 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Poznojesenski in zimski četrtkovi večeri bodo v kostanje-
viški knjižnici namenjeni pogovorom o knjigah in ustvar-
jalnosti. Vabljeni na čaj in zgodbe. 

PONEDELJKOVI POHODNIKI

• ponedeljek, 30. oktober, ob 9.00 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Ponedeljkovi pohodniki z vodjo Francem Bakšičem vabi-
jo na pohode in potepe vsak zadnji ponedeljek v mese-
cu že deveto leto zapored. Pridružite se prijetni družbi.

RAZSTAVI V OSREDNJI KNJIŽNICI

• od sredine avgusta – Osrednja knjižnica v Krškem

V avli knjižnice je na ogled  razstava kvačkanega naki-
ta, vezenin, okrasnih in uporabnih izdelkov, nastalih v 
različnih tehnikah, članic Kulturnega društva Libna. 
Prvo nadstropje krasi filatelistična razstava, posvečena 
pokojni princesi Diani, ki jo je pripravil zbiratelj znamk 
Slavko Šribar. Vsi, ki bi se želeli predstaviti pri nas, va-
bljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 4904 000 
(Urška Šoštar).  

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V OKTOBRU

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

Galerija Božidar Jakac

petek, 6. oktober 2017, ob 18.00
Alem Korkut: Telo, 
odprtje razstave v nekdanji samostanski cerkvi

petek, 13. oktober 2017, ob 18.00
Narava v nebo, človek vase – Mojstrovine iz zbirke 
Koroškega muzeja moderne umetnosti, 
odprtje razstave v novih prostorih

četrtek, 19. oktober 2017, ob 17.00
Ustvarjalnica: Skozi prizmo abstraktnega

sobota, 28. oktober 2017, ob 10.00
Ustvarjalnica: Pisani Gorjanci

Vstop na dogodke je brezplačen. Vljudno vabljeni!

OKTOBER V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

Mednarodni �lmski festival 
za mlade Film na oko

od 1. 10. - 8. 10. 2017
program na www.kd-krsko.si

Melita Osojnik: 
Zeleni škrat Ariel

glasbeno – animacijska predstava
četrtek, 5. 10., ob 18. uri

Avla KDK

Državni ansambel pesmi in 
plesa Rusije Voroneška dekleta

koncert
sobota, 7. 10., ob 19. uri

Velika dvorana

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

Udeleženke in udeleženci, ki so 
se odločili za enodnevno po-
potovanje, so svojo pot priče-
li na gradu Sevnica, ki stoji na 
razglednem griču nad starim 
mestnim jedrom in nudi pre-
čudovit razgled na delček spo-
dnjesavske doline. Pot je nato 
vodila na grad Rajhenburg, po-
zidanem na razglednem ko-
pastem skalnem pomolu nad 
izlivom potoka Brestanica v 
reko Savo. V osrčju Orlice in 
Kozjanskega parka stoji grad 
Podsreda, ki povezuje Posavje 
s Kozjanskim. Tam, kjer se ni-
žinski Krakovski pragozd po-
časi vzpenja v hribovite ze-
lene Gorjance, stoji nekdanji 
samostan z urejeno Galerijo 
Božidar Jakac v edinem slo-
venskem mestu na otoku, ki 
se imenuje Kostanjevica na 
Krki. V zaključnem delu vo-
dene ekskurzije je pot vodila 
še na grad Brežice, zgrajenim 
sredi 16. stoletja na mestu, 
kjer je stal grad, ki je bil poru-
šen leta 1515 med vsesloven-
skim kmečkim uporom, ter na 
grad Mokrice, ki stoji na manj-
šem griču jugovzhodno od na-
selja Čatež ob Savi. 

»Na razpisano pot smo priva-
bili 49 udeležencev, poln av-

Po poti gradov in samostanov
POSAVJE - Zadnjo septembrsko soboto je potekala vodena ekskurzija »Po gradovih in samostanih Posavja« 
s spoznavanjem bogate dediščine, ki ji skušajo prizadevni posamezniki, društva, javni zavodi in organizaci-
je vdahniti novo življenje z zanimivo in privlačno vsebino.

tobus vedoželjnih ljubiteljev 
gradov iz vse Slovenije in s Hr-
vaške. Vzdušje na poti je bilo 
ves čas izjemno, čeprav je bila 
pot zaradi obiska petih gradov 
in samostana naporna. Organi-
zatorji, upravljavci in lastniki 
posavskih gradov, povezani v 
neformalno združenje Grado-
vi Posavja, smo se potrudili, da 
smo pripravili usmerjena stro-
kovna vodstva in na vsakem 
gradu ponudili drugačno do-
življajsko izkušnjo,« je strnila 
prve vtise v. d. direktorice Po-
savskega muzeja Brežice Alen-

ka Černelič Krošelj. »Na naši 
skupni poti smo se prepriča-
li, da so naši gradovi in samo-
stani zelo zanimivi, da je vsak 
poseben in da imamo različne 
zgodbe, ki jih lahko na različne 
načine predstavljamo javnosti. 
Vsi se lahko z njimi približamo 
različnim ciljnim skupinam, 
imamo strokovnjake, ki lahko 
naredijo predstavitve zelo za-
nimive, predvsem pa nas dru-
ži želja in interes po skupni 
promociji ter prepoznavnosti 
v širšem okolju,« je dejala di-
rektorica KŠTM Sevnica Moj-

ca Pernovšek. »Ekskurzija po 
gradovih Posavja je bila čudo-
vito doživetje. Na našo srečo 
smo imeli cel dan sonček in 
prijetne temperature. Tudi in-
formacij je bilo ravno prav, to-
liko, da smo dobili zanimanje 
za posamezen grad in da se 
bomo v prihodnje vrnili ter si 
za izbran grad vzeli cel dan in 
o njem izvedeli prav vse. Vse 
pohvale organizatorjem in že-
lim si, da bi bilo takšnih izletov 
čim več,« je povedal udeleže-
nec Niki Žveglič, ki je pred leti 
izbral za temo svoje diplomske 
naloge prav spodnjeposavske 
gradove. 

Ob tej posebni priložnosti in v 
počastitev svetovnega dneva 
turizma je župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk pred zbra-
nimi v atriju sevniškega gradu 
podpisal pogodbo »Zelena po-
litika slovenskega turizma«, s 
katero se je občina priključila 
12 destinacijam, ki so se v le-
tošnjem januarju prijavile na 
3. nacionalni poziv Slovenske 
turistične organizacije za po-
speševanje trajnostnega poslo-
vanja v turizmu, imenovanega 
Zelena shema slovenskega tu-
rizma. 
 Smilja Radi

Vodena ekskurzija »Po gradovih in samostanih Posavja« je bi-
la krasna izkušnja, ki bi jo mnogi z veseljem ponovili. 

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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Četrtek, 28. 9.
• ob 7.30 pred športno dvorano 

Brežice: Evropski teden športa 
- jutranja telovadba »1000 gi-
bov« za vse

• ob 15.00 v MT Senovo: igre na 
prostem

• od 15.30 do 16.30 v telovad-
nici OŠ Brežice: Evropski teden 
športa - predstavitev programa 
vadbe »Yuki - karate za otroke«; 
od 17.30 do 19.00: predstavi-
tev vadbe ju-jitsa za dečke in de-
klice od 5 do 10 let

• ob 17.00 v MC Krško: usposa-
bljanje prostovoljcev za projekt 
»V Posavju žuramo brez drog in 
alkohola«

• ob 17.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predavanje Alison Teodoro-
vič »Osebno digitalno potrdilo«

• od 17.00 dalje pri reguliranem 
potoku Močilnik v brežiški Vrbi-
ni: spuščanje ekoloških plovnih 
lučk »ekonočkov«

• od 19.00 do 20.00 v OŠ Bi-
zeljsko: Evropski teden športa - 
vadba Fusion - zmes kardio vad-
be in vadbe za moč (brezplačna 
udeležba)

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 44, 
Krško): koncert skupine Get on 
board collective

