
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Še zadnjič 
nad divja odlagališča

Ekologi brez meja pozivajo, da se v soboto, 15. sep-
tembra, še tretjič združimo v okoljevarstveni akci-
ji Očistimo Slovenijo in državo dokončno očistimo 
divjih odlagališč odpadkov, razčistiti pa bo treba 
tudi glave kroničnih onesnaževalcev. V Posavju je 
okoljskih madežev znatno manj kot v preteklosti, 
se pa znova in znova pojavljajo zlasti na ravnin-
skem območju Krško-brežiškega polja.
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Zavoda za gozdove Brežice:
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starih gozdov
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Negujejo izročilo sokolstva

Generacija, ki je ustvarila družbo

Pred vrati je vpis v novo sezono

Za druženje, zavetje in tabore

Nepozaben dan za Krško vas

Med 1400 dijaki je 400 'fazanov'

NAZAJ V ŠOLO – Megleno in rahlo deževno, že povsem jesensko jutro 3. septembra je po posavskih 
osnovnih in srednjih šolah spet pozdravilo več kot 8000 učencev in dijakov, ki bodo naslednjih deset 
mesecev v hramih učenosti spet dokazovali svoje znanje. Osnovnošolski prag je prestopilo skoraj 6650 
šolarjev, med katerimi je več kot 800 prvošolcev, skozi srednješolska vrata pa je vstopilo slabih 1400 
dijakov, od tega približno 400 novincev v prvih letnikih. V posavske vrtce bo hodilo dobrih 3000 otrok. 
Prvi šolski dan je minil v znamenju sprejema vseh šolarjev, še posebej prvošolcev in »fazanov«. Tudi 
na OŠ Artiče, kjer naj bi se v tem šolskem letu začela novogradnja vrtca, so pozdravili 245 otrok, ki so 
se, po fotografiji sodeč, razveselili ponovnega druženja s svojimi sošolci.  Foto: Rok Retelj
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SEZONSKA
DPRODAJA
IZ ZALOGE

%
 vse hlADilne tehnike

 kOsilnic in
mOtORnih kOs

OBČINA RADEČE 
PRAZNUJE

Z jutrišnjo slavnostno sejo in podelitvijo priznanj 
najzaslužnejšim posameznikom, društvom in organizacijam 
bodo Radečanke in Radečani v Domu kulture obeležili 
praznik občine. S praznovanjem bodo obeležili razglasitev 
naselja Radeče za mesto in spomin na izgnance, ki so se v  
prvih septembrskih dneh leta 1945 začeli vračati na svoje 
domove. Prazniku občine Radeče smo posvetili posebne 
strani, na katerih lahko preberete, katere projekte so 
uresničili v iztekajočem se mandatnem obdobju ter kje in 
kdaj bodo še potekale praznične prireditve. Objavljena so 
tudi voščila posavskih občin, podjetij in ustanov.
  Strani 10–12

Gotovo je, da v lesno-predelovalni, pohištveni, papirni in pa-
pirnopredelovalni panogi priložnosti ne manjka. Posavska 
podjetja v teh panogah se trudijo slediti, nekatera celo pos-
tavljati trende, a mednarodni boj je zahteven. Več sto delov-
nih mest, večstoletna tradicija, izjemno znanje naših lesarjev 
in papirničarjev – kaže, kot da bi vse to potrebovalo le nekaj 
dodatnih ukrepov in državnih spodbud, da bi se panogi še hit-
reje razvijali. Združevanje Posavja skozi gozdno-lesno verigo, 
ki bi se dotaknila tudi papirne panoge, pa zaenkrat, žal, osta-
ja le kot idejni zapis na papirju. O gozdu, lesu, papirju, naših 
koreninah in sedanjih gospodarskih kazalcih na tokratnih te-
matskih straneh. 
 Ur.

Tematske strani 13–20
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SREMIČ – 28. avgusta je v sklopu projekta Razvoj in promo-
cija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, 
ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje, v prosto-
rih restavracije Tri lučke potekalo prvo v nizu srečanj vseh 
ključnih kreatorjev turističnih zgodb Posavja. 

Namen srečanja, ki ga je povezovala mag. Nataša Šerbec, je bil 
seznanitev s projektom, katerega ključni cilji so digitalizacija in 
organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih tu-
rističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenč-
nosti in prepoznavnosti posavskega turizma. Srečanja so se ude-
ležili generalna direktorica Direktorata za turizem Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Renata Martinčič, pred-
stavniki občin, gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih insti-
tucij, različnih organizacij, društev in zavodov, sosednjih regij ter 
seveda turistični ponudniki iz Posavja. Martinčičeva je v uvod-
nem nagovoru poudarila, da je Posavje ena izmed destinacij, ki 
je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo za sofinanciranje razvoja in promocije turi-
stične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Direk-
tor RRA Posavje Martin Bratanič je na kratko predstavil projekt  
ter pojasnil vlogo posameznih turističnih akterjev pri ustvarja-
nju skupnih zgodb.
Sledila so zanimiva predavanja strokovnjakov s področja turiz-
ma in digitalnega marketinga. Yuri Barron, urednik mednaro-
dnih medijev In Your Pocket in avtor knjige The Slovenia book, 
je pojasnil, kako tujci vidijo Slovenijo in Posavje, prof. dr. Janez 
Bogataj, specialist na področju slovenske in evropske gastro-
nomije, je predstavil Posavje kot del evropske gastronomske re-
gije, Uroš Žižek, strokovnjak na področju digitalnih strategij in 
upravljanja spletnega nastopa, je predstavil trende digitalnega 
marketinga v turizmu za leto 2019, mag. Niko Slavnič, med-
narodni strokovnjak na področju marketinga, pa je predstavil 
5-zvezdična doživetja kot priložnost avtentičnega turizma v Po-
savju. Naslednje srečanje v okviru projekta bo potekalo 11. sep-
tembra v Kostanjevici na Krki. 
Podrobneje o vsebini prvega srečanja pa bomo poročali v nas-
lednji številki časopisa, ki bo izšla 13. septembra.
 Ur./vir: RRA Posavje

Prvo srečanje turističnih akterjev

BREŽICE – Zdravstveni dom Brežice razpolaga z 20 vozili, večino 
uporabljata reševalna in patronažna služba. Povprečna stopnja 
odpisanosti vseh avtomobilov je 70,49 %. Zaradi visoke stopnje 
odpisanosti so se v ZD Brežice odločili, da vozni park posodobijo. 

Za potrebe patronaž-
ne službe so v začetku 
leta nabavili Fiat pan-
da v vrednosti 13.340 
evrov bruto (z DDV), 
za prevoze na in iz 
dialize pa Volkswa-
gen sharan v znesku 
39.150 evrov bruto (z 
DDV). Za potrebe re-
ševalne službe bodo 
konec leta 2018 pri-

dobili še opremljeno reševalno vozilo tipa B – pol povišana ver-
zija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa v znesku 123.002,35 
evra (z DDV). Skupaj z Občino Brežice so se prijavili na razpis Mi-
nistrstva za zdravje za nakup vozila urgentnega zdravnika. Mi-
nistrstvo bo sofinanciralo nakup vozila v višini 16.752,60 evra, 
Občina Brežice in ZD Brežice bosta zagotovila razliko do pogod-
bene vrednosti (vozilo 29.919,84 evra bruto z DDV in nadgra-
dnja 18.558,18 evra bruto z DDV). Vsa nova vozila bodo bistve-
no prispevala k varnosti in udobju uporabnikov ter uslužbencev 
zavoda.  Vir: ZD Brežice

ZD Brežice z novimi vozili

BREŽICE – Po odhodu Aleksandra Zu-
pančiča z mesta direktorja Komunale 
Brežice, o čemer smo poročali v prej-
šnji številki časopisa, je nadzorni svet 
omenjenega javnega podjetja 27. avgu-
sta za vršilko dolžnosti direktorice za 
dobo enega leta imenoval mag. Jadran-
ko Novoselc. Slednja, ki je zadnje leto 
opravljala funkcijo izvršne direktorice, 
je v podjetju Komunala Brežice zaposle-
na od ustanovitve konec leta 2011, na 
področju komunale pa dela že več kot 
desetletje. Kot so sporočili iz komunale, 

je v tem času kot vodja različnih enot na področju gospodarskih 
javnih služb natančneje spoznala proces dela po posameznih 
enotah in razvijala čut za timsko delo, kot izvršna direktorica 
pa je spoznavala potek dela direktorja, sodelovala pri pomemb-
nejših odločitvah vodstva in pridobila celosten pregled nad delo-
vanjem podjetja. »Pri vodenju bom skrbno upoštevala razmerje 
med zdravo rastjo in stabilnostjo podjetja, kajti to prinaša tr-
dne temelje in poslovno uspešnost na dolgi rok. Skrbela bom za 
pregledno poslovanje in trajnostno poročanje. Tako kot do se-
daj bodo temelj in srce Komunale Brežice njeni zaposleni. Naj-
več pozornosti pa bomo namenjali kvaliteti naših storitev in za-
dovoljstvu uporabnikov,« je povedala ob imenovanju in dodala, 
da se zaveda ranljivosti okolja, zato bo Komunala Brežice še nap-
rej ostajala nosilec ozaveščanja o omejenosti naravnih virov ter 
spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe v obči-
ni Brežice.  P. P., foto: Komunala Brežice

Zupančiča nasledila Novoselčeva

Jadranka Novoselc

RAKA - 29. avgusta se je v 62. letu živ-
ljenja smrtno ponesrečil Franc Češno-
var, ki je zadnjih 12 let kot direktor vo-
dil Center za podjetništvo in turizem 
Krško. Bil je tudi soustanovitelj Kmečke 
zadruge Krško, pred zaposlitvijo v jav-
nih zavodih, v letu 2005 je namreč kot 
vršilec dolžnosti direktorja vodil tudi 
Regionalno razvojno agencijo Posavje, 
pa je kot diplomirani inženir kemijske 
tehnologije vrsto let delal v krški papir-
ni industriji, sicer pa je bil član več nad-
zornih svetov družb in organov v lokal-

ni skupnosti. Družino si je ustvaril na Celinah pri Raki, pretežni 
del zasebnega življenja pa posvetil delu na Turistični kmetiji na 
Vrhu pri Površju, kjer se je med košnjo vinograda tudi tragično 
pretrgala njegova življenjska pot.  B. M.

V nesreči je umrl Franc Češnovar

Franc Češnovar

Na Šolski center Krško-Sev-
nica se je vpisalo 692 dijakov, 
od tega 216 v prve letnike sre-
dnjega poklicnega, srednjega 
strokovnega in poklicno-teh-
ničnega programa ter tehnič-
ne gimnazije. V Srednji poklic-

ni in strokovni šoli Krško je 16 
samostojnih oddelkov in šest 
kombiniranih, v Gimnaziji Kr-
ško so štirje oddelki in v Sred-
nji šoli Sevnica šest oddelkov. 
Največja novost v programih, 
ki jih bodo izvajali v tem šol-
skem letu, je oddelek srednje-
ga poklicnega izobraževanja 

Med 1400 dijaki je 400 'fazanov'
POSAVJE – Srednje šole v Krškem, Brežicah in Sevnici so v ponedeljek začele novo šolsko leto, v katerem se 
bo na njih izobraževalo 1377 dijakinj in dijakov, od tega 391 v prvih letnikih. Nekatere letos vpeljujejo tudi 
določene novosti, v Krškem bodo izvajali oddelek srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik v 
vajeniški obliki.

strojni mehanik v vajeniški ob-
liki, kjer se vsaj polovica ur iz-
obraževanja izvaja zunaj šole 
na učnem mestu. V preteklem 
šolskem letu so imeli program 
strojni mehanik sicer samo v 
šolski obliki. Na šoli bodo na-

daljevali z izvajanjem medna-
rodnih projektov Erasmus+. 
Na državnem nivoju so kon-
zorcijski partner v projektu 
MUNERA 3 – Izvajanje progra-
mov nadaljnjega poklicnega iz-
obraževanja in usposabljanja 
v letih 2018–2022 ter PAUP – 
Izvajanje promocije, animaci-

je in učne pomoči od 2018 do 
2022.