Petek, 29. 9.
• ob 7.30 pred športno dvorano 

Brežice: Evropski teden športa 
- jutranja telovadba »1000 gi-
bov« za vse

• od 16.00 do 19.00 na atlet-
skem stadionu Brežice: Evrop-
ski teden športa - dan odprtih 
vrat AK Brežice

• ob 17.00 v MT Senovo: ustvar-
jalna delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
telovadba, ples in glasba

• ob 17.00 v MT Raka: karaoke - 
zapojte svojo najljubšo pesmico

• od 17.30 do 19.30 v telovadni-
ci OŠ Globoko: Evropski teden 
športa - predstavitev vadbe ju-
-jitsa za mladino od 11 do 18 let

• ob 18.00 (otroci) in 19.00 (sta-
rejši) v dvorani KS na Čatežu 
ob Savi: Evropski teden športa 
- delavnica qi-gong, rindo, sa-
moobramba 

• ob 18.00 v veroučni učilnici v 
Cerkljah ob Krki: predavanje 
Ivana Kukarja »Zakaj se delo iz 
blagoslova spreminja v prek-
letstvo?« v okviru Socialnega 
tedna 2017

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert Društva za zdravje srca in 
ožilja ob svetovnem dnevu srca

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: predstavitev knjige 
Iva Vebleta - Vadnala »V triko-
tu med Savo in Sotlo« - Dobov-
ska kronika

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: »Naših 20 let« - skupinska 
razstava fotografij Društva lju-
biteljev fotografije Krško

• ob 19.30 v mestnem parku Kr-
ško: Mladinski kulturni festival 
- Večer v parku z vokalno sku-
pino Aria

• od 20.00 do 21.00 v OŠ Artiče: 
Evropski teden športa - kardio 
vadba (brezplačna udeležba)

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
stand up Marijane Perinić in Ja-
dranka Glavačevića »Štiklom u 
mozak, loptom u dupe«

Sobota, 30. 9.
• ob 8.00 na tržnici Videm: sejem 

»Zdrav življenjski slog«
• ob 9.00 v igralnici in parku MC 

Brežice: sobotni živ žav
• ob 9.00 v MT Senovo: likovna 

delavnica
• ob 10.00 v MC Krško: kuharska 

delavnica »Ustvarjanje zdrave 
ozimnice« in MC Direndaj - iz-
delava mila

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: risanke za 
dobro jutro - prinesi svojo naj-
ljubšo risanko

• ob 10.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: Dne-
vi evropske kulturne dediščine, 
zaključna prireditev

• od 10.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Mla-
dinski kulturni festival - ob 
10.00: kavarna na ulici in DSP-
-jev

• zajtrk, ob 11.00: brezplačna 
vadba v parku, ob 11.00: ume-
tniška reciklarnica (slikarska 
delavnica za otroke), ob 12.30: 
kuharske čarovnije z Estero, ob 
15.00: učna urica Brainobra-
in, ob 17.30: lutkovna predsta-
va Grdi raček, ob 19.30: večer 
mladih stand-up komikov, ob 
21.00: Uranium Pills Project, ob 
23.00: Balkan Boys Band

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: de-
lavnica za otroke »Moja grajska 
medalja«

• ob 18.00 na gradu Podsreda: 
predstavitev knjige dr. Božidar-
ja Flajšmana »Podsreda, zgodbe 
z razglednic«

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Šentjanž: otroška gledališka 
predstava »Izgubljena veverica« 
v izvedbi članov KUD Budna vas

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: komedija »Kadar miši ni 
doma, mačkoni plešejo« v izved-
bi KD Gornji Grad

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Marina Martensson Qu-
arteta, iz cikla ARSonica 2017

Nedelja, 1. 10.
• ob 9.00 z gradu Bizeljsko: po-

hod po kozjanskih sadovnjakih
• ob 16.00 v parku Radeče: prire-

ditev v okviru Rožnatega okto-
bra 2017 - ovijanje dreves v ro-
žnate barve 

• ob 18.00 v KD Krško: medna-
rodni filmski festival za mlade 
Film na oko - Dolina miru, voj-
na drama

Ponedeljek, 2. 10. 
• od 10.00 do 18.00 na LU Kr-

ško: dan odprtih vrat Svetoval-
nega središča Posavje

• ob 16.30 na LU Krško: Preverite 
svoje znanje angleškega in nem-
škega jezika

• ob 16.30 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): Glas proti nasilju, delavni-
ca za otroke

Torek, 3. 10.
• od 8.00 do 12.00 na gradu 

Podsreda: delavnica »Hiša v 
parku«

• ob 16.30 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: pravljica z 
ustvarjalnico

• ob 16.30 v Mestni hiši Brežice: 
brezplačno izobraževanje in de-
lavnica »Management mestnih 
središč«

• ob 17.00 na Trgu Matije Gubca 
v Krškem: prireditev v okviru 
Rožnatega oktobra 2017 - ovi-
janje lipe v rožnate barve

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: predstavitev posodo-

kam v posavju
bljene izdaje Dalmatinovega No-
vega testamenta

• ob 19.00 v klubu MC Brežice: 
Dobra poteza - torkovi večeri 
družabnih iger

• ob 20.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: predavanje v okviru Social-
nega tedna z naslovom »Kuča-
-poso, poso-kuča - je ravnotežje 
med službo in domom sploh 
mogoče?«

Sreda, 4. 10. 
• od 10.00 do 11.30 v Večgene-

racijskem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): Pogovori v krogu

• ob 10.00 izpred TIC Čatež ob 
Savi: pohod po Čateževi ener-
gijski pešpoti

• ob 16.00 na gradu Podsreda: 
Herman Lisjak na gradu Podsre-
da

• ob 16.00 pred stranskim vho-
dom v ZD Sevnica: prireditev v 
okviru Rožnatega oktobra 2017 
- ovijanje dreves v rožnate barve

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
Bralno-pogovorno o Albaniji in 
Kosovu (bralni krožek za odra-
sle)

• ob 18.00 v renesančni dvorani 
Mencingerjeve hiše v Krškem: 
festival »Tudi mi bi goreli« - Koz-
ma Ahačič: Kako so uporablja-
li jezik v 16. stoletju in kako je 
nastala prva slovenska slovni-
ca, kolokvij

• ob 19.00 na gradu Sevnica: Ra-
dogost večer, gosti slavonski 
umetniki

• ob 19.00 v KD Krško: medna-
rodni filmski festival za mlade 
Film na oko - Sanje brez zvezd, 
dokumentarni film

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

Četrtek, 5. 10.
• ob 10.00 na LU Krško: anglešči-

na za starejše 
• ob 18.00 v avli KD Krško: glas-

beno-animacijska predstava 
»Zeleni škrat Ariel«

• ob 18.00 v dvorani A Občine Kr-
ško: Irena Potočar Papež - Bon-
ton za današnji čas 

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: Nina Is-
kra – Razmišljanje o življenju 
skozi čas

• ob 19.00 v Vintage baru v Kr-
škem: festival »Tudi mi bi gore-
li« - literarni večer članov KUD 
Liber

• ob 19.00 v domu krajanov v 
Podsredi: 5. Aškerčev večer, 
posvečen umetnici Svetlani Ma-
karovič

Petek, 6. 10.
• ob 18.00 v nekdanji samostan-

ski cerkvi Galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki: odprtje 
razstave Alema Korkuta »Telo«

• ob 18.00 v Slovensko-bavarski 
hiši v Podsredi: odprtje razstav 
»Stare sorte jabolk« in »Metilji 
Kozjanskega«

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje razstave Vesne 
Davidovič in Antona Vučajnka 
»Ujeta v neskončnost«

• ob 19.00 v klubu KD Krško: fe-
stival »Tudi mi bi goreli« - pre-
mierna projekcija kratkega fil-
ma »Tvoj prijatelj strah« in 
pogovor z ustvarjalci

• ob 19.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: okrogla miza z Žanom Florja-
ničem »Ideološko o ideologijah«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert MC7: Artenigma in 
Pyroxene

Sobota, 7. 10.
• od 8.00 do 11.00 na igrišču pri 

OŠ Sava Kladnika Sevnica: dan 
za večjo varnost ob tednu otroka

• od 9.00 do 13.00 na HE Brežice: 
dan odprtih vrat z vodenim ogle-
dom HE Brežice

• od 9.00 do 13.00 na dvorišču 
gradu Brežice: grajska tržni-
ca starin in sejem rokodelskih 
znanj

• ob 10.00 v Informacijskem sre-
dišču GEN v Vrbini: prireditev 
Tehnogenij 2017

• od 10.00 do 18.00 na trgu v 
Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka - sejem regionalnih pro-
duktov; ob 10.00: slavnostno 
odprtje, ob 11.00: odprtje raz-
stave gob, ob 20.00: program z 
ansamblom Črna mačka

• od 10.00 do 13.00 v prosto-
rih produkcije LIJAmedia (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): delavni-
ca osnov fotografiranja 

• ob 16.00 v atriju Mencingerjeve 
hiše v Krškem: festival »Tudi mi 
bi goreli« - odprtje državne raz-
stave keramike

• ob 19.00 v veliki dvorani KD Kr-
ško: nastop državnega ansambla 
pesmi in plesa Rusije »Vorone-
ška dekleta«

• ob 19.00 v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki: osre-
dnja prireditev ob prazniku KS 
Cerklje ob Krki s kulturnim pro-
gramom, podelitvijo priznanj in 
družabnim srečanjem

• ob 20.00 na gradu Sevnica: kon-
cert »Rock Lichtenwald« 

Nedelja, 8. 10.
• od 10.00 do 17.00 na trgu v 

Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka - sejem regionalnih pro-
duktov, tržnica in bogat kulturni 
program, ob 12.00: tekmovanje 
v peki »štrudla«, ob 14.00: ve-
seloigra »Zmajska resnica o koz-
janski kozi«

• od 13.00 dalje na igrišču v Bu-
šeči vasi: 11. nogometni turnir 
med vasmi KS Cerklje ob Krki 
(žreb ob 13.15)

• ob 18.00 v KD Krško: mednaro-
dni filmski festival za mlade Film 
na oko - Golman, drama/roman-
tični film

Torek, 10. 10.
• ob 17.00 v mladinskem oddel-

ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
strokovno predavanje Sabine 
Korošec Zavšek »Pomanjkanje 
pozornosti in motnja hiperak-
tivnosti pri otrocih«

• ob 19.00 v klubu MC Brežice: 
Dobra poteza - torkovi večeri 
družabnih iger

Sreda, 11. 10. 
• ob 10.00 na LU Krško: uporab-

no računalništvo za starejše
• od 10.00 do 11.30 v Večgene-

racijskem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): Pogovori v krogu

• ob 10.00 izpred TIC Čatež ob 
Savi: pohod po Čateževi ener-
gijski pešpoti

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: predavanje mag. Tanje 
Plevnik iz cikla Premisliti foto-
grafijo - Čaj z Walterjem Benja-
minom

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Eliške Škaler 
in Maje Tomič »Pobarvaj svet na 
svoj način«

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

Košarkarji so nas napolnili z občudovanjem in iskrenim nav-
dušenjem. Razširili so slovenska srca. Na srečo je bil za medije 
zgovoren tudi selektor in pojasnil, da za vsakim pravim uspe-
hom najprej stoji strategija, le-to pa še okrepi pozitivna spod-
buda. Kokoškov je ustvaril »tim«, ki je po četrt stoletja truda 
za kolajno domov prinesel več kot le kolajno, prinesel je zlato 
in hipno poenotenje naroda. »Razmišljati moramo le o tem, da 
dobimo vsako četrtino, ki nas čaka. Takšen pristop nas lahko 
popelje daleč. Kot selektor se osredotočaš na naslednjo tekmo 
(…) hkrati pa razmišljaš tudi o strategiji, kje bo moštvo čez re-
cimo pet let,« je orisal svoj pristop v intervjuju za Dnevnik. Po-
močnik trenerja v NBA je stavil na nekaj ključnih igralcev, a 
dajal dragoceno priložnost na igrišču tudi mlajšim, manj izku-
šenim igralcem. Kakšen recept! 

Niso bile sanje. Majhna Slovenija – saj veste, tista, ki jo toli-
kokrat potiskajo na rob Evrope, tista, ki na police dobi drugo-
razredne, a v primerjavi z zahodom drage prehranske izdel-
ke, tista, ki jo stokrat zamenjajo za Slovaško, tista, ki sicer igra 
dobro košarko, a bi se morala bati velikih narodov – je osvoji-
la sam evropski vrh! 

Naenkrat je besedna skovanka »mojtim« združila naše najlep-
še, patriotske občutke ob rezultatih te vrhunske športne stra-
tegije. Moj tim. Moja država. Moji so-državljani. Za nekaj časa 
je bilo še najbolj mrkim in betežnim lepo biti Slovenci.

Glej, no, glej, pri izhodišču je pravzaprav veliko vzporednic s 
Posavjem, kjer smo za belo Ljubljano pogosto le neka pušča-
va na robu države. Na jugu. No, puščava z nuklearko in sedaj 
Melanijo. A če je uspelo Kokoškovu videti potenciale tam, kjer 
jih drugi niso in če je uspelo košarkarjem pustiti srce na igri-
šču brez finančne računice – zakaj ne bi ta model deloval tudi 
drugje? Zakaj ne bi Posavje dokazalo, kot na primer mnoge še 
manjše regije v tujini, da je tudi naša zgodba lahko zgodba o 
uspehu? Kar se tiče naravnih pogojev in danosti, širokega go-
spodarskega znanja, vplivnih posameznikov v regiji in prestol-
nici, mnogih talentov v umetnosti in športih – imamo prav vse. 

A kaj, ko bi najprej morali znati izpolniti dva osnovna pogoja: 
poenotenje v posavski »mojtim« in sprejetje skupne strategije 
razvoja, ki bi ji brezkompromisno sledili do zavidljivih uspehov. 
Da se znamo poenotiti, jasno dokažemo, ko nam preti grožnja 
od zunaj: kadar nam jemljejo bolnišnico, ko nam grozijo popla-
ve, ko nam želijo ukiniti urgenco ali preseliti sedeže državnih 
institucij. Takrat smo v pravem pomenu regija, pa čeprav le 
za nekaj dni. Takrat je politični vrh odločen in Posavci zbirajo 
podpise na vse možne načine. Ko pa vladajo mirni časi, takrat 
še najbližji sosedi ostanejo le »svojtim«. In v mirnih časih vsi, 
ki v Posavju vidimo izrazite potenciale za uspeh, žalostno ugo-
tavljamo, da je »svojtim« zelo težko premakniti iz predvidljive 
cone udobja in izrazitega oziranja na lastne, zelo ozke, občin-
ske ali celo še ožje koristi. 

Zakaj ne bi navdiha košarkarjev razširili in presegli podcenjujo-
čo in zastrupljevalno tekmovalnost? Lahko sanjamo, da bi kdaj 
– gledajoč razvoj naše regije – ponosno rekli: »O, to smo doseg-
li mi. Bravo, Posavje, mojtim«?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Smo lahko 
»mojtim«?

KRŠKO - Klub posavskih študentov in Mladinski center Kr-
ško bosta v sodelovanju z drugimi posavskimi društvi za 
uvod v jesen ta vikend pripravlja Mladinski kulturni fe-
stival, ki bo tradicionalno potekal v starem mestnem je-
dru Krškega. V petek, 29. 9., ob 19.30 uri bo za prijetno 
vzdušje v parku pri Valvasorjevi knjižnici poskrbela Vokal-
na skupina Aria, za dodatek k odlični glasbi pa bo poskr-
bela Vinska klet Krško z izbranimi vini najvišjih kakovosti.  
V soboto, 30. 9., bo od 10. ure dalje celodnevno dogajanje 
namenjeno druženju, spoznavanju raznolikih umetnosti in 
kakovostnemu preživljanju prostega časa. Na stojnici Klu-
ba posavskih študentov si boste lahko skozi cel dan sposodi-
li družabne igre ali pa svoje misli umirili z branjem v knjižni-
ci v parku v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško, zvečer 
pa sledi še zabavni program z obilo smeha in odlično glas-
bo. Vabljeni, da zadnji septembrski vikend preživite v starem 
mestnem jedru Krškega ob pestrem dogajanju, odličnih odr-
skih uprizoritvah in vrhunskem glasbenem programu! Po-
drobnosti v napovedniku dogodkov. V primeru slabega vre-
mena se dogajanje prestavi v Mladinski center Krško.  B. K.