Gimnazijo Brežice bo obisko-
valo 380 dijakov v 15 oddel-
kih. Prvič je v gimnazijske klo-
pi sedlo 91 »fazanov«, od tega 
je 72 razporejenih v tri oddel-
ke programa gimnazija, v šol-
skem letu 2018/19 pa prvič 
izvajajo tudi športni oddelek 
– različico splošne gimnazije s 
poudarkom na športni vzgoji, 
v katerega se je vpisalo 19 di-
jakov. Športni oddelek omogo-
ča dijakom – športnikom laž-
je in uspešnejše usklajevanje 
šolskih in športnih obvezno-
sti. V tekočem šolskem letu bo 
brežiška gimnazija sodelova-
la v projektih Inovativna pe-
dagogika in Podjetnost v gim-
naziji, v katerih so mentorska 
šola. V naslednjih mesecih na-
črtujejo mednarodne izmenja-
ve z Italijo, Srbijo, Črno goro in 
Francijo.

Ekonomska in trgovska šola 
Brežice je vstopila v jubilejno 
20. leto delovanja na novi lo-
kaciji. V zadnjih letih šola be-
leži rast vpisanih dijakov, zato 

v jubilejnem letu načrtujejo 
aktivnosti za širitev ponud-
be izobraževalnih programov 
s programom zdravstvena 
nega. ETrŠ Brežice, ki izvaja 
tri srednješolske programe – 
ekonomski tehnik, trgovec in 
predšolska vzgoja –, je ponov-
no odprla vrata za vseh 305 di-
jakov v 13 oddelkih, med ka-
terimi je tudi 84 novincev oz. 
dijakov prvih letnikov. Pro-
gram trgovec bo prvič obisko-
valo 19 dijakov, predšolsko 
vzgojo 29, ekonomski tehnik 
SSI 26 in ekonomski tehnik 
PTI deset. V tem šolskem letu 
bo skupno 113 dijakov v pro-
gramu ekonomski tehnik SSI, 
še eden več v programu pred-
šolska vzgoja, 59 v programu 
trgovec SPI in 18 dijakov v pro-
gramu ekonomski tehnik PTI, 
kar pomeni 51 dijakov več kot 
v preteklem šolskem letu. Obe-
ležitev jubileja se bo odražala 
v številnih svečanih dogodkih 
in prireditvah skozi celo šolsko 
leto, 20. generacija dijakov pa 
bo še posebej deležna doda-
tnih aktivnosti in spodbud.

 R. Retelj

Največja novost na ŠC Krško-Sevnica je oddelek srednjega po-
klicnega izobraževanja strojni mehanik v vajeniški obliki, v 
katerem vsaj polovica izobraževanja poteka na učnem mes-
tu zunaj šole.

V soboto speedway spektakel
KRŠKO – Stadion Matije Gubca v Krškem bo v soboto, 8. sep-
tembra, že trinajstič prizorišče dirke svetovnega prvenstva v 
speedwayu za Veliko nagrado Slovenije, sicer pa osme od de-
setih dirk v letošnjem koledarju prvenstva. Na največjem mo-
tošportnem dogodku v Sloveniji bodo v družbi najboljših sve-
tovnih speedwayistov tekmovali tudi štirje Slovenci: Matej 
Žagar kot stalni član prvenstva, domačin Matic Ivačič s po-
sebnim povabilom organizatorja, Nick Škorja in Denis Štojs 
pa kot rezervna voznika. Dogajanje se bo v Krškem začelo že 
v petek, ko bo ob 16. uri na sporedu žreb startnih številk, za-
tem pa bodo speedwayisti ob 17. uri odpeljali uradni trening 
na krškem ovalu. V soboto bodo ob 15. uri odprli navijaško 
cono s pestrim programom, dirka se prične ob 19. uri, po njej 
pa bo še koncert pod šotorom.  P. P.

Občinski svetniki so potrdili 
dve točki dnevnega reda, in si-
cer so po skrajšanem postop-
ku potrdili Odlok o določitvi 
števila članov svetov krajev-
nih skupnosti in volilnih enot 
za volitve v svete krajevnih 
skupnosti v občini Krško. Po-
vod za spremembi obstoječe-
ga odloka sta pobudi KS Raka 
in Veliki Podlog za povečanje 
števila članov in volilnih enot 
na njunih območjih. Tako bo 
na Raki najvišji organ odlo-
čanja na krajevni ravni po no-
vem sestavljalo 14 članov (do 
sedaj 13), in sicer se bosta v ta 
organ v prvi volilni enoti izvo-
lila po novem dva člana. V Veli-
kem Podlogu prihaja do dveh 
sprememb, povezanih z voli-

Področje odpadkov pod nadzorom
KRŠKO – Krški občinski svet je 28. avgusta opravil 9. korespondenčno sejo v tem mandatu, na njej pa je 
sodelovalo vseh 30 svetnic in svetnikov. Po novem bosta dve krajevni skupnosti imela v svetu več članov, 
družba Kostak in Občina Krško pa bosta pod drobnogledom nadzornikov.

tvami, in sicer se bosta dose-
danjemu številu članov v sve-
tu KS pridružila še dva, torej 
bo po novem sestav devetčlan-
ski, obenem pa se povečuje 
tudi število volilnih enot na 
območju podloške krajevne 
skupnosti s pet na sedem. Do-
datni novi volilni enoti sta na-
selji Pristava pri Leskovcu ter 
Kerinov Grm, ki je bil do se-
daj v volilni enoti združen z 
naseljem Gorica. Po novi čle-
nitvi volilnih enot v navedeni 
KS se bo v volilni enoti, ki za-
jema le naselje Veliki Podlog, 
volilo tri člane sveta KS ter po 
enega v volilnih enotah Gori-
ca, Pristava pri Leskovcu, Ke-
rinov Grm, Jelše, Mali Podlog 
in Gržeča vas.

V nadaljevanju je občinski svet 
v koordinaciji s strokovnim 
delavcem občinskega sveta 
in izvedenim telefonskim gla-
sovanjem potrdil tudi s stra-
ni Nadzornega odbor Občine 
predlaganega izvedenca, ki bo 
na občini in družbi Kostak iz-
vedel posebne naloge nadzo-
ra nad izvajanjem gospodar-
ske javne službe ravnanja z 

odpadki na območju občine. Za 
izvedenca je bila izbrana druž-
ba KPMG poslovno svetovanje 
iz Ljubljane, ki se bo s podrob-
nim nadzorom, za katerega se 
je Nadzorni odbor odločil na 
podlagi prijave, osredotoči-
la na izvedbo storitve namen-
skost in smotrnost porabe pro-
računskih sredstev.
 B. Mavsar

Vozilo za potrebe patronažne službe
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URNIK zbiralne akcije 
nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev

20.–22. september 2018

četrtek, 20. 9. 2018 

petek, 21. 9. 2018 

sobota, 22. 9. 2018 

v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki

KS Gora
pred gasilskim domom

KS Veliki Trn
pred sedežem KS

KS Senuše
pred gasilskim domom

KS Raka
pri osnovni šoli

KS Leskovec
pri osnovni šoli

15.00–15.45

16.00–16.45

17.00–17.45

18.00–19.00

19.15–20.15

KS Veliki Podlog
pred novim gasilskim 
domom

KS Podbočje
pri osnovni šoli

Kostanjevica 
na Krki
pri osnovni šoli

KS Krško Polje
pri igrišču na Drnovem

KS Leskovec
pri igrišču v Veliki vasi

15.00–16.00

16.15–17.00

17.15–18.45

19.00–19.30

19.45–20.45

8.00–8.45

9.00–9.45

10.00–10.45

11.00–11.45

12.00–12.45

13.00–15.00

15.10–16.10

16.30–17.30

17.45–18.15

18.30–19.00

KS Koprivnica
pri osnovni šoli

KS Koprivnica
Veliki kamen pri 
gasilskem domu

KS Senovo
Trg XIV. divizije

KS Brestanica
parkirišče med Tuš-em 
in TEB

KS Krško
ekološki otok 
za glasbeno šolo

KS Krško
parkirišče pred občinsko 
zgradbo

KS Zdole
nasproti pokopališča

KS Dolenja vas
pri trgovini Gregor

KS Rožno-
Presladol
pred sedežem KS

KS Sp. St. Grad - 
Sp. Libna
pri trgovini in igrišču

NEVARNI ODPADKI

škropiva (pesticidi, 
insekticidi, fitofarmacevtski 
pripravki) zdravila (mazila, 
posipi, tablete, sirupi) 
barve, laki, topila, masti, 
odpadna olja (jedilna in 
motorna olja) kozmetični 
izdelki, čistila (pršila, ličila) 
baterije, akumulatorji

Nevarne odpadke 
prepoznamo po simbolih 
na embalaži.

JEDKO

STRUPENO

OKSIDATIVNO DRAŽLJIVO

VNETLJIVO

EKSPLOZIVNOZDRAVJU ŠKODLJIVO

OKOLJU NEVARNO

Delovni čas
od mar. do okt.
pon–pet: 7.00–19.00
sob: 7.00–15.00

Delovni čas
od nov. do feb.
pon–pet: 7.00–18.00
sob: 7.00–15.00

Informacije
07 48 17 278 ali
07 48 17 276Nevarne odpadke skozi vse leto sprejemamo v 

Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Za več informacij obiščite www.kostak.si

SLOVENIJA, POSAVJE – Naslednjo soboto, 15. septembra, se bomo na pobudo društva Ekologi brez meja še tretjič združili v okoljevarstveni akciji Očistimo 
Slovenijo, ki bo potekala pod geslom ŠE ZADNJIČ! Tokrat v okviru največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva »Očistimo svet 2018« (World Cleanup Day 
2018), ki bo na isti dan potekal v 150 državah sveta. Akciji se pridružujejo tudi posavske občine, krajevne skupnosti, ustanove in društva. 

Spet bomo čistili Slovenijo, upajmo, da zadnjič

Ekologi brez meja so Slovence 
v skupni čistilni akciji Očistimo 
Slovenijo združili že leta 2010 
in 2012, ko je Slovenija zabe-
ležila rekordno udeležbo, ki je 
prekosila vse ostale sodelujoče 
države. »Letos bomo še zadnjič 
združili vse skupnostne akcije 
v dobrobit našega okolja, nato 
pa poskrbimo, da Slovenija os-
tane čista za vedno. Še zadnjič 
zato, ker je potrebno vse moči 
usmeriti v preprečevanje na-
stajanja odpadkov in posledič-
no tudi smetenja. Čisto Slove-
nijo za vedno bomo dosegli z 
dvigom zavedanja o pomenu 
zmanjševanja, ponovne upora-
be in ločenega zbiranja odpad-
kov. Zato namen letošnje akci-
je ni le čiščenje, temveč bo še 
večji poudarek namenjen dvi-
gu ozaveščenosti,« sporoča-
jo organizatorji. Tako je bil oz. 
bo v okviru letošnje akcije izve-
den tudi pregled vseh sloven-
skih občin s pokritostjo divjih 
odlagališč in posodobitev regi-
stra divjih odlagališč. 

PROBLEMATIČNO 
KRŠKO POLJE

V občini Krško so v nedav-
nem popisu 11 divjih odlaga-
lišč uvrstili na seznam najbolj 
kritičnih, razen enega pa se 
vsa nahajajo na širšem obmo-
čju Krškega polja, eno pa je na 
Sremiču. Kot pravi Darko An-
žiček, na Občini Krško že vrsto 
let zadolžen za varstvo okolja, 
je seznam divjih odlagališč 
»živa stvar«, najbolj proble-
matično pa je že omenjeno Kr-
ško polje, tudi vodovarstveno 
območje. Vedno nova odlaga-
lišča se pojavljajo zlasti v oko-
lici romskega naselja Kerinov 
Grm, kar seveda ni slučajnost, 
ampak je povezano z načinom 
življenja in (ne)ozaveščenostjo 
tamkajšnjih prebivalcev. V bli-
žini Kerinovega Grma, na lo-
kaciji, imenovani Bori, pov-
sem blizu avtoceste, so našli 
eno takšnih odlagališč, ki je 
zavoljo na novo nasute ceste v 
okviru komasacije kmetijskih 
zemljišč zdaj še lažje dostopno, 
zato se Anžiček boji, da bo na 
tem območju podobnih poja-
vov še več. 