Mladinski kulturni festival 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Liljana Macedoni 

Grebenc, Velika vas pri 
Krškem – dečka,

• Nina Harapin, Brežice – 
dečka,

• Zahida Muždekić, Brežice 
– dečka,

• Karmen Gorenc, Mali 
Koren – deklico,

• Katja Zorčič, Brežice – 
deklico,

• Katarina Ledinek, Senovo 
– deklico,

• Marija Hlastan, Dovško – 
dečka,

• Tara Korkoska, Brestanica 
– deklico,

• Tanja Druks Ralinovski, 
Brežice – deklico,

• Ema Grojzdek, Župeča vas 
– dečka,

• Nina Kotnik, Dolenja vas 
pri Krškem – dečka,

• Ivana Zupančič, Krško – 
dečka,

• Vesna Alegro, Veliki 
Podlog – dečka,

• Sanja Božičnik, Podsreda 
– dečka,

• Mateja Vinšek, Drensko 
Rebro – deklico,

• Lidija Premru, Gruča – 
deklico,

rojstva

poroke

• Luka Nejc Končina in Vita 
Krapež, oba iz Sevnice,

• Matjaž Živic in Maja 
Mislaj, oba z Vrha pri 
Boštanju,

• Tomaž Hercog in Irena 
Gregor, oba z Blance,

• David Kozinc iz Dolnjega 
Impolja in Taja Ribič iz 
Sevnice,

• Matej Drobnič iz Krškega 
in Mateja Bizjak z Goleka,

• Roman Erjavec iz Brezja 
pri Dovškem in Marija 
Peganc iz Lahomška,

• Velibor Simić in Tina 
Bončina, oba z Loga,

• Alen Marinič in Andreja 
Marinič, oba iz Krškega,

• Matej Božnar z Malkovca 
in Katjuša Kovačič z 
Dolnje Prekope, 

• Gregor Ban iz Kostanjka 
in Jasmina Pondelak iz 
Spodnje Pohance,      

• Jaka Ogorevc iz Brežic in 
Martina Kontek iz Zagreba 
(Hrvaška).   

ČESTITAMO!

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

moja poroka

Marko Roman Deržanič in Sabina Zorčič, oba iz Brežic, 
5. avgust 2017, grad Brežice (foto: Robi Cizel)

BIZELJSKO - Bistrega uma in ved-
rega duha je 9. septembra stočetr-
ti rojstni dan praznovala Radica 
Oblak, ki zadnja leta živi pri hčer-
ki Anki na Bizeljskem. Rodila se je 
v Ljubljani, kjer je tudi živela do 
svojega 97. leta, ko si je pri padcu 
poškodovala hrbtenico. Kljub ne-
ugodnim napovedim je spet sho-
dila. Pred 33 leti ji je bolezen vze-
la moža, umrl ji je tudi sin. Mlada 
se je izučila za prodajalko. Ker je 
bila majhne postave, je začela no-
siti visoke pete, da je bila večja ob 
velikem pultu. Še vedno nosi če-
vlje s petko in še rada pogleda iz-
ložbe ali notranjost trgovin ter jih 

kritično oceni. Vedno urejena gospa veliko da na svoj videz, kar 
potrjuje njen negovan obraz, urejeni nohti in frizura. Za osebno 
higieno poskrbi sama, potrebuje le nekaj pomoči pri oblačenju 
nogavic. Po televiziji redno spremlja dogajanje doma in po svetu, 
pri čemer jo malo ovira le slabši sluh. Kot verna kristjanka veli-
ko moli in rojstnodnevno praznovanje se je začelo s sveto mašo. 
Voščit so ji prišli številni prijatelji od blizu in daleč, ki so ji z ob-
čudovanjem stisnili roko z željo, da bi tako čila in vedra še dolgo 
razveseljevala vse, ki jo poznajo. Ob klepetu z zbranimi in obu-
janju spominov je tudi zaplesala ter z velikim žarom zapela »Slo-
venka sem«. Ob praznovanju so jo obiskali in ji zapeli tudi Ljud-
ski pevci Bizeljsko, ki se jih je zelo razveselila. L. Babič

104. rojstni dan Radice Oblak 

Radica Oblak

www.kozjanski-park.si

SEJEM DOMAČIH DOBROT IN IZDELKOV

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

Muzejski programi

7. oktober, 9.00–13.00: GRAJSKA TRŽNICA 
STARIN IN SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ
 9.00–10.00: Delavnica rezbarjenja v lesu
 10.00–11.00: Prikaz pozlatarske tehnike na lesu
 10.00: Vodstvo po razstavi Š�rje elemen�: 1 – VODA 
 9.00–13.00: Ustvarjalna delavnica za otroke  

11. oktober, 19.00: PREDAVANJE 
mag. TANJE PLEVNIK IZ CIKLA PREMISLITI 
FOTOGRAFIJO: ČAJ Z WALTERJEM BENJAMINOM

kotizacija

18. oktober, 10.00: JAVNO VODSTVO 
PO RAZSTAVI O VODI V UMETNOSTI 

Razstava

6. oktober, 19.00:  VESNA DAVIDOVIČ IN ANTON 
VUČAJNK: UJETA V NESKONČNOSTI

Strokovna ekskurzija

14. oktober, 8.00–19.00: POSAVSKA VODNA POT
kotizacija

 

 

• Mirela Delić, Krško – 
dečka,

• Martina Plevel, Velike 
Malence – dečka.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Evropskem tednu mobilnosti so 
učenci 5. in 6. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
pripravili predstavitev projekta Varno na kolesu, ki so se ga ude-
ležili ravnateljica Melita Skušek, župan občine Kostanjevica na 
Krki Ladko Petretič in Anita Krajnc, višja svetovalka za druž-
bene in gospodarske dejavnosti. 

Učenci so predstavili naloge projekta, v katerem predvsem opo-
zarjajo na nevarnosti, ki ogrožajo kolesarje na šolski poti. Gle-
de na opazovanja šolskih poti so izpostavili problem neurejenih 
površin za kolesarje v vaseh, med vasmi in po mestu, nevarnost 
neurejenih avtobusnih postajališč v vaseh ter problem umirjanja 
prometa v najožji okolici šolskih površin. Izpostavili so tudi star-
še kot slab vzor otrokom za varno udeležbo v prometu. 
V debati so učenci podali kar nekaj predlogov za izboljšanje pro-
metne varnosti: dodatne prehode za pešce, ležeče ovire za umir-
janje prometa, poostren nadzor pred šolo v jutranji in popol-
danski konici. 
Po predstavitvi je župan Ladko Petretič v imenu SPVCP Občine 
Kostanjevica na Krki prvošolcem predal deset poganjalčkov za 
prve samostojne korake v svet prometne varnosti. Za nakup po-
ganjalčkov so sredstva prispevali: Zavarovalnica Triglav - OE Kr-
ško, Tršinar Sandi s.p. in Athos d.o.o., Kostanjevica.  
 Vir: OŠ Kostanjevica na Krki

VELIKI CIRNIK - 9. septembra je potekalo tradicionalno jesensko 
srečanje veterank in veteranov Gasilske zveze Sevnica, ki so si 
tokrat ogledali zanimiv zaselek Veliki Cirnik v KS Šentjanž. Po 
predstavitvi vasi in ogledu cerkve sv. Križa so se odpeljali do 
ene izmed okoliških zidanic, od koder so občudovali razgled na 
Mirnsko dolino. Pot jih je nato vodila do Nebes, najvišje točke 
občine Šentrupert, in nato do Kostanjevice, kjer so si na kmetiji 
družine Tratar ogledali žganje kope. Dan so zaključili pri gasil-
skem domu na Velikem Cirniku.  Vir: PGD Veliki Cirnik

Varno na kolesu in s poganjalčki 

Prvošolčki s poganjalčki

Gasilsko srečanje veteranov
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Pestro dogajanje na 
Ljudski univerzi Krško

 

 

 

 

 

Pridružite 
se nam tudi  

vi!  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROGRAMI UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE: 

Vpis vsak delovni dan  
do 5. oktobra 2017. 

www.lukrsko.si 
Informacije:  

07 48 81 172, 051 279  633 

 
 

 

  
   
  
  
  
  

BREZPLAČNI ŠTUDIJSKI KROŽKI: 

»Univerza za tretje življenjsko obdobje Krško ima bogato
17-letno tradicijo izobraževanja, ustvarjanja in druženja starejših.« 

»Spoznajte sodobno obliko učenja v majhnih skupinah.«

Za nami je že 58 let tradicije izobraževanja odraslih v Posavju. Vabimo vas, da se 
nam v šolskem letu 2017/18 pridružite v zanimivih programih, kjer boste pridobili 
nova znanja in spretnos�, ustvarjali, osebno rasli, spoznavali nove ljudi in se družili. 

∙ Tečaj angleščine, nemščine,
∙ Uporabno računalništvo, pametni telefon,
∙ Anatomija človeka in modeliranje z glino,
∙ Umetnostna zgodovina,
∙ Spoznajmo kraje v svoji okolici,
∙ Običaji in navade Slovencev,
∙ Vpliv misli in čustev (osebnostna rast),
∙ Tehnike risanja in slikanja,
∙ Peli so jih moja mati,
∙ Folklorni plesi,
∙ Ročna dela,
∙ Zdravilna zelišča,
∙ Pohodi in ekskurzije.

∙ Značilna posavska hrana,
∙ Moje zdravje – moja odgovornost,
∙ Vrtiček na balkonu,
∙ Beremo, pišemo in ustvarjamo,
∙ Zaigrajmo šah,
∙ Eko krožek,
∙ Naše vesolje, zvezde in planeti.

Spremljajte nas na: www.facebook.com/lukrsko

Več o izobraževalni ponudbi
na naši novi spletni strani:

REPUBLIKA SLOVENIJA

ZNANOST IN ŠPORT

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Razpis je objavljen na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si. 

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo, 
ter dijake in študente vabimo tudi na 

predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018, ki bo 

v petek, 20. 10. 2017, ob 12.00 v Klubu Kulturnega doma Krško.

Hkrati vas obveščamo, da RRA Posavje objavlja tudi Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/
študijsko leto 2017/2018.

Vsa dodatna pojasnila oziroma potrditev vaše udeležbe na dogodku sporočite na RRA Posavje, 
CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

FiziFit
Vadba za onemogle
na domu

Ponovno vas postavimo na noge

Za brezplačen prvi obisk pokličite

030 351 334

Več na 
www.fi zifi t.si

Profesionalno zdravstveno osebje v posvetovanju z     
zdravnikom za vas izvaja fi zioterapiji podobno vadbo na 

vašem domu. Namen vadbe je zvišati kakovost življenja v 
obdobju starosti, po operacijah, po obolenjih ter pri delno 

pokretnih in nepokretnih.

Pomagali smo že ljudem po možganski kapi, multipli sklerozi, 
parkinsonizmom, vstavljanju endoprotez...

V lokalnem odboru Stranke modernega centra (SMC) Brežice se 
volivkam in volivcem zahvaljujemo za udeležbo na referendumu in 
potrditev Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z dru-
gim tirom železniške proge Divača-Koper. Čeprav smo si pred nekaj 
meseci ob sprejemu zakona in ob prvih napovedih zbiranja pod-
pisov za referendum želeli, da se o izgradnji nujno potrebnih pro-
metnih povezav ne bi odločalo na referendumih, ker gre za stro-
kovna vprašanja, ki spadajo v odgovornost vsakokratnih vlad, je 
dnevnopolitična računica stranke SDS, ki je zbrala podpise za re-
ferendum, privedla do tega, da smo referendum vendarle imeli. Od-
ločanje državljanov na referendumu ni bilo lahko, saj smo bili pri-
ča poplavi prijavljenih organizatorjev referendumske kampanje, ki 
so povzročili, da je bila kampanja v nekem trenutku podobna bolj 
cirkusu kot pa izmenjavi argumentov, pa vendar smo zadovoljni, 
da je večina volivcev zakon potrdila. Ponosni smo, da smo prebi-
valci občine Brežice z nadpovprečno, prek 60-% podporo zakonu, 
podprli začetek gradnje projekta, od katerega bo imela korist vsa 
Slovenija. Člani LO SMC Brežice smo v preteklih dveh letih, ob iz-
datni pomoči poslanca Igorja Zorčiča, predsednika Odbora za in-
frastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru RS, vložili velike 
napore za pridobitev državnih sredstev za začetek in dokončanje 
izgradnje jezera in protipoplavne zaščite ob Hidroelektrarni Bre-
žice, zato toliko bolj razumemo napore gospodarstva, logistike in 
lokalnih skupnosti na Primorskem, da se čim prej prične z gradnjo 
nujno potrebne železniške proge. V LO SMC obžalujemo porabljene 
tri milijone evrov za referendum, ki se danes kaže kot neodgovor-
na poraba davkoplačevalskega denarja, še posebej zato, ker so še 
sami zbiratelji podpisov po izidu referenduma izjavili, da bi o to-
vrstnih projektih morala odločati stroka. Ker bo izgradnja druge-
ga tira potekala več let, od aktualne in bodočih vlad pričakujemo 
transparentno in gospodarno vodenje projekta.
 LO SMC Brežice

Zahvala volivkam in volivcem

GORENJA VAS - Začela se je 
gobarska sezona in tudi Hana 
Flisek je skupaj z očetom v 
okolici Gorenje vasi pri Le-
skovcu našla tole gobo veli-
kanko, težko kar 1.470 kg. Šla 
sta na sprehod v gozd in niti 
malo si nista mislila, da bos-
ta naletela na takšnega velika-
na, ki bo končal v odlični do-
mači juhi.

Hana in goba 
velikanka

Spomin na 
Almo Karlin
BREŽICE – Člani Literar-
ne sekcije Beseda KD Franc 
Bogovič Dobova so 20. sep-
tembra na Vodnikovem lite-
rarnem večeru v malem av-
ditoriju Posavskega muzeja 
obudili spomin na pisatelji-
co, pesnico, teozofinjo, zbi-
rateljico, poliglotko in sve-
tovno popotnico Almo M. 
Karlin.