Kot pravi občinska koordina-
torka akcije Alenka Špan iz Gi-

mnazije Krško, so v pripravah 
na akcijo do sedaj organizira-
li dve srečanji s predstavniki 
lokalnih skupnosti, na kate-
rih so predstavili cilje, namen 
in časovnico akcije (vse je na 
spletni strani www.ocistimo-
krsko.si), na drugem pa so se 
dogovarjali o izvedbenem na-
črtu ter o možnih dejavnostih 
na dan akcije. Prijave k akciji 
zbirajo na že omenjeni spletni 
strani, kjer bodo 10. septembra 
objavili tudi dokončni seznam 
zbirnih mest, saj si želijo, da bi 
krajevne skupnosti glede na 
lastne potrebe same določile, 
kje so zabojniki najbolj potreb-
ni. Družba Kostak bo vsa dolo-
čena zbirna mesta opremila z 
zabojniki, za dan akcije zago-
tavljajo tudi ostala večja vozila 
za odvoz odpadkov. Za čim laž-
ji potek akcije vse, ki bodo tega 
dne čistili ali ta dan obeležili s 
kakšno drugo ekološko dejav-
nostjo, pozivajo, da se prijavijo 
s spletnim obrazcem, vse prija-
ve bodo objavili na spletni stra-
ni, da se bodo akciji ali kateri 
drugi dejavnosti kjer koli v ob-
čini lahko pridružili tudi posa-
mezniki. Šolski center Krško–
Sevnica bo pri akciji sodeloval 
v celoti, saj bodo imeli delovno 
soboto. Dijakinje in dijaki višjih 
letnikov bodo čistili divja odla-
gališča na Krškem polju in nab-
režine reke Save, pomoč pri od-
vozu odpadkov so jim obljubili 
iz Vojašnice Cerklje.

VEDNO ZNOVA ZASAP

Nezakonito odloženi odpad-
ki v občini Brežice se nahaja-
jo zlasti na zemljiščih v zasebni 

lasti, iz Zakona o varstvu oko-
lja pa izhaja, da so jih na svoje 
stroške dolžni odstraniti lastni-
ki zemljišč, so nam sporočili z 
občinskega oddelka za komu-
nalno infrastrukturo in gospo-
darske javne službe. »Občina 
Brežice je v letu 2016 in v letu 
2017 ponovno sanirala črno 
odlagališče v kraju Zasap, ki se 
nahaja na zemljišču v lasti ob-
čine, ter poskusila onemogo-
čiti dostop do tega črnega od-
lagališča, vendar neuspešno. 
Nezakonito odlaganje odpad-
kov se nadaljuje. Iz več virov 
je bilo možno sklepati, da vsaj 
večino le-teh odpadkov odlo-
žijo Romi, o tem smo obvestil 
inšpekcijsko službo Skupne-
ga prekrškovnega organa in 
jih pozvali k ukrepanju,« so še 
dodali, omenjeno divje odla-
gališče pa bodo znova sanira-
li v sklopu tokratne akcije. Več-
je črno odlagališče se nahaja še 
pri Gorenjih Skopicah, pojavlja-
jo se tudi manjša črna odlaga-
lišča v Vrbini.

Koordinator akcije v občini 
Brežice, ki je prevzela pobu-
do pri organizaciji ter povezo-
vanjem vseh društev, organi-
zacij in občanov, ki jim je mar 
za čisto okolje ter za ohranitev 
narave, je višji svetovalec za ci-
vilno zaščito na Občini Breži-
ce Roman Zakšek. V akciji či-
ščenja brežiške občine bodo 
sodelovali Civilna zaščita ob-
čine Brežice, prostovoljni gasil-
ci, Slovenska vojska, Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladi-
no Brežice, JP Komunala Breži-
ce d.o.o. in številne druge orga-
nizacije oz. društva. Komunala 
Brežice se bo dogodku pridru-
žila na svojstven način – posta-
li bodo 'varuhi ekoloških oto-
kov', kjer bodo ozaveščali ljudi 
o pravilnem ločevanju odpad-
kov in skrbeli, da med divji-
mi odlagališči odpadkov ne bo 
ekoloških otokov, na divja od-
lagališča smeti in odpadkov pa 
bodo tudi dostavili kontejner-
je. Zavod za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice ter Ko-
munala Brežice d.o.o. bosta na 
Tržnici Brežice ta dan organizi-
rala za otroke delavnico, kako 
iz zavrženega tekstila narediti 
uporabne izdelke. Civilna zaš-
čita bo organizirala poveljstvo 
čistilne akcije, preko katerega 
se bodo vse sodelujoče čistilne 

skupine usklajevale, njeni pri-
padniki, slovenski vojaki s to-
vornjakom, gasilci in drugi po-
samezniki pa bodo čistili divja 
odlagališča ter druge onesna-
žene površine. Zbirno mesto 
bo ob 9. uri pri 'kosah 'na Bi-
zeljski cesti v Brežicah, kjer 
bodo razdelili naloge in odšli 
na čiščenje.

V DRUGIH OBČINAH 
NI VEČJIH TEŽAV

V sevniški občini so se društva, 
krajevne skupnosti, šole in dru-
ge ustanove ter posamezniki, 
pod okriljem občine, turistič-
ne zveze in Komunale Sevnica 
vselej pridruževali vsesloven-
skim akcijam čiščenja okolja 
in tako bo tudi tokrat. »Čistil-
ne akcije so bile usmerjene v 
čiščenje črnih odlagališč, kate-
rih število se je po zaslugi vseh 
navedenih bistveno zmanjša-
lo. Črna odlagališča so še red-
ko prisotna, večjih oziroma 
bolj problematičnih ni. K temu 
je pripomogel tudi projekt Re-
medisanus, v sklopu katere-
ga je bilo temeljito očiščenih 
10 črnih odlagališč,« so pred 
tokratno akcijo sporočili z ob-
čine. Z namenom priprave ak-
tualne evidence črnih odlaga-
lišč bodo krajevne skupnosti, 
skladno z dogovori na torko-

vem sestanku, vsaka na svojem 
področju pregledale stanje na 
terenu in popisale problema-
tična mesta oziroma divja od-
lagališča, k ureditvi katerih 
bo lokalna skupnost pristopi-
la skupaj s Komunalo. Sevni-
čani ugotavljajo, da sistema-
tičen pristop k zmanjševanju 
obremenitev okolja z odpadki 
(možnost brezplačnega kosov-
nega odvoza enkrat letno, dob-
ra opremljenost z ekološkimi 
otoki, zbirni center za odpadke, 
osveščanje, izobraževanja po 
šolah in vrtcih itd.) daje dobre 
rezultate, težave povzročajo le 
še posamezni neodgovorni po-
samezniki, ki ne upoštevajo na-
vedenih načinov organizirane-
ga ravnanja z odpadki.

V kostanjeviški občini je bila 
prvotno, kot nam je pojasni-
la koordinatorka Marjana Kr-
hin, načrtovana večja čistilna 
akcija, a so se zaradi trgatve 
odločili, da bodo namesto tega 
v Galeriji Božidar Jakac v so-
delovanju z občino in turistič-
nim društvom izvedli čistilno-
-vzdrževalno akcijo v parku 
skulptur Forma viva, s katero 
so začeli že ob lanskoletnem 
mednarodnem simpoziju ki-
parjev. Akcija bo potekala med 
9. in 13. uro, udeležence pa 
pozivajo, naj s sabo prinese-

jo zaščitne rokavice, za osta-
lo drobno orodje bo poskrblje-
no. Zaradi lažje izvedbe akcije 
prosijo za predhodno potrdi-
tev udeležbe na naslov: obci-
na@kostanjevica.si. Najbolj 
»zloglasno« divje odlagališče v 
občini, Banovo jamo pri Dolš-
cah, so letos sanirali, o čemer 
smo obširno poročali, po infor-
macijah z občine pa se nova od-
lagališča, razen občasnih zlas-
ti v ravninskem delu občine oz. 
na obrobju Krakovskega gozda, 
ne odpirajo.

Kot nam je sporočila bistriška 
koordinatorka akcije Mirela 
Kunst, priprave na akcijo po-
tekajo, v njej pa bodo sodelo-
vali tamkajšnja osnovna šola 
in vrtec (kjer bodo akcijo izva-
jali že dan prej, torej 14. sep-
tembra), društva in občina. 
»Občane bomo obvestili o raz-
širjeni akciji. Na dan čistilne 
akcije bo zbirni center odprt 
dlje časa,« pravi Kunstova. Kot 
še dodaja, za čisto okolje skrbi-
jo skozi celo leto, med drugim 
tudi tako, da je zbirni center 
za odpadke odprt dvakrat me-
sečno, s čimer omogočajo ob-
čanom dovoz in sprejem smeti, 
zato tudi nimajo težav z divjimi 
odlagališči. 

 Peter Pavlovič

Divja odlagališča se znova in znova pojavljajo zlasti na šir-
šem območju Krškega polja, na fotografiji lokacija Bori v bli-
žini Kerinovega Grma.

Kdo vodi akcijo v Posavju?
V posavskih občinah so za lokalno koordinacijo akcije Očisti-
mo Slovenijo 2018 zadolženi: 

• OBČINA KRŠKO: Alenka Špan/Gimnazija Krško  
(spanlenka@gmail.com, (06)8 605 643) 

• OBČINA BREŽICE: Roman Zakšek/Občina Brežice  
(roman.zaksek@brezice.si, 031 305 203) z Občine Brežice

• OBČINA SEVNICA: Občina Sevnica, Komunala Sevnica in 
Turistična zveza občine Sevnica 

• OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI: Marjana Krhin  
(marjana.krhin@kostanjevica.si, 041 929 619) 

• OBČINA BISTRICA OB SOTLI: Mirela Kunst  
(mirela.kunst@gmail.com, 031 276 762).

V občini Radeče se, ker so aprila že izvedli obširno čistilno ak-
cijo, za sodelovanje v tokratni vseslovenski akciji niso odločili.
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V ZADNJIH DNEH AVGUSTA VEČ NESREČ, TUDI SMRTNA – 
29. 8. se je nekaj pred 20. uro v Celinah pri Raki v vinogradu 
prevrnil traktor, s katerim je opravljal košnjo 61-letni trakto-
rist. Med delom naj bi traktor na strmini izgubil oprijem pod 
kolesi, zaradi česar je zdrsnil in se prevrnil. Traktor ni bil regi-
striran in ni imel kabine ne varnostnega loka. Zaradi hudih po-
škodb je voznik umrl na kraju nesreče.

26. 8. se je na Valvasorjevem nabrežju v Krškem pripetila pro-
metna nesreča, v kateri je bil udeležen z osebnim vozilom 35-le-
tni voznik. Ta se je okoli 20. ure zaletel v eno izmed tamkajšnjih 
hiš, pri tem pa utrpel hude poškodbe glave in več zlomov. Kot 
so navedli na PU Novo mesto, indici kažejo, da poškodovane-
mu navedena nesreča naj ne bi bila prva tega dne, saj naj bi bil 
v njej udeležen že pred tem, ko naj bi v vozilu prevažal še 33-le-
tnega sopotnika. Slednji je nekaj ur po nesreči poiskal pomoč na 
krški urgenci, pri čemer je še vedno kazal očitne znake opitosti. 

V Krškem se je 30. 8. popoldan pripetila prometna nesreča, v 
kateri se je lažje poškodoval 10-letni sopotnik na skuterju, ki 
ga je po glavni cesti peljal 63-letni voznik. Temu je v križišču 
zaprl pot 43-letni voznik osebnega vozila, ki je pripeljal s stran-
ske ceste. V izogib trku je voznik skuterja s sopotnikom padel 
po vozišču. Oba sta se lažje poškodovala. Istega dne je v Mlad-
ju 42-letni kolesar zbil 68-letnega pešca, ki naj bi pri tem utr-
pel lažje poškodbe.