Druženje je potekalo pod nas-
lovom »Svetlikanje v mraku«, 
kar je naslov ene izmed 24 
knjig Karlinove. Alma Karlin 
je s svojo nenavadno življenj-
sko potjo vzbudila veliko zani-
manja. Rodila se je 12. oktobra 
1889 v Celju. Starša sta bila slo-
venskega rodu, a so doma go-
vorili le nemško. Oče jo je vzga-
jal v trdem vojaškem redu, a sta 
se spoštovala, všeč mu je bila 
takšna, kot je bila, kar se za 
mamo ne more reči. Že v ros-
nih letih je pokazala izjemno 
nadarjenost za risanje, glasbo 
in učenje tujih jezikov, saj je go-
vorila vse evropske jezike, sez-
nanila se je tudi s perzijščino, 
kitajščino, japonščino in jezi-
kom stare Indije, sanskrtom. 
Potovala je po vsem svetu in po 
vseh celinah z izjemo Antark-
tike, večkrat brez sredstev in 
spremstva, v nevarnih okoliš-
činah, kar je opisovala v svojih 
delih na priljubljeni Eriki, kot 
je imenovala svoj pisalni stroj. 
Njena dela so bila tudi preve-
dena in najbolj brana v 30. letih 
prejšnjega stoletja. Alma Kar-
lin je umrla 14. januarja 1950 
v Pečovniku pri Celju, pozablje-
na od vseh, kjer je zadnja leta 
preživela s prijateljico, slikar-
ko Theo Schreiber Gamelin, ki 
jo je na njeno željo pokopala na 
Svetini nad Štorami.
Predsednik LS Beseda Jožef 
Pirš, Antica Marijanac, Dra-
gomila Šeško in Zinka Žni-
deršič so se je spomnili s preb-
ranim življenjepisom in z izseki 
njenih del ob pesmih, ki so jih 
peli Dobovski pevci. N. J. S. 
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. 
ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

LJUDMILA POVHE

SPOMIN

20. septembra so minila štiri leta, 
odkar nas je zapustila predraga 

Hvala vsem, ki se je še radi spomnete, postojite ob njenem grobu in 
ji prižigate svečke.

s Planine pri Raki.

Mož Janez, sin Boštjan, hčeri Bernarda in Barbara

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in veselje. 

Prava in ena sama,
za vse življenje.

IVANA DUŠIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega ata, starega 
ata, dedka, tasta, brata, strica in botra

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Posebna zahvala vsem gasilcem, praporščakom ostalih društev, g. 
župniku za lepo opravljen obred, govorcema ge. Marjanci Štrbuncel 
in g. Martinu Dušiču za ganljive besede slovesa ter pogrebni službi 
Žičkar za vse opravljene storitve.
Še enkrat hvala vsem in vsakomur posebej, da ste nam stali ob strani 
in nam kakor koli pomagali ter ga v takšnem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

iz Dednje vasi

Tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina

v srcu dragega, a večnega spomina.

FRANČIŠKA BUDIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče in denarno pomoč. Posebna 
zahvala družinam Lupšina, Povh, Kalingar Povh, Verici Budič Žalac, 
kolektivu Brebus Brežice, sosedom in prijateljem: Božici, Jožetu, 
Vidici, Rajki, Elici, Pepci, Darku ter gostilni Magdalena, gospodu 
župniku Janezu Zdešarju in pogrebni službi Žičkar.
Hvala vsem, ki vas nismo omenili in ste ga v tako lepem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

z Obrežja 57 a

TODORJA MIHAJLOVIĆA-
TOŠE

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedija

Ivana, Helena in Sanja s svojimi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od njega, 
nam izrekli pisno in ustno sožalje ter nam stali ob strani v najtežjih 
trenutkih. Še posebej se zahvaljujemo Mariji Vogrinc in Miri, Simoni 
ter Karin Rožman za vso izkazano nesebično pomoč. 
Zahvaljujemo se tudi gospodoma Stergarju in Žičkarju ter g. patru 
iz Olimja za lepo opravljen obred zadnjega slovesa. 
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani in kakor koli pomagali. 

Za vedno si ostal v naših srcih!

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

(Dante)

ANGELE RAK

ZAHVALA

Žalujoči: hčerki Irena in Marija
ter sinovi Jani, Toni in Gregor z družinami

 Ob boleči izgubi naše ljube mame,
stare mame, babice, sestre, tete,

svakinje, botre in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvala Komunali Sevnica, 
pevcem, trobentaču in gospodu župniku Fonziju za ganljivo 
opravljen obred. Najlepša hvala sodelavcem Izletnika Celje, Integrala 
Novo mesto, Vrtca Ciciban Sevnica in Sep-a iz Mokronoga. Hvala 
Alenki za lepo napisan govor in Katji, ki ga je zelo čustveno prebrala.

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti in tistim, ki jo boste za vedno nosili v srcu.

Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali ter ste 
nam v težkih trenutkih stali ob strani in kakor koli pomagali.

Hvala ti za leta sreče.
Hvala ti za sto stvari.

Hvala ti za vso ljubezen.
Hvala ti, hvala ti,

da bila najboljša mama si.

z Laz pri Boštanju

MARTINA VRAČUNA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter svete maše. 
Zahvala tudi pogrebni službi Kostak za opravljene storitve, gospodu 
Ludviku za lepo opravljen obred in besede slovesa. Še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

z Rostoharjeve ulice 84, Krško

MARTIN DARINKO KROŠELJ

SPOMIN

Za vedno njegovi: žena Nežika 
ter hčeri Jožica in Tina z družinama

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu, mu 
prižgete svečko in se v molitvi spomnite nanj.

13. septembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi 

mož, oče in stari oče

iz Curnovca.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,

povsod te slišimo mi vsi,
med nami si ...

VLADIMIRJA LEŠNIKA

ZAHVALA

14. septembra smo se poslovili 
od našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in sosedom, še posebej družini Zevnik, družini Slavka Kučiča, 
gospe Slavki Kučič, vsem trem družinam Zajc iz Črnomlja in družini 
Šušteršič. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala sodelavcem 
podjetij Resistec Krško in Krka Novo mesto ter ŠD Šentjernej.
Hvala vsem za izrečena sožalja, topel stisk rok, darovane sveče, 
cvetje in svete maše. Posebna hvala še duhovniku Marku za 
podelitev svetih zakramentov.

iz Črneče vasi.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Umrl je

JOŽE VOLČANJK
iz Gornjega Lenarta,

uslužbenec Slovenskih železnic.

Od njega smo se poslovili 20. 9. 2017 na brežiškem pokopališču.

Spominjali se ga bomo.

NEJCA ŽUPEVCA

SPOMIN

Ati Jože in sestra Nina

Minevajo štiri žalostna leta, odkar smo se 27. septembra 
poslovili od vedno nasmejanega sina, brata, nečaka in bratranca

… Tisoče vetrov sem, 
diamantni lesk na snegu, 

sončni žarek na zelenem klasu, 
rahli dež jeseni. 

Ko prebudite se v tišini jutra, 
sem zamah ptic prepevajočih, 

ki krožijo po nebu. 
Zvezda sem, njena blaga luč v noči …

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

CVETKE DUŠAK

ZAHVALA
V petek, 8. septembra, smo se na 

pokopališču sv. Marije Magdalene
na Jesenicah na Dolenjskem poslovili 
od naše drage mame, žene in hčere

Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za izrečena sožalja, svete maše, prispevke za do-
brodelne namene ter sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se Pevcem Zvoka, g. župniku iz Velike Doline in pog-
rebni službi  Žičkar za lep obred.
Hvala zdravniškemu osebju bolnice Brežice, ZD Brežice in pulmo-
loškega oddelka UKC Ljubljana ter delavcem podjetja SAPIO iz Ce-
lja za vestno delo.  
Z željo, da jo vsi, ki ste jo poznali, ohranite v lepem spominu, še 
enkrat hvala vsakemu posebej, ki jo je bodril v težkih trenutkih 
bolezni ali sodeloval pri pogrebnem obredu in jo tako pospremil 
na njeni zadnji poti.

s Sromelj.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE

Na sončni lokaciji kupim par-
celo, primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše. Okolici Krške-
ga in bližnja okolica Brežic 
(Artiče, Dolenja vas ...). Tel.: 
051 363 465 ali 031 758 597

Prodam opremljeno hišo v bli-
žini Cerkelj ob Krki, vseljivo ta-
koj. Grajena leta 1998 z doku-
menti, EI: da, cena 70.000 € ali 
po dogovoru. Tel.: 041 552 831

Hišo, domačijo z gospodarski-
mi poslopji, 900 m2, z velikim 
vrtom, v okolici Brežic, pro-
dam. Tel.: 031 824 043

Prodam ali oddam v najem 
hišo, 130 m², z garažo in nekaj 
zemlje. E.I. izdelana. Nova vas 
pri Mokricah. Tel.: 041 899 084

Prodam hišo, zgrajeno 2007, 
parcela skupaj s hišo obsega 
1.750 m², EI izdelana. Dobova. 
Tel.: 040 571 409

Oddamo sobe od 100 € do 
120 € z DDV na osebo na rela-
ciji Brežice - Krško. 
Tel.: 031 421 102

Prodam bivalni vikend v Vitni 
vasi - Bizeljsko z nekaj vinog-
rada, sadja in vrtom. 
Tel.: 040 880 752

V Krškem na CKŽ 34 odda-
mo lokal v najem za mirno 
dejavnost. Lokal je sestav-
ljen iz dveh prostorov, lo-
čen WC in parkirni prostor. 
Skupna površina (dve pisar-
ni + WC) je cca. 70 m2. 
Tel.: 031 324 476

V Krškem na Vidmu oddam v 
najem opremljeno garsonjero. 
Tel.: 040 261 848

Prodam hram v dobrem sta-
nju in stare hrastove brune. 
Tel.: 041 446 254 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Oddam enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 051 376 454

KMETIJSTVO

Prodam ohranjeno kiper pri-
kolico (3 t), letnik 1989, s po-
viški, zračnimi zavorami in na-
kladalko SIP 19, aluminijaste 
stranice, malo rabljena. 
Tel.: 041 233 834

Prodam mlin za mletje žit z 
elektro motorjem. 
Tel.: 03 56 84 207

Prodam dvobrazdni obračal-
ni plug Lemken. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 56 114 ali 
040 496 083 

Prodam molzni stroj znamke 
Vestfalija, na vrč, delujoč. 
Tel.: 040 309 402

Prodam kiper prikolico doma-
če izdelave, močno. Kupim pa 
traktor Cararo ali Agromenika 
AGT 35-38 KM ter manjšo ko-
silnico s strižno koso. 
Tel.: 041 598 873

Prodam 4 tone suhe koruze v 
zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 859 232

Prodamo koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka, suho in čisto. Dobo-
va. Tel.: 040 742 006

Prodam ječmen, pšenico, mo-
žna menjava za drva. 
Tel.: 041 541 539

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

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663 

Posek, spravilo in odkup 
lesa. Gozdarske storitve, 
Tomi Lipar s.p., Stara vas 
17 e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

Prodam bukova drva. Mož-
nost razreza in prevoza. 
Tel.: 051 254 413

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

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.

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.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

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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poletni popust  do -50% 
na vsa SONČNA OČALA
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 OKULISTIČNI PREGLEDI - tel. 07 499 22 33

Prodamo/oddamo 
prostore, do 372,5 m2

2. nadstropje, 
Trdinova 1, Brežice

051 669 917

peter.grcar@sberbank.si
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

WWW.KAMNOSESTVO-GRAMA.SI

070 660 660

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Evi Grah, Nova ulica 45, 

2212 Šentilj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (4.) Ans. ZADETEK - Deklica
 2. (3.) Ans. MURNI - Še eno noč
 3. (2.) Ans. JUHEJ - Plesalka
 4. (1.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Domača pesem
 5. (6.) Ans. AKORDI - Pevec
 6. (5.) KVINTET 7 - Glasba je moje življenje
 7. (10.) NAVIHANI MUZIKANTI - Skrita sreča
 8. (7.) Ans. MODRIJANI - Digidi polka 
 9. (8.) Skupina GADI - Ljubim te
 10. (-.) Skupina ŠPICA - Špica večer

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zeme - Da srce ti zaigra za me  

 Kupon št. 382
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, 30. 9. 2017, ob 17. uri
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Prodam kostanjeva drva, 3 m 
bukovih drv, obnovljen voz (16 
col), motorno žago Dolmar in 
gradbeno parcelo, 14 a, okoli-
ca Čateža, Straža. 
Tel.: 051 477 243

Prodam suha hrastova drva, 
žagana na 33 cm, cena 49 €/
m3. Tel.: 041 637 146, po 20. 
uri

Prodamo bukova drva, rezana 
na 33 cm, lahko v refuzi ali zlo-
žena na paleti (1,8 m). 
Tel.: 041 841 964

Prodam okrogla gabrova drva 
(10 m) in 2 stenski uri, starini. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 847 896

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam cviček dobre kvalite-
te po 0,80 €/l. 
Tel.: 031 879 072

Vino, dolenjsko rdeče, pridela-
no na Goleku pri Krškem, pro-
dam. Cena 1,10 €/l. 
Tel.: 051 870 909

Prodam mošt frankinje, rizlin-
ga, plavca in žametne črnine. 
Tel.: 051 254 413

Prodam cisterni (300 l in 500 
l) za vino po ugodni ceni. 
Tel.: 040 840 065

Prodam orehova jedrca in 50 l 
cisterno. Tel.: 041 215 828, do-
poldan

V okolici Dobove prodam je-
dilni krompir sorte desire in 
beli marisbard. 
Tel.: 031 897 928 

Krompir iz ekološke pridelave 
prodam. Je že prebran. 
Tel.: 041 630 502

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, težko cca. 700 
kg. Tel.: 041 396 301

Dva bikca, križanca ČB/LS, 
stara en mesec in dva mese-
ca, prodam. Tel.: 031 868 337 

Prodam bikca sivca, starega 2 
meseca. Tel.: 041 784 230 

Prodam bikca, 200 kg, za na-
daljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 031 869 012

Prodam dve telički LS, stari 
štiri mesece. Tel.: 07 49 51 562

Prodam odojke od 20 kg nap-
rej (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej

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, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
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 (21/2017) bo izšla v 
četrtek, 12. oktobra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 5. oktober 2017.

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 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 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...

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Rjave in grahaste jarkice, tik 
pred nesnostjo, dobite vsak 
delavnik med 18. in 20. uro.

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo v ponedeljek, 

2. oktobra.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol.

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, obveščamo vas, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v nedeljo, 1. oktobra, 
med 8. in 11. uro 

(zadnja serija v letu 2017). 
Vsak delavnik ob 17. uri 

pa dobite mlade rjave jarkice, 
tik pred nesnostjo.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
10. oktobra prodaja belih 
kilogramskih piščancev in 

jarkic pri Mirt Alojzu Gmajna 
28, Raka ter 11. oktobra 
prodaja na Kajuhovi 3, 

Senovo. Vsak torek si lahko 
priskrbite rjave jarkice pred 
nesnostjo, vsak četrtek pa 
enodnevne bele piščance.

Naročila sprejemamo na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

Prodam telico simentalko, 
pašno, brejo 7 mesecev. Cena 
1.100 €. Tel.: 041 558 927

Prodam 3 krave, eno s tele-
tom, telico, ječmen ter nekaj 
gosi in puranov. 
Tel.: 07 49 27 448

Prodam teličko RJ/LS, težko 
200 kg, in prašiče, težke 30-
80 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam prašiča (80 kg) in 
odojke. Tel.: 040 389 015

Prodamo pujske, težke do 45 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, težke 30 kg, 
za nadaljnjo rejo ali zakol ter 
domače zajce. 
Tel.: 041 563 404

Prodam prašiče, 30-80 kg, in 
mlade mesnate težje izločene 
svinje. Tel.: 031 751 324

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodamo prašiče od 20 kg 
naprej za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodamo kozico slovenske 
sanske pasme, mlečno, staro 4 
mesece in pol. 
Tel.: 031 701 748

Prodam kozo mlekarico. 
Tel.: 041 541 539

Prodam kozliče drežniške pa-
sme, očiščene za peko ali za na-
daljno rejo. Tel.: 031 340 501

Prodam race in odojke. 
Tel.: 031 368 615 

Prodam dve 6-mesečni kozici 
od odličnih molznic ali zame-
njam za seno. 
Tel.: 041 712 976

Prodam zajce in zajklje za za-
kol ali nadaljnjo rejo ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

Prodam kunce pasme orjak za 
rejo ali meso. Prodam tudi race 
tekačice. Tel.: 051 358 306

Prodam samičko črnega nem-
škega ovčarja, delovna linija, 
staro 10 tednov, starši šolani. 
Tel.: 040 816 575