NADPOVPREČNO DEJAVNI VLOMILCI – V zadnjem tednu av-
gusta so krški policisti obravnavali več vlomov. 24. 8. so ga pri-
javili v Podulcah, kjer naj bi iz hiše izginilo več ur in gotovine, 
škoda, ki jo je utrpel lastnik, pa naj bi znašala prek 4000 evrov. 
Dan kasneje so neznanci izkoristili nekajurno odsotnost z doma 
domačinov s Kremena, iz njihove hiše pa so odnesli nekaj go-
tovine, skupaj z vlomom pa povzročili za nekaj sto evrov ško-
de. Več sto evrov škode je bilo povzročene 27. 8. z nasilnim vlo-
mom v hišo v Brestanici, sicer pa je bilo v zadnjih dneh avgusta 
vlomljeno tudi v skladiščne prostore podjetja na Cesti 4. julija 
v Krškem, od koder so storilci odnesli nekaj odpadnega bakra, 
bakrenega in pocinkanega vodovodnega materiala, udarno kla-
divo Hilti in električni vrtalni stroj znamke Dewalt ter povzro-
čili večjo gmotno škodo.
 Zbrala: B. M.

Irena Žarn, Brezovska Gora: Imamo gozd, ki 
je na hribovitem območju in je dosti podvržen 
vremenskim neprilikam, še posebej pozimi, če 
je veliko snega. Ocenjujem, da so lastniki gozdov 
skrbni in dosledno čistijo gozdove, ki so velike-
ga pomena. Lahko uporabljamo kurjavo, nabira-
mo gozdne sadeže, to je pomembna gospodar-

ska panoga. Meni je všeč vse naravno, lesni izdelki so mi ljubši.

Suzana Bogovič, Arnovo selo: Mislim, da ga 
znamo kar dobro izkoristiti. Ko pomislim na 
gozd, mi najprej pridejo na misel sprehod, spro-
stitev, čist zrak, zelena okolica. Upam, da nam 
bodo gozdovi vedno nudili vse te danosti, ki 
so zelo pomembne za človeka. Z veliko plasti-
ke tudi gozdu povzročamo škodo, kar ni dobro. 

Doma imamo precej lesenega pohištva, ker cenimo les in naravo.

Željko Selak st., Krško: Osebno sem mnenja, 
da ne znamo dobro in pravilno gospodariti z 
gozdovi in jih razprodajamo. In se bojim, da bo 
postopoma tudi pri nas prišlo do tega, čemur 
smo priča v mnogih državah – pred kratkim sem 
denimo gledal na TV oddajo, kako tujci izčrpa-
vajo gozdove v Indoneziji, za njimi pa ostaja go-

losek. Od nas pa po čudnih kanalih masovno roma v Avstrijo.  

Andraž Žnidar, Sevnica: V tujino prepogosto 
odvažamo velike količine neobdelanega lesa, 
hlodovine, ki nima cene, kot jo ima končni iz-
delek. V marsikateri domači mizarski delavnici 
bi lahko ustvarili unikatne lesene predmete in 
les bi s tem pridobil na vrednosti. Les kot narav-
no surovino premalo cenimo in prav tako pok-

lic mizar. Sam sem mizar in imam rad stvari, narejene iz lesa.

Slovenija slovi kot zelo gozdnata država, tudi skoraj polo-
vico Posavja pokriva gozd. Menite, da znamo gospodari-
ti z gozdovi in to naravno bogastvo dobro izkoristiti? Ali 
dajete prednost uporabi lesenih izdelkov (npr. pred pla-
stiko), kdaj in kakšnega ste kupili nazadnje?

anketa

Kako gospodarimo z gozdovi?

Katere so glavne dejavno-
sti brežiške območne eno-
te ZGS in kaj je njen glavni 
namen?
Območna enota ZGS Brežice je 
ena od 14 OE in med drugim 
pokriva vse posavske občine, 
Bistrico ob Sotli pa delno. Med 
40 zaposlenimi imamo 23 re-
virnih gozdarjev, ki pokrivajo 
24 revirjev. Naše glavne dejav-
nosti so: načrtovanje razvoja 
gozdov, gojenje in varstvo goz-
dov, gozdna tehnologija, načr-
tovanje gradnje in vzdrževa-
nja gozdnih cest in vlak, javna 
služba na področju gospodar-
jenja z divjadjo, izobraževanje 
lastnikov gozdov in svetova-
nje ter popularizacija gozdov 
in gozdarstva. Zavzemamo se 
za trajnostno gospodarjenje, 
večnamenske in čim bolj na-
ravne gozdove. To pomeni, da 
gospodarimo dolgoročno – da 
se bo dalo stalno pridobivati 
les in da bodo ti opravljali vse 
funkcije, od lesnoproizvodne 
in ekološke do socialne. Javna 
gozdarska služba je omogoče-
na vsem lastnikom gozdov, ne 
glede na lastništvo, hkrati pa je 
zanje brezplačna, saj ne plaču-
jejo za usluge gozdarjem. Ko la-
stnik pride k nam po nasvet oz. 
s prošnjo, da bi rad nekaj po-
sekal ali posadil, mu nudimo 
strokovno pomoč na terenu. 

Pokrivamo območje, kjer se je 
včasih gospodarilo z državni-
mi gozdovi – to so bili nacio-
nalizirani gozdovi po vojni, s 
katerimi je gospodarila država 
oz. gozdna gospodarstva –, pri 
čemer pa so prevladovali za-
sebni gozdovi. Les iz zasebnih 
gozdov je bil namenjen lastni 
porabi, presežek pa je bil pre-
ko gozdnih gospodarstev dan 
na trg. Skupaj z lesom iz dr-
žavnih gozdov se je napaja-
la lokalna lesna industrija. V 
naši regiji so šle velike količi-
ne lesa v Celulozo Krško, vozi-
li so ga tudi od drugod, s pod-
ročij drugih republik takratne 
skupne države.

Kakšna je pokritost Posavja 
z gozdovi? Koliko je držav-
nih, koliko zasebnih? Katere 
vrste dreves prevladujejo?
Naše območje obsega 70 tisoč 
hektarjev gozda. Danes je od 
tega samo še 14 % državnih 
gozdov. Zaradi procesa dena-
cionalizacije so na našem ob-
močju državi ostali samo še 
gozdovi okrog gradu Mokri-
ce do Globočic, večji del kom-
pleksa Pišece oz. Orlica, prak-
tično cel Bohor in del Jatne pri 
Radečah. Na našem območju 
sicer ni velikih strnjenih goz-
dnih kompleksov, ker so kme-
tijske površine in gozdna kra-
jina zelo prepletene. Več kot 
polovica vseh lastnikov, ki jih 
je skupaj skoraj 27 tisoč, ima 
do en hektar gozda. V komer-
cialnem smislu to ni veliko. 
Res pa je, da se slika od hrva-

ške meje proti zahodu izbolj-
šuje, v Radečah je posestna 
struktura že veliko boljša kot v 
Brežicah. Kar je značilno pred-
vsem za brežiško občino, je, da 
je razmeroma velik delež la-
stnikov, ki niso Slovenci in pri-
hajajo s Hrvaške, kar še dodat-
no zmanjšuje količino lesa, ki 
se lahko javi na trgu. 

Med drevesnimi vrstami pre-
vladuje bukev, pojavljajo se 

tudi hrasti, javorji, jesen in 
ostali listavci. Med iglavci, ki 
jih je v Posavju samo 16 %, 
kar je razveseljivo, prevladu-
jeta smreka in jelka. Smreka je 
bila umetno vnesena oz. posa-
jena v naš prostor, jelka pa je 
naravna. Na ravni države je sli-
ka drugačna – 47 % iglavcev in 
53 % listavcev.

Kakšno je stanje gozdov v 
naši regiji?
Za vzhodni del Slovenije, se 
pravi tudi za naše območje, 
je značilna velika razdroblje-
nost gozdne posesti, kar je 
eden ključnih faktorjev, za-
kaj se z zasebnimi gozdovi ne 
gospodari bolj intenzivno, pa 
tudi gozd večinoma lastnikom 
ne predstavlja pomembnejše-
ga vira za preživetje. Povpreč-
na gozdna posest našega ob-
močja je 2,12 hektarja. Povrh 
vsega je gozd razdeljen še na 
tri do pet parcel, le-te pa se po-
gosto sploh ne držijo skupaj. 
Stanje gozdov je sicer zadovo-
ljivo, ne beležimo večjih težav. 
Na našem območju je preveč 
starih gozdov, kar pomeni, da 
je treba z gozdarskimi ukre-
pi pospeševati obnovo. Z lu-
badarjem trenutno nimamo 
večjih težav, kar pa ne pome-
ni, da ga ne bo. Glede na letoš-
nje vreme se lahko pojavi tudi 
še septembra.

V gozdu so tudi določene 
omejitve ...
V Sloveniji je z zakonom pre-

povedan sistem sečenj na 
golo, v nasprotju z Avstrijo, 
kjer to tolerirajo, nadalje je 
prepovedana uporaba kemi-
kalij v gozdu – razen v prime-
ru naravnih nesreč –, sečnja 
dreves brez odločbe – lastnik 
gozda ima kadar koli pravico 
poklicati gozdarja in iti z njim 
v gozd ter poiskati drevesa, ki 
bi jih lastnik rad posekal. Goz-
dar skuša pri skupnem ogledu 
gozda želji lastnika v največ-

ji možni meri ustreči. Če želi 
posekati npr. za en voz drv, 
bo gozdar označil drevesa za 
posek, jih izmeril in na osno-
vi tega izdal odločbo. Enako je 
v primeru, če lastnik želi les 
prodati, obnoviti ostrešje itd. 
Skratka, lastnik izrazi željo, 
kaj hoče v svojem gozdu, goz-
dar pa ugotovi, ali je to možno 
in nato skupaj označita drevje 
za posek. Zelo redki so prime-
ri, ko bi gozdar lastnika zavr-
nil in se ne bi našla sporazum-
na rešitev. V gozdove se tudi 
ne sme vnašati tujerodnih ži-
valskih in rastlinskih vrst, npr. 
pavlovnije, ki pa smo jo v na-
ših gozdovih že odkrili. Še več-
ji problem pa je jesen, ki se je 
vzdolž Save razširil v okoliške 
gozdove. Invazivne tujerodne 
drevesne vrste lahko izrinejo 
domače drevesne vrste in po-
polnoma spremenijo drevesno 
sestavo naših gozdov. Prepo-
vedana je paša v gozdu, obsta-
jajo tudi omejitve pri nabira-
nju gozdnih plodov.

Kakšen odnos do gozda ima-
mo po vašem mnenju Posav-
ci?
Imamo dober odnos, za vse 
funkcije v povezavi z gozdom 
je dobro poskrbljeno. Gozdna 
krajina je zelena, za gozdove je 
razmeroma dobro poskrblje-
no, ne vidi se, da so gozdovi 
zanemarjeni, ker ni bilo na-
ravnih ujm. Če v gozdovih le-
žijo veje po tleh, to laične jav-
nosti ne sme skrbeti, ker s tem 

ni nič narobe. Lastnik je veje 
pustil, da bodo strohnele in bo 
nastal humus. Kjer se nahaja-
jo pešpoti, npr. na Šentvid, Li-
sco, Azaleja Boštanj, gozdarji 
lastnike pri označitvi dreves 
za posek podučimo, da v oko-
lici poti malo bolj pospravijo 
veje in lesne odpadke, kot bi 
bilo sicer potrebno.

Koliko je v naših gozdovih 
sekanja na črno, sive eko-
nomije?
Sekanje na črno pomeni seka-
nje brez odkazila oz. označitve 
drevja za posek in izdaje od-
ločbe. Lani je bilo v brežiškem 
gozdnogospodarskem obmo-
čju brez odobritve posekanih 
2400 m3 lesa od skupno 174 
tisoč m3. Ogromno lesa gre iz 
gozda, ko ljudje rečejo, da gre-
do malo počistit. Koliko priko-
lic z drobnim in suhim drev-
jem lahko vidimo na cestah. 
Tudi v takih primerih je pot-
rebna označitev dreves za po-
sek s strani gozdarja, če gre 
za posek stoječih dreves, pa 
čeprav so drobna ali suha. Se-
znam revirnih gozdarjev je ob-
javljen na spletni strani ZGS. 
Lastniki večinoma poznajo 
svojega krajevno pristojnega 
gozdarja, saj z njim sodeluje-
jo že vrsto let.

Značilno za Slovenijo je, da v 
svojem gozdu lahko lastniki 
delajo kadar koli to želijo, ra-
zen če jim odločba to prepo-
veduje, npr. v času vegetacije, 
gnezdenja redkih ptic … Poma-
gajo jim lahko najožji družin-
ski člani in sosedje, pri čemer 
še vedno ne gre za sivo ekono-
mijo, predpisi so v tem prime-
ru zelo ohlapni. Če pa govori-
mo o prekupčevanju z lesom, 
lahko rečem, da lastnik svoj 
les lahko prodaja komur koli, 
mora pa imeti potrebno doku-
mentacijo. Tukaj pride do iz-
raza evropska uredba o skrb-
nem ravnanju z lesom, ki jo je 
naša država implementirala 
tudi že v nacionalni zakonoda-
ji. To pomeni, da mora biti za-
gotovljena sledljivost prometa 
z gozdnimi lesnimi sortimenti 
in preverljivo dokazana legal-
nost poseka dreves. Le-to do-
sežemo na način, da pokliče-
mo gozdarja, da odkaže les za 
posek in da pri poseku lastni-
ki zmanjšajo tveganje, da bi 
na trg šel nelegalno posekan 
les. Lastnik mora imeti poda-
tek, komu, kaj in koliko je pro-
dal. Včasih se je še v državnih 
gozdovih, npr. na Bohorju, pre-
cej kradlo, predvsem smreke, 
jelke, javorje. Danes so tatvi-
ne redke. Naša služba je tukaj 
tudi zato, da lastnikom svetuje, 
naj zahtevajo dobavnico ali po-
godbo od tistega, ki bo odkupil 
les ali delal v gozdu.

Ali se v posavskih gozdovih 
dovolj skrbi za pomlajeva-
nje gozda?

Niko Rainer, vodja Območne enote Zavoda za gozdove Brežice:

Pri nas je preveč starih gozdov
BREŽICE – Brežiško območno enoto Zavoda za gozdove (ZGS) že vse od ustanovitve v letu 1994 vodi Niko 
Rainer, 61-letni univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, sicer doma v Župeči vasi. Na področju goz-
darstva deluje že 37 let, pred ustanovitvijo ZGS je bil 13 let zaposlen na Gozdnem gospodarstvu Brežice, bil 
je tudi njegov zadnji direktor.

Niko Rainer
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Rekel bi, da se, ampak skladno 
s tem, koliko lastniki to sploh 
hočejo. Tiste, ki imajo majhne 
posesti, bomo težko prepri-
čali, da bodo posekali debel 
(star) gozd v zameno za mla-
dega. Vsak ima nekako izraču-
nano, da če gozd letno priras-
te za npr. 7 m3/ha in del tega 
tudi poseka, bo vedno imel 
npr. drva za kurjavo. Kjer je 
možno, uvajamo mlade goz-
dove. Zavedamo se dejstva, da 
je preveč starih gozdov. Zelo 
smo veseli, da poteka velika 
večina obnavljanja po naravni 
poti. Kjer pa to ne uspeva, lah-
ko lastniki s pomočjo subven-
cij dobijo zastonj sadike, imajo 
sofinancirano delo in zašči-
to pred divjadjo. Ne morejo 
pa pričakovati, da bodo vsa-
ko leto vsi dobili sadike in iz-
ključno samo smreko. Le-ta je 
popularna zato, ker najhitreje 
zraste in je najbolj uporabna. 
Pomlajevanje gozda je poveza-
no z dodatnimi stroški, saj je 
treba mlad gozd veliko bolj ne-
govati kot starega. 

Kako je s površinami v za-
raščanju? Koliko jih je in 
kakšna vizija bi morala biti 
glede tega?
Ugotavljamo, da se na našem 
območju površina gozdov 
zmanjšuje, kar pa ne pome-
ni, da lokalnega zaraščanja ni. 
Npr. daljnovod Beričevo–Kr-
ško je odnesel zelo veliko po-
vršin gozda, ravno tako avto-
cesta čez Krakovski gozd. To 
so infrastrukturni objekti, ki 
na eni strani gozdne površine 
zmanjšujejo, nekje se pa tudi 

kaj zarašča. Zaraščanja ne je-
mljemo kot problem, čeprav 
se zavedamo, da lokalno je 
prisotno, sploh v višje leže-
čih predelih. Nam je seveda v 
interesu, da bi bilo gozda več, 
kmetijci pa tega ne želijo. Goz-
dovi so predvsem v ravninskih 
predelih, kjer je apetit kmetij-
stva največji, s svojimi mnogi-
mi funkcijami zelo pomembni, 
ker pomagajo uravnavati pod-
nebje, zadržujejo vodo, skrbi-
jo za pestrost krajine, deluje-
jo protihrupno itd. Imajo torej 
toliko ekoloških učinkov, da bi 
že zaradi tega moral biti inte-
res, da je gozda več. Po drugi 
strani pa je tudi pomembno, 
da se znotraj gozdov vzdržuje-
jo jase in kosijo travniki, dru-
gače se bo rastlinojeda divjad 
še več prehranjevala na kme-
tijskih površinah.

Imamo v Posavju gozdne 
»veleposestnike«? Takšne, 
ki na veliko kupujejo goz-
dove pri nas in v Sloveniji?
Seveda jih imamo. Nekaj jih je 
nastalo kot posledica procesa 
denacionalizacije, npr. Škofi-
ja Novo mesto, Kartuzija Ple-
terje in nekatere fizične ose-
be, so pa tudi primeri, ko so 
ljudje, ki se ukvarjajo z goz-
darsko dejavnostjo, začeli in-
vestirati v nakupe gozdov. Že-
lja po nakupovanju gozdov je, 
a ni takšne ponudbe. Tisto, kar 
je bilo zanimivo in na trgu, je 
bilo pokupljeno in moram reči, 
da imamo s temi lastniki samo 
pozitivne izkušnje. Z gozdovi 
ravnajo zgledno in skrbijo za 
njihovo trajnost. Velepose-

stnik v tem primeru ni slabša-
len izraz.

Kako motivirati mlade za 
poklice, ki so v povezavi z 
gozdom in lesom? Kakšna 
so po vašem mnenju splošna 
prepričanja v zvezi s poklici, 
ki so vezani na gozd in lesno 
industrijo?
Težko se motivira za poklice 
v gozdarstvu, saj je bila politi-
ka zaposlovanja v zadnjih letih 
zelo restriktivna, lahko rečem 
celo, da zaposlovanja praktič-
no ni bilo, kar se nam zdaj zelo 
pozna. Vsi tisti gozdarski stro-
kovnjaki, ki so končali študij, 
več let niso dobili možnosti 
opravljanja niti pripravništva, 
kaj šele službe v gozdarstvu in 
so se zaradi preživetja zapos-
lili v drugih dejavnostih, tako 
da so danes za gozdarstvo traj-
no izgubljeni. Trenutno zapo-
slujemo tiste, ki zdaj prihaja-
jo na trg, politika države pa je 
taka, da lahko v okviru spreje-
tega letnega kadrovskega na-
črta nadomestimo samo tiste, 
ki se upokojijo, gredo na po-
rodniško ali se zaposlijo pri 
drugem delodajalcu. Teh pa je 
malo. Naš kolektiv je razmero-
ma star in v prej kot desetle-
tju se bo skoraj polovica zapo-
slenih upokojila, kar zna biti 
problem. Svetle prihodnosti 
za gozdarski poklic, ob trenu-
tni zakonski ureditvi, ne vidim.

Na začetku ste že omenili, da 
vaša dejavnost ni povezana 
samo z gozdovi, ampak tudi 
z živalmi, ki živijo v njih, kaj-
ne?  

Del naše dejavnosti je tudi 
usmerjanje razvoja populacij 
divjadi, po Zakonu o ohranja-
nju narave so delno naša skrb 
tudi zavarovane živalske vrste. 
Če npr. vrane, kormorani, 
čaplje, kune, žolne, medvedi in 
druge zavarovane živali pov-
zročijo škodo na zemljiščih, 
domačih živalih, objektih ali 
drugem premoženju, naši ce-
nilci ocenijo škodo in pripra-
vijo odškodninske zahtevke 
za povrnitev povzročene ško-
de. Sicer pa za celotno obmo-
čje načrtujemo tudi višino od-
strela po spolni in starostni 
strukturi ter živalskih vrstah 
in izdelamo razdelilnik za lo-
vske družine. 

Na našem območju imamo 
tudi medvede, ki stalno živijo 
tukaj, vendar je težko reči toč-
no, kje so, saj je to živalska vr-
sta, ki ima zelo veliko področje 
gibanja. Videni so bili na Gor-
jancih, na Jatni pri Radečah, 
okoli Šentjanža in verjetno 
še kje. Veliko je divjih praši-
čev, a z načrtovanjem odstrela 
po spolni in starostni struktu-
ri stalež uspešno reguliramo. 
Vedno večji problem predsta-
vljajo bobri, ki so tudi zavaro-
vana živalska vrsta. Na podro-
čju cerkljanskega letališča so 
prisotni tudi šakali, v poveza-
vi z njimi je bil že izveden in-
terventni odstrel. Kot zanimi-
vost, na našem območju je bilo 
v letu 2017 odstreljenih 2368 
srnjadi, 55 jelenjadi, 500 pra-
šičev, 700 lisic, 410 sivih vran.

 Rok Retelj

Organizacijski odbor za pripravo prireditve 
"Spomin in opomin" Planina 1942-1991-2018

vas vabi na

TRADICIONALNO SREČANJE

na Planini v Podbočju,  ki bo
v soboto, 8. septembra 2018, ob 11. uri.

Ob 10.30 uri bo polaganje vencev pred 
spomenik v vasi Planina.

Slavnostni govorec na prireditvi bo 
dr. Martin Premk, 

kustos v muzeju vojaške zgodovine v Pivki.

SPOMIN IN OPOMIN

Kot je v pozdravnem nago-
voru dejal predsednik PZDU 
Posavje Jožef Žnidarič, tradi-
cionalno srečanje predstavlja 
dan, ki si ga upokojenci naredi-
jo prijetnega, družabnega, le-
pega, a ne zgolj za čas njego-
vega trajanja, temveč tudi za 
to, da jim dan ostane v lepem 
spominu, jih obogati in napol-
ni z energijo. Kajti, kot je menil, 
je poglavitna naloga upokoje-
ne generacije ta, da se odloči, 
kaj storiti s razpoložljivim ča-
som in temu dati dodano vred-
nost, in zaključil: »To smo mi, 
se ne damo in gremo skupaj v 
naš jutri!« Pred tem je zaželel 
še posebno dobrodošlico v le-
tošnjem letu pokrajinski zvezi 
pridruženemu Društvu upoko-
jencev Radeče, katerega člani 
so se v lepem številu udeleži-
li družabnega dogodka. PZDU 
Posavje tvori tako od letošnje-
ga leta 14 stanovskih društev, 
sicer pa je v DU Radeče včla-
njenih prek 800 upokojenk in 
upokojencev. 

Slavnostni govornik in pokro-
vitelj srečanja, župan občine 
Brežice Ivan Molan, je zbrane 
obenem pozdravil tudi v ime-
nu Sveta regije Posavje, kate-
remu predseduje, pri čemer je 
izpostavil odgovornost, zave-
danje in skrb za kakovost živ-

Generacija, ki je ustvarila družbo
BREŽICE, POSAVJE – V organizaciji Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) Posavje je bilo Društvo 
upokojencev Brežice na zadnjo soboto v avgustu gostitelj že 14. srečanja upokojencev Posavja. V brežiški 
športni dvorani se jih je zbralo prek 600.

ljenja starejše generacije, ki 
v brežiški občini predstavlja 
kar 20 odstotkov vse popu-
lacije. Izpostavil je vrsto pro-
jektov, ki jih občina podpira in 
omogoča z namenom starej-
šim zagotoviti kakovostne in 
raznovrstne dejavnosti v je-
seni njihovega življenja, npr. 
projekt brezplačnih prevozov 
Sopotniki, vadba za starejše, 
večgeneracijski center, raču-
nalniški tečaji za starejše ipd. 
Brežiški župan se je zbranim 
ob tej priložnosti tudi zahvalil 
za njihov prispevek tako nek-
daj kot danes: »Danes ste tu 
zbrani pripadniki generacij, 
ki ste ustvarili današnjo druž-
bo, lokalno skupnost in drža-

vo. Z vrednotami solidarnosti, 
prizadevanji in požrtvovalnos-
tjo ste zgradili močne temelje, 
na katerih smo lahko razvi-
jali našo skupnost naprej ...« 
Dobro počutje na srečanju so 
zbranim zaželeli med drugim 
tudi predsednica DU Brežice 
Jožica Sušin, sevniški župan 
Srečko Ocvirk, podžupan ob-
čine Kostanjevica na Krki Ro-
bert Zagorc, direktorica Ho-
tela Delfin Izola Nina Golob, 
predsednik Društva upoko-
jencev občine Brdovec iz Hr-
vaške Željko Gašperinčić, 
predsednica DU Radeče Jože-
fa Novak in predsednik Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije Janez Sušnik. Slednji je 

zbrane ob tej priložnosti poz-
val, naj se udeležijo jesenskih 
lokalnih volitev in volijo pred-
stavnike ljudstva ne po njihovi 
politični pripadnosti, temveč 
po izkazanem razumevanju in 
izkazani podpori starejšim ge-
neracijam.