RAZNO
Prodam posteljo z vzmetnico, 
dimenzija 217 x 156 cm. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam nov topli pod, zelo 
kvaliteten, širine 4 m, po ugo-
dni polovični ceni. Možna do-
stava. Tel.: 031 566 399

Prodam nemško enofazno 
mesoreznico za mletje mesa 
s priključki. Menjam za drva, 
vino. Kupim skuterja do 25 
km/h hitrosti. Bizeljsko. 
Tel.: 064 260 061

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

Prodam 100 l sod s pipo za 
kis, zeleni, industrijsko tehtni-
co do 200 kg in komplet ka-
belsko anteno z nosilcem. 
Tel.: 040 796 143

Za zbirko kupim stare voja-
ške stvari (čelade, dokumen-
te, uniforme, bajonete, sablje 
in ostalo opremo). 
Tel.: 040 422 023

Metrsko blago, šiviljska po-
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Trgo-
vina Atom Krško, d.o.o., Pa-
pirniška 22, Krško. Tel.: 07 
49 05 005, 
www.atomkrsko.com

Prodam trifazni cirkular, mo-
tor 7 kV, na kolesih, 10 m ka-
bla, lepo izdelan, malo rabljen, 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Izdelovanje in popravilo 
nagrobnih spomenikov, kle-
sanje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

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

Sem 33-letni fant iz okolice 
Brežic. Želim spoznati dekle. 
Tel.: 040 547 481

Želim spoznati vdovca, upo-
kojenca, 64-70 let, urejenega, 
poštenega, nežnega, nekadil-
ca, voznika. Tel.: 070 244 970

Preprost 49-letni moški, pri-
jazen vdovec, želim spoznati 
prijazno žensko za resno zve-
zo. Tel.: 051 364 422

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji piščanci:
- živi: od srede, 4. 10., dalje,

- očiščeni: od četrtka, 
5. 10., dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Crossoverji Renault
KADJAR, KOLEOS in CAPTUR

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–156 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

renault.siRenault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. **V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob 
nakupu novega modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Več 
informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

KRŠKO - Mladeniča Primož Levičar in Žiga Godler sta v začet-
ku septembra prekolesarila kar devet dni, šest držav, 1500 
kilometrov in 17.000 metrov višinske razlike, vse za dose-
go cilja: prekolesariti iz domačega Krškega v grške Atene, 
zibelko evropske civilizacije. 

Pot, ki sta jo poimenovala #gethimtotheGreece, je bila za oba 
velik osebni izziv: »Želela sva premagati sama sebe. No, svoje je 
dodala tudi medkulturna izkušnja, ki je bila spremljevalka letoš-
nje odprave, saj ima vsaka država, ki sva jo prevozila, poleg ge-
ografskih tudi mnoge kulturne posebnosti. Nekje so naju ljudje 
gledali kot dva norca, drugje naganjali, spet tretji so nama zaže-
leli vse dobro in so bili nad najinim izzivom navdušeni.« Vseka-
kor pot ni minila brez težav, saj sta med drugim naletela na dež, 
hudo vročino, počene gume in ne nazadnje na potepuške pse, ki 
so za njima tekli več 100 metrov, a sta jim uspešno ubežala. Vse 
je bilo poplačano, ko sta v Atenah doživela topel sprejem, priča-
kali so ju kar trije prijatelji, ki so se v Grčijo z avtomobilom podali 
dober teden za njima. »V Atenah smo si privoščili še nekajdnev-
ni oddih, da smo se naužili čudovite obale, odpravili pa smo se 
tudi na ogled največjih turističnih znamenitosti, o katerih smo 
pred tem lahko le brali in poslušali,« zaključita fanta in obenem 
dodata, da sta ponosna na svoj dosežek. Kam ju bo pot odnesla 
v prihodnosti, še ne vesta, vendar se že veselita naslednjega po-
letja in nove kolesarske odprave, ko bosta znova premikala meje 
lastnih zmogljivosti.  S. Uršič

Oba nekdanja košarkarja Pod-
bočja in udeleženca redne 
veteranske košarkarske re-
kreacije naše košarkarje na 
evropskih prvenstvih (ne ved-
no oba) spremljata že od pr-
venstva leta 2005 v Beogradu. 

Da bosta odšla v Helsinke, kjer 
je Slovenija igrala prvi del pr-
venstva, sta se odločila že lani 
ter si uredila vse potrebno. V 
šestih dneh bivanja na Fin-
skem pa sta si skupaj s kole-
gom Božidarjem Resnikom 
ogledala tekme naših proti 
domačinom, Islandiji in Grči-
ji. V Helsinkih, ki je sicer logi-

Na Finskem in v Turčiji, ko se je 
pisala košarkarska zgodovina
POSAVJE, HELSINKI, ISTANBUL - Med najbolj zvestimi navijači košarkarske reprezentance, ki je z zmago na 
nedavnem evropskem prvenstvu povzročila pravo evforijo, sta bila Posavca Rok Jevšenak in Slavko Peča-
rič, ki sta naše košarkarje spremljala tako na Finskem kot v Turčiji.

stično urejeno, a tudi zelo dra-
go mesto, po njunih besedah 
ni bilo prave košarkarske ev-
forije, še najbolj glasni so bili 
islandski navijači. Imeli so tudi 
čas za izlet z ladjo v estonski 
Tallin, kamor Finci množično 
hodijo po nakupih, zlasti doma 
zelo dragih alkoholnih pijač. 
Poleg tekem je bilo posebno 
doživetje za navijače, ki jih je 
bilo na Finskem kvečjemu ne-
kaj sto, druženje s košarkarji v 
baru Teerenpeli, kjer seveda ni 
manjkalo priložnosti za 'selfije' 
z našimi junaki. 

Po tekmi z Grki so se vsi tri-
je vrnili domov, a že čez nekaj 
dni, po četrtfinalni zmagi na-
ših proti Latvijcem, sta se Rok 
in Slavko na hitro odločila, 
da gresta še v Turčijo. Nemu-
doma sta šla v Celje po potna 
lista in naslednji dan v orga-
nizaciji agencije Kompas že 
odpotovala v Istanbul, kjer sta 
bila priči zgodovinskih zmag 
v polfinalu proti Špancem in v 
finalu proti Srbom. Že na pol-
finalu je bilo v dvorani Sinan 
Erdem okoli tisoč slovenskih 
navijačev, v zadnjih dveh dneh 
pa so zelene barve preplavile 

Istanbul, saj se je tam nabra-
lo kar sedem tisoč Slovencev, 
za katere je košarkarska zve-
za organizirala t. i. slovensko 
hišo v marini Atakoy. Pridru-
žilo se jima je tudi nekaj prija-
teljev iz Posavja, ki so se v Tur-
čijo odpravili bodisi z letalom 
bodisi kar z osebnimi avtomo-
bili. »Na vsaki tekmi smo na-
vijači dali vse od sebe, navijali 
smo kot nori. A vzdušje na fi-
nalu je bilo nekaj posebnega, 
slavje po zmagi pa izjemno,« 
povesta nekaj dni po vrnitvi 
domov. Že pol ure po podelitvi 

medalj in pokala sta morala z 
avtobusom na letališče, od ko-
der sta imela ob treh ponoči let 
v Slovenijo in ob šestih zjutraj 
sta bila že doma. »Bilo je ne-
pozabno in vredno tako časa 
kot denarja,« o seveda ne rav-
no poceni finsko-turški avan-
turi pravi Pečarič, Jevšenak pa 
dodaja: »To je bil zgodovinski 
trenutek in nikoli mi ne bo žal, 
da sem bil poleg.« 

 Peter Pavlovič, 
 foto: osebni arhiv 
 Roka Jevšenaka 

V helsinški dvorani Hartwall 
Arena

Slavko (levo) in Rok (desno) sta se v Istanbulu spoznala in 
spoprijateljila z Darkom Dimcem, očetom našega reprezen-
tanta Žige Dimca.

S kolesom iz Krškega v Atene

Vzklik olajšanja po dolgi poti (foto: osebni arhiv)