Pred pogostitvijo in družab-
nim delom srečanja upoko-

jencev so slednje s kulturnim 
programom razvedrili har-
monikarka in vokalistka Ana 
Travnikar ter citrar Rok Be-
ričnik, izjemen duet, sopra-
nistka Mihaela Komočar 
Gorše in tenorist Aljaž Bo-
žič, s skečem V čakalnici čla-
ni literarne sekcije DU Breži-
ce, ženska vokalna skupina Up 
in DU Kapele-Dobova ter glas-
bena zasedba Mariachi fiesta 
en Jalisco.
 Bojana Mavsar 

Srečanja so se udeležili člani 14 društev upokojencev, na fo-
tografiji člani DU Dobova-Kapele.

Duet Mihaela Komočar Gorše 
in Aljaž Božič

BRUSELJ – Odbor za Kmetijstvo in razvoj podeželja AGRI je na 
prvem jesenskem zasedanju potrdil predlog 2. faze pripravljal-
nega ukrepa »Pametna podeželska območja v 21. stoletju«, so 
sporočili iz pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/
EPP), ki je skupaj s kolegom Tiborjem Szanyijem (S&D) so-
predlagatelj omenjenega ukrepa, namenjenega razvoju podeže-
lja. Ob potrditvi ukrepa je Bogovič izrazil skrb ob pričakovanem 
zmanjšanju sredstev, namenjenih za Skupno kmetijsko politiko 
(SKP) v novi finančni perspektivi. Po najnovejšem predlogu se 
bo za SKP namenjalo zgolj 0,3 % BDP-ja EU, kar je za namen za-
gotavljanja prehranske varnosti in urejenega podeželja po nje-
govem mnenju odločno premalo: »V Evropi se države članice 
NATA več ali manj strinjajo, da je treba 2 % BDP zagotoviti za 
obrambno varnost. Teh 0,3 % BDP, ki se namenja za prehransko 
varnost, je skoraj 7x manj od tistega, kar namenjamo za vojaš-
ko varnost. Mislim, da je to narobe in bomo imeli zaradi tega ve-
like probleme.« Bogovič je ob tem še posebej izpostavil proble-
matiko krčenja sredstev za II. steber SKP, ki je namenjen razvoju 
podeželja in je po njegovem mnenju ključnega pomena za pri-
hodnost ohranjanja ruralnih območij, saj bodo ta ostala privlač-
na za bivanje in kmetovanje tudi skozi postopek digitalizacije in 
uvedbo inovativnih postopkov in tehnologij. »V kolikor ne bomo 
zagotovili kvalitetnih pogojev za bivanje, vključno s primernimi 
širokopasovnimi povezavami ter vso, poleg kmetijstva, potreb-
no infrastrukturo na področju sociale in zdravstva, mladi eno-
stavno ne bodo bivali na podeželju,« je opozoril Bogovič. Izrazil 
je tudi pričakovanje, da bodo tudi tisti, ki snujejo finance za pri-
hodnji evropski proračun, bili bolj radodarni oz. realni pri sred-
stvih, namenjenih za kmetijstvo, in da se povrnejo vsaj na raven, 
kot so bila doslej.   P. P.

Bogovič svari pred znižanjem 
sredstev za prehransko varnost

LJUBLJANA, POSAVJE – Z rednim zasedanjem Državnega zbo-
ra so se oblikovala in začela z delovanjem tudi vsa delovna te-
lesa in komisije DZ. V več odborov in komisij so bili imenova-
ni tudi poslanci iz Posavja. Tako je bil Matjaž Han (SD), ki je 
vodja poslanske skupine Socialnih demokratov, imenovan za 
člana Kolegija predsednika DZ, Komisije za poslovnik, Mandat-
no-volilne komisije in Odbora za finance. Tomaž Lisec (SDS) 
je podpredsednik Odbora za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino. Dušan Šiško (SNS), namestnik vodje poslanske sku-
pine Slovenske nacionalne stranke, je član Mandatno-volilne 
komisije, podpredsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor ter član Odbora za izobraževanje, znanost, šport in 
mladino, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo ter Odbora za obrambo. Igor Zorčič (SMC), vod-
ja poslanske skupine Stranke modernega centra, je član treh 
komisij in odborov, in sicer Kolegija predsednika Državnega 
zbora, Mandatno-volilne komisije ter Odbora za infrastruktu-
ro, okolje in prostor.  B. M. 

Posavski poslanci v več 
parlamentarnih odborih
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KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si

KERAMIKA IN KOPALNICE
www.extraform.si
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Bošt nja
Trgovina in skladišče
Dolenji Boštanj 55a

031/698-929

 Krško 
MDB 7 

Leskovec pri Krškem
051/657-667

Novo tomes
Ljubljanska c. 22

Trgovska hiša Bršljin
051/612-638

  Trebnje
Obrtniška c. 22
(bivša Afrika)
051/611-958

 Brežice 
Pleteršnikova ul. 3
(nasproti Spar-a)

051/611-235

 
    

       

  Šentjur
Ljubljanska c. 32

(pos. cona ANDERBURG)
030/641-570

    

   

V PE Boštanj nudimo:
- VELIKA IZBIRA TOPLIH
  PODOV
- Mešalnica zidnih in
  fasadnih barv
- Lazure za les
- OSTANKI KERAMIKE

že za 4,90€ / 0,75L

od 5€ / m2 dalje
    

od 3€ / m²

Nudimo še:
- IZRIS KOPALNIC
- MOŽNOST DOSTAVE VELIKE ZALOGE KERAMIKE

OD 7. 9. DO 24. 9. 2018

vsa keramika
od 25-40 %
popusta*
*Razen ar�kli v akciji in 
označeni s *TNC* ceno.

Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se 
ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite 
zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej 
dogovorjenih sestankov s potencialnimi partnerji.

Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki 
vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje.

SEE MEET SLOVENIJA 2018 je mednarodni B2B 
forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja 
iz različnih panog s posebnim poudarkom za 
podjetja s področja digitalizacije industrijskih 
procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, 
izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja 
energetske učinkovitosti in druge storitve. V zgolj 
dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na 
domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej 
načrtovanimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito 
prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno 
sodelovanje.

ZA SODELOVANJE NA SEE MEET 2018 SE 
LAHKO REGISTRIRATE NA WWW.SEEMEET.SI

Povpraševanje in informacije na 
natasa.bozic@rra-posavje.si  ali 074881040

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

To število je, kot pravi direkto-
rica Darja Planinc, v primer-
jalnem obdobju na ravni lan-
skoletnega, se pa vsako leto 
spreminja struktura ponujenih 

programov, ki jo poleg umetni-
ške relevance določata tako po-
nudba izvajalcev programov 
kot tudi interes obiskovalcev: 
»Tako je bila v programski she-
mi enote Kulturni dom v prvem 
polletju večina gledaliških do-
godkov, tako v naši organiza-
ciji kot organizaciji zunanjih 
prirediteljev. Glede na večje 
število gledaliških dogodkov, 
teh je bilo v prvem polletju kar 
27 (lani v enakem obdobju 16), 
je bilo nekoliko manj dogodkov 
s področja glasbene in filmske 
dejavnosti.« Planinčeva dodaja, 
da se je odločitev, da ponudijo 
več gledališkega programa, iz-

Pred vrati je vpis v novo sezono
KRŠKO – V javnem zavodu Kulturni dom Krško, v sklopu katerega deluje pet enot – ob osrednji enoti še Me-
stni muzej Krško, Galerija Krško, Mencingerjeva hiša in Grad Rajhenburg –, se je v prvem polletju zvrstilo 
okoli 470 prireditev, ki jih je obiskalo 38.740 obiskovalcev.  

kazala za več kot pravilno, saj 
so v letošnjem polletju glede 
na isto obdobje lani zabeleži-
li kar 87-odstotno rast števila 
obiskovalcev gledaliških pred-
stav: »Pri tem moramo izposta-
viti odličen obisk abonmajskih 
predstav, med njimi še pose-
bej predstav za otroke, ki so del 
Rumenega abonmaja. Poleg ve-
likega interesa staršev in otrok 
je večji obisk tudi rezultat zelo 
dobrega sodelovanja z vzgoj-
no-izobraževalnimi ustanova-
mi v regiji in izven nje, za kate-
re so predstave izvedene tudi v 
dopoldanskem času.« 

V teh dneh se namreč priče-
nja vpis v novo gledališko se-
zono. Od 10. do 21. septembra 
bo potekal za dosedanje, od 
24. septembra do 13. oktobra 
pa za nove abonente. Abonmaj-
ski program s sofinanciranjem 
omogoča Občina Krško, s či-
mer lahko na odru velike dvo-
rane KD gostijo najboljše, tudi 
nagrajene predstave pretekle 
sezone oz. sezon. Lani je bilo 
v Modri in Zeleni abonma vpi-
sanih 225 abonentov ter v Ru-
meni abonma 107, v slednjem 
si je predstave ogledalo več kot 
250 otrok in njihovih staršev. 
Poleg standardnih ugodnosti je 
letošnja ta, da imetnikom ene-
ga izmed abonmajev pri naku-

pu rumenega priznajo popust 
v višini dodatnih 15 evrov, ugo-
dne cene abonmajev so pripra-
vili tudi za dijake in študente. 
Planinčeva je še poudarila, da 
pri predstavah za najmlajše 
sodelujejo tudi z OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja in Varstveno-de-
lovnim centrom Krško-Lesko-
vec, in sicer tako, da njihovi 
učenci oz. varovanci skupaj z  
zaposlenimi na vhodu prever-
jajo vstopnice, ob koncu pred-
stave pa otroke nagradijo s čo-
koladicami.  

Sicer pa se je od skupnega šte-
vila 469 dogodkov v letošnjem 
polletju več kot dobra polovi-
ca zvrstila v njihovi organiza-
ciji, in sicer 189 v Kulturnem 
domu, 16 v Mestnem muze-
ju in Mencingerjevi hiši ter 80 
na gradu, 22 dogodkov je bilo 
v soorganizaciji, v 162 prime-
rih so preko najema prostorov 
in storitev prireditev izvedli 
zunanji organizatorji. Največ 
obiskovalcev – 26.830 – se je 
udeležilo skupno 319 dogod-
kov v osrednjem hramu kultu-
re, od tega si jih je dobrih 8.000 
ogledalo predstave. Poleg gle-
daliških so bile v enakem ob-
dobju lepo obiskane tudi glas-
bene predstave, katerim je v 
KD in na gradu prisluhnilo oko-
li 4.340 obiskovalcev. Razstave 

likovnih del na petih prizori-
ščih si je ogledalo okoli 1.080 
obiskovalcev, muzejska dejav-
nost z razstavami pa je bila s 
4.030 gosti najbolj obiskana na 
gradu, več kot 1.250 obiskoval-
cev si je ogledalo tudi razstave 
v mestnem muzeju. Filmske 
projekcije so v šestih mesecih 
privabile okoli 3.640 gledal-
cev, druge dogodke je obiska-
lo 12.814 obiskovalcev. 

Na letni ravni Kulturni dom 
Krško razpolaga s 27 tisoč evri 
investicijskih sredstev. Večji 
poseg je bil izveden v kotlov-
nici in na hladilnem agrega-
tu v osrednji stavbi, s katerim 
zagotavljajo nemoteno delo-
vanje klimata v veliki dvorani, 
pred kratkim so na najbolj kri-
tičnih mestih sanirali zamaka-
nje strehe na objektu. Zaradi 
izlivov vode v Mestnem muze-
ju in Mencingerjevi hiši so mo-
rali začasno zapreti posame-
zne razstavne prostore, prav 
tako so imeli z izlivi vode kot 
posledica neurij težave tudi na 
gradu. Na njem so morali že 
spomladi zaradi dotrajanosti 
umakniti s strehe vse lese-
ne snegobrane, zato bo njihov 
večji investicijski poseg v pri-
hajajoči jeseni namestitev no-
vih, tokrat kovinskih snegobra-
nov.  Bojana Mavsar

Darja Planinc
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Spoštovani volivci, podporniki in kritiki,
Po pretečenih treh mesecih so se volilne strasti umirile. Mnogo je 
bilo programov, obljub in izrečenih besed. Mi, v stranki ROK, naše 
obljube ne jemljemo kot besede, ampak kot zavezo, ki jo bomo 
uresničili. Kljub temu, da v kandidaturi s kandidati nismo uspeli 
doseči parlamentarnega praga, menimo, da poznamo domače okolje, 
težave in spremembe, ki bi bile v korist okolju in predvsem ljudem 
in da znamo zastopati vaš glas tudi ob najpomembnejših državnih 
temah. Izpostavili smo kar nekaj tem (zdravstvo, pokojnine, varnost, 
mladi, mlade družine, podeželje, sobivanje z Romi in tujci ... ), ki bodo 
prioriteta v prihodnjem obdobju, tako na državnem kot na lokalnem 
nivoju. Nam je pa v ponos, da smo znali problematiko domačih ljudi 
predstaviti parlamentarni stranki, da je Stranka Alenke Bratušek imela 
posluh, stranka ROK pa pogum, kar je rodilo vzajemno spoštovanje 
in uspeh.

To sodelovanje pa je že obrodilo rezultate, saj je na pobudo stranke 
ROK v koalicijsko pogodbo vnesen zakon o porodniški (dikcijo zakona 
bomo predstavili kot posebno prilogo).

Smo pa v stranki ROK zelo odprti za nove ideje, zato vabimo vse, ki 
bi želeli sodelovati pri soustvarjanju življenja v našem okolju. Vse 
tiste, ki bi si želeli delovati in do sedaj niso našli pravega poguma 
ali bili kako drugače slišani in bi bili hkrati pripravljeni kandidirati 
na prihajajočih novembrskih lokalnih volitvah, naj napravijo 
kontakt na e-mail: info@stranka-rok.si.

Nam bo pa v izziv, da bomo s stranko ROK na prihajajočih jesenskih 
lokalnih volitvah pogumno zastopali zastavljena načela in ukrepe ter 
znanje in ideje za boljšo prihodnost. 

Hvala za vaše razumevanje. Hvala, da smo vam lahko predstavili delček 
ideje in se hkrati zelo zahvaljujemo za vašo podporo. 
 
Naše obljube niso le besede, ampak zaveza. 

Z globokim spoštovanjem.

V imenu stranke ROK : 
David Imperl, 

predsednik občinskega odbora Krško
Marijan Žibert, 

predsednik občinskega odbora Brežice in predsednik stranke
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje

Trenutno potekajo dela na 
treh odsekih Ulice Anke Sal-
mič, in sicer na 150 metrov 
dolgem odseku od Okrepče-
valnice Arh (po domače pri 
Pepiju, op.p.) do Bivalne eno-
te VDC Leskovec-Krško, od tu 
dalje na 100 metrov dolgem 
odseku do priključku Wolfo-
ve ceste (na Ulce) in v nadalje-
vanju na 300 metrov dolgem 
odseku do križišča s Sejmiško 
ulico. Na prvem odseku je bila 
izvedena ureditev nove kana-
lizacije, optike in pločnika, na 
preostalih navedenih odsekih 
pa je poleg tega v izvajanju še 
rekonstrukcija vodovoda in 
po potrebi zamenjava kablov 
javne razsvetljave. Sočasno se 
izvajajo tudi ureditve nave-
zav na vse zasebne dovoze in 
priključke ulic, prav tako pa bo 
v asfaltni izvedbi rekonstrui-
ran priključek v smeri cerkvi-
ce sv. Ane v dolžini okoli 10 
metrov, predvsem z vidika vi-
šine, saj imajo sedaj vozila za-
radi strmega nagiba priključne 
ceste težave tako pri izvozu kot 
uvozu na/z Ulice Anke Salmič. 
Vrednost investicije v 1. fazo 

Obnova še do konca meseca
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Predvidoma do konca septembra bodo zaključena dela 1. faze rekonstrukcije 
treh odsekov, skupaj dolgih 550 metrov, Ulice Anke Salmič v Leskovcu. Po temeljiti obnovi je 2. faza del do 
priključka za Loke predvidena v prihodnjem letu.

obnove najdaljše in s prome-
tom zelo obremenjene  leskov-
ške ulice, saj ta poleg dostopa 
do največjega krajevnega na-
selja Gmajna predstavlja glav-
no prometno žilo v smeri Se-
nuš, tamkajšnjih zaselkov ter 
Raki in Velikem Trnu, znaša 
430.000 evrov.

Naj še dodamo, da je ureditev 
komunalne infrastrukture na 
Ulici Anke Salmič preko javne-

ga naročila pridobila družba 
Pondus iz Maribora. Podjetje, 
registrirano za svetovanje, in-
ženiring in druge poslovne sto-
ritve, ustanovljeno v letu 2004, 
izvaja dela izključno s podizva-
jalci, saj ima le tri do štiri za-
poslene. Iz bonitetnega poroči-
la družbe, ki sicer ne razpolaga 
s predstavitveno spletno stra-
njo in s tem opisom dejavnosti 
ali referenc, je razvidno, da je 
minulo poslovno leto zaključi-

la s 15.125,80 evri čistega do-
bička, sicer pa je celoletni pro-
met podjetja znašal 402.611 
evrov, kar pomeni manj, kot 
bo dotična družba prejela za 
izvedbo rekonstrukcije ceste 
v Leskovcu. Poleg podizvajal-
cev pa je »domač« še nadzor, 
ki ga izvaja Janko Vlahušič iz 
MV Biro iz Krškega. 

UREJENA VARNA 
ŠOLSKA POT

Četudi je kljub delom cesta 
prehodna, se zaradi izvajanja 
del, nakopičenega gradbene-
ga materiala, prisotne grad-
bene mehanizacije, izkopa-
nih jam in neravnega terena 
hoja po trasi, razen za dosto-
pe k stanovanjskim objektom, 
ne priporoča. S tega vidika, 
pa tudi, ker ob obvozni in se-
daj zelo prometni Grebenčevi 
cesti ni urejenih pločnikov, je 
Osnovna šola Leskovec pri Kr-
škem uredila in priporoča var-
no šolsko pot. Slednja poteka z 
Gmajne po cesti do cerkve sv. 
Ane in v nadaljevanju med hi-
šami do Okrepčevalnice Arh 
ter v obratni smeri. Zaradi vo-
zil, ki dostopajo do zapore, je v 
višini parkirišča Okrepčevalni-
ce Arh urejen tudi začasen pre-
hod za pešce.
 Bojana Mavsar

Pogled na zadnji odsek v obnovi v vidnem polju do odcepa 
s Sejmiško ulico, do katere bodo potekala v letošnjem letu 
predvidena dela.

Naročnik: Stranka ROK, CPB 43, Brežice

KREMEN – 24. avgusta so vi-
nogradniki Društva vino-
gradnikov Sremič že sedmič 
postavili društveni klopotec, 
katerega klopotanje vetrnic 
letos vse do doline odzvanja 
z domačije Vevar na Kreme-
nu.

Postavitev klopotca, ki s šti-
rimetrskimi vetrnicami sodi 
med največje v Sloveniji, je 
eden najbolj tipičnih sloven-
skih običajev v vinorodnih ob-
močjih. Poleg osrednje naloge, 
da iz vinogradov odganja ptice, 
najavlja čas skorajšnje trgatve. 
Sama postavitev je v preteklo-
sti praviloma sovpadala z go-
dovanji sv. Jakoba, sv. Ane in sv. 
Lovrenca, torej v dneh med 25. 
julijem in 10. avgustom, zara-
di dopustov in posledično od-
sotnih vinogradnikov pa ga v 
DV Sremič že nekaj let postav-
ljajo v predzadnjem vikendu 
v avgustu. Po letu 2012, ko so 
klopotec prvič postavili na Sre-
miču, in so ga v nadaljevanju 
selili po krožni poti vinorodnih 
pobočjih Sremiča, Kremena, 
Kostanjka, Malega Kamna in 
Libne, drugič klopota na Kre-
menu, tokrat nad vinogradni-
škimi površinami družine Ve-
var, ki obdeluje in prideluje 
vino iz grozdja na 1500 trtah. 
Sicer je letošnjo postavitev 
klopotca, ki bo domoval na tej 
lokaciji najkasneje do marti-

Odganja ptiče in kliče trgače

novega, iz popoldanskih v zgo-
dnje večerne ure prestavil mo-
čan naliv, a so bili člani društva 
kljub razmočenemu terenu že 
rutinirano kos zadanemu op-
ravilu, čemur je sledila še po-
gostitev in druženje tako čla-
nov društva kot obiskovalcev 
prireditve. 

DV Sremič, ustanovljeno leta 
1995, trenutno šteje 136 čla-
nov, ki so aktivni, je povedal 
predsednik Jože Kodela, sko-
zi celo leto. Na društvenem ni-
voju med letom, poleg pra-
znika vina in v sklopu tega 
ocenjevanja vzorcev vin, izve-
dejo več delavnic, strokovnih 
izobraževanj in ekskurzij, kot 
društvo pa se predstavljajo na 
različnih dogodkih in priredi-
tvah. Navezujoč se na letošnjo 

trgatev je še povedal, da bo 
treba s pridelkom letos še po-
sebno skrbno delati, saj je bila 
letina deležna tako dolgotraj-
nega deževja, na več lokacijah 
tudi toče, kot visokih tempe-
ratur: »Na mikrolokacijah, kot 
je denimo Kremen, je toča pri-
zanesla grozdju, zato pa so jo 
bili večkrat deležni vinogradi 
na Sremiču. Letnik bo podoben 
lanskemu, a bo treba z njim 
skrbno delati. Trgatev bo ča-
sovno ponovno nekoliko prej, 
kar pomeni, da bodo kisline 
nekoliko nižje, sladkorne stop-
nje pa višje. Posamezne sorte 
se bodo trgale že pred 1. sep-
tembrom, predvsem na nižje 
ležečih lokacijah, to je na okoli 
200 m nadmorske višine, v za-
četku septembra pa se bo pri-
čelo s trganjem chardonnaya, 
sauvignona, muškata, belih 
sort. Glede na trenutne me-
ritve naj bi trganje frankinje 
potekalo okvirno sredi sep-
tembra, črnine pa po 15. sep-
tembru.« 

 Bojana Mavsar

Vinogradniki med dvigom društvenega klopotca 

Rok za prijavo zalog vina
Z jutrišnjim dnem, 7. septembra, se izteče rok, do katerega mo-
rajo pridelovalci grozdja, mošta in vina, ki so vpisani v Register 
pridelovalcev grozdja in vina in so prijavili vino, letnik 2017, 
na upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2018.
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PROIZVODNJA – avgust 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 KOEL 7 - 115 400 27 100 0 2

PB 5 KOEL 10 - 110 400 30 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinska bloka 
PB4 in PB5 92.553 2 9

CPB 18, 8280 Brestanica

KOEL - ekstra lahko kurilno olje

Popravek
V prejšnji številki Posavske-
ga obzornika je prišlo v član-
ku z naslovom Tradicional-
ni malkovški pohod na str. 8. 
do napake pri zapisu imena 
slavnostnega govornika v 
Čehnarjevi dolini. To je bil 
Janez Valant in ne Milan 
Gorjanc, kot smo pomoto-
ma zapisali. 
 Ur. 

SEVNICA – Za lepši in še popolnejši videz sevniškega gradu, ki 
stoji na griču nad starim mestnim jedrom in nudi krasen pogled 
na savsko dolino, potekajo konservatorsko-restavratorski pose-
gi. V zadnjih letošnjih avgustovskih dneh je bila zaključena posli-
kava hodnika v prvem nadstropju, trenutno pa potekajo obnovit-
vena dela na kamnitih elementih v atriju – na kamnitih stebrih 
(na fotografiji). »Konservatorsko-restavratorski posegi so se pri-
čeli v mesecu aprilu in v roku enega meseca naj bi bil projekt v 
celoti zaključen. Finančna sredstva prispevata Ministrstvo za kul-
turo in Občina Sevnica kot lastnik tega objekta, in sicer v višini 
dobrih 50 tisoč evrov, od tega je sofinancerski delež ministrstva 
slabih 40 odstotkov,« je povedal svetovalec za kulturo na KŠTM 
Rok Petančič.  S. R. 

SEVNICA – Zadnjo soboto v letošnjem avgustu je Planinsko 
društvo Lisca Sevnica uspešno že četrto leto zapored izpe-
ljalo rekreativno in tudi tekmovalno prireditev – Sevniški 
planinski maraton, ki se ga je udeležilo okoli 150 pohodnic 
in pohodnikov. Začetek in cilj je bil pri sevniškem športnem 
domu.

Udeleženke in udeleženci pohoda so lahko izbrali eno od šes-
tih pohodnih poti v dolžini od šestih do 66 km. Najmlajši so se 
skupaj s starši podali na šest kilometrov dolgo Škratkovo graj-
sko pot ali na 11 km dolgo Cicibanovo pot, ostali so se podali na 
Lisjakovo pot (18 km), Ajdovsko pot (28 km) ali na 49 km dol-
go Maratonovo pot. Za najdaljšo, 66,5 km dolgo Gamsovo pot, 
ki je bila edina tekmovalna, se je odločilo 17 »trail« tekačev, od 
katerih jih je 12 uspešno prišlo do cilja. Najhitrejši med njimi je 
bil Mitja Kelemen s časom 7 ur 47 minut 2 sekundi, drugi je bil 
Dejan Ernestl s časom 8 ur 1 minuta 37 sekund, tretji pa Aleš 
Mars s časom 8 ur 56 minut in 12 sekund.
Vse poti so vodile pretežno po markiranih planinskih poteh s 
čudovitimi razgledi in mnogokrat tudi mimo izjemnih kultur-
nih in naravnih znamenitosti – in vse so vodile, razen dveh poti 
za najmlajše, na priljubljeno 947 metrov visoko izletniško toč-
ko v Posavju, na Lisco. Po uspešno opravljenem pohodu so vsi 
prejeli priznanja, najboljši na Gamsovi poti pa izvirne lesene 
medalje, darilne bone in praktične nagrade. Nagrado so preje-
li tudi najstarejši, najmlajši, najtežji in najbolj izvirno oblečen 
udeleženec ter najbolj številčna družina in najštevilčnejše or-
ganizirana skupina. 
 S. R./vir: PD Lisca Sevnica

Pobudnika dogodka, predse-
dnik Fitnes zveze Slovenije 
Dušan Gerlovič ter dolgoletna 
članica sevniškega športnega 
društva in telovadna vadite-
ljica Estera Savić Bizjak, sta 
se v letošnjem juliju udeležila 
svetovnega sokolskega zleta v 
glavnem mestu Češke skupaj 
z ostalimi članicami in člani 
slovenskih športnih društev 
(tudi iz Posavja). Iz Prage sta 

se vrnila z mnogimi prijetnimi 
vtisi in nepozabnimi spomini. 
Zaživela je tudi ideja o pripra-
vi podobnega dogodka na slo-
venskih tleh in tako je Športno 

Negujejo izročilo sokolstva
SEVNICA – 30. avgusta se je v grajskem parku na sevniškem gradu odvijala vseslovenska sokolska športna 
telovadna akademija. Na njej se je predstavilo več društev, ki negujejo izročilo slovenskega sokolskega gi-
banja – telovadnih navdušencev in rodoljubov.

društvo Partizan Sevnica prip-
ravilo vseslovensko sokolsko 
športno akademijo s podnas-
lovom »Praga po Pragi«.

Na akademiji so sodelovali čla-
nice in člani ŠD Partizan Sev-
nica, ŠD Sokol Bežigrad Lju-
bljana, TVD Partizan Boštanj, 
TD Sokol Brežice in TD Belo-
kranjski sokol Metlika. Nasto-
pajoči se pokazali nekaj telo-

vadnih elementov na travi, 
napihljivi blazini in bradlji ter 
bili za vsak nastop nagrajeni 
z aplavzom. Kot poseben gost 
se je predstavil 80-letni Anton 

Žibert iz Zavratca pri Studen-
cu, ki se zadnjih 18 let aktivno 
ukvarja z bodybuildingom pod 
strokovnim vodstvom trenerja 
Mitje Petana iz Brežic.

Športni dogodek je imel še kul-
turni dodatek – zapeli so čla-
ni Okteta Jurija Dalmatina, na 
citre je zaigrala Neža Simon-
čič, del spominov na nastop 
na enem izmed sokolskih zle-
tov pa je z zbranimi delila nek-
danja telovadka Anica Perme. 
Občinstvo so nagovorili sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
predsednik Sokolske zveze 
Slovenije in upokojeni dolgo-

letni predavatelj na Fakulte-
ti za šport v Ljubljani prof. dr. 
Herman Berčič, direktor Di-
rektorata za šport pri Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Boro Štrumbelj 
ter predsednica ŠD Partizan 
Sevnica Sara Martinšek, ki 
je napovedala svečano telova-
dno akademijo leta 2022. Z njo 
bodo obeležili 110-letnico sev-
niškega sokolskega društva, ki 
je bilo po podatkih raziskoval-
ca sevniške preteklosti Oskar-
ja Zorana Zeliča ustanovljeno 
30. junija 1912. 

 Smilja Radi

V sevniškem športnem društvu skrbijo za podmladek.

V grajskem parku sevniškega gradu se je odvijala sokolska te-
lovadna akademija, na kateri so se predstavile tudi staroste 
ŠD Sokol Bežigrad Ljubljana.

Sevniški planinski maraton 

Pohodnice in pohodniki Sevniškega planinskega maratona so 
izbirali med šestimi pohodnimi potmi v dolžini od 6 do 66 km

Konservatorska dela na gradu

Z novim avtobusom v šolsko leto
BISTRICA OB SOTLI – V 
Osnovni šoli Bistrica ob So-
tli se je 142 učencev na prvi 
šolski dan razveselilo nove-
ga avtobusa, naložbe podje-
tja Integral Brebus Brežice, 
ki skrbi za šolske prevoze. 

Naložbe se veselijo zlasti voza-
či, ki jih v bistriški šoli ni malo, 
saj šolo ob otrocih iz enajstih 
vasi bistriške občine obiskuje-
jo tudi vozači iz sosednjega Po-
lja ob Sotli, s šolskim avtobu-
som pa opravijo tudi prevoze 
na vse ekskurzije. Da je bila po-
sodobitev po osmih letih upo-
rabe starega avtobusa že nuj-

na, je bilo slišati tako s strani 
ravnatelja Bogomirja Marčin-
koviča, župana občine Bistrica 
ob Sotli Franja Debelaka kot 
direktorja avtobusnega pod-

jetja Integral Brebus Brežice 
Jožeta Baškoviča, ki je pove-
dal, da je občina izrazila pobu-
do po nakupu novega avtobu-
sa, podjetje pa je, zavedajoč se, 

da je treba kar najbolje poskr-
beti za varnost otrok, pobu-
do uresničilo. Nakup je znašal 
okoli 200.000 evrov. Poleg vo-
začev se je naložbe najbolj raz-
veselil Miran Trunk, ki na bi-
striški šoli že dvajset let skrbi 
za prevoze šolarjev. Nova pri-
dobitev je lep uvod v jubilejno 
leto, v katerem bodo prosla-
vili 40-letnico od odprtja so-
dobnejše šolske zgradbe. Ob 
prestopu šolskega praga je 
ravnatelj vsem učencem zaže-
lel uspešno šolsko leto in de-
jal, naj se pridno učijo za tis-
te poklice, ki si jih želijo, saj je 
prav vsak poklic opravljati ča-
stno. Župan je predstavil nekaj 
bližajočih se projektov. Po ob-
novi starega šolskega poslopja, 
gradnji povezovalnega hodni-
ka med starejšim in novejšim 
šolskim poslopjem ter ener-
getski sanaciji šole občina za 
leto 2019 napoveduje prido-
bitev gradbenega dovoljenja 
za telovadnico in nov vrtec, ki 
sedaj deluje na treh lokacijah, 
pa tudi za obnovo šolske kuhi-
nje in razširitev jedilnice. 
 E. Šterlek

V Osnovni šoli Bistrica ob Sotli so se razveselili novega avtobusa, s katerim za prevoze otrok 
dnevno opravijo okoli 200 kilometrov. 

kusi Posavja
Tematske strani Posavskega obzornika, 7. september 2017

Za naslednjo številko, ki 
bo izšla že 13. septembra, 

pripravljamo 
tematske strani 

Okusi Posavja.

Vabljeni k sodelovanju!

Informacije na: 07 49 05 780 
ali marketing@posavje.info



Posavski obzornik - leto XXII, številka 18, četrtek, 6. 9. 2018 9IZ NAŠIH KRAJEV

Kot je na odprtju zavetišča, ki 
se ga je na idilični, a ne najlažje 
dostopni lokaciji udeležilo ve-
liko število planincev, pohod-
nikov in drugih gostov, pove-
dal predsednik društva Franc 
Štokar, ki je bil idejni vodja 
in gonilna sila izgradnje pla-
ninskega zavetišča, je želja 
po lastnem zavetišču vzplam-
tela že kmalu po ustanovi-
tvi društva. Sprva so ga želeli 
urediti z obnovo stavbe na Po-

lomu, ki jo je društvu podarila 
nepozabna farmacevtka Emi-
lija Fon, a so se v dogovoru z 
lastnikom zemljišča, Škofijo 
Novo mesto, stavbi odpoveda-
li, lokacijo za zavetišče pa naš-
li na Štembuhu in se z družino 
Jenškovec iz Orehovca dogo-
vorili za zemljišče, tako da se 

Za druženje, zavetje in tabore
ŠTEMBUH – Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki je 18. avgusta, ob bližajoči se 20-letnici delova-
nja, ki jo bodo dopolnili konec leta, in ob občinskem prazniku uresničilo dolgoletno željo – na Štembuhu v 
osrčju Gorjancev je odprlo planinsko zavetišče. 

je leta 2012 gradnja lahko pri-
čela. Najprej so morali uredi-
ti dovozno pot do lokacije, v 
enem dnevu so objekt posta-
vili in pokrili, nato pa ga pos-
topoma dograjevali in urejali, 
vključno z njegovo okolico, vse 
do letošnjega leta, ko so opra-
vili še zadnja dela, da je lesena 
brunarica primerna za predajo 
v uporabo. V tem času je bilo v 
gradnjo vloženih 2345 ur pro-
stovoljnega dela in več kot 

400 strojnih ur, ki bodo skrb-
no zapisane v arhivu društva. 
»Z današnjim dnem del na na-
šem planinskem zavetišču še 
ni konec. V bližnji prihodnosti 
bomo morali dokončati kletne 
prostore, v osrednjem prosto-
ru nabaviti in postaviti peč na 
drva, v podstrešnem delu na-

meravamo narediti tudi pogra-
de in opremiti 18 ležišč, tako 
da bo možno tudi prespati in 
organizirati planinske tabo-
re,« je še dejal Štokar. Razen za 
druženje članov društva in za 
zavetišče planincem ob Trdi-
novi poti bo objekt namenjen 
tudi najemu za organizirane 
skupine, katerih cilj je bivanje 
v naravi.

Novo pridobitev kostanjevi-
škega društva, ki šteje že več 
kot 130 članov, so pozdravi-
li tudi župan Ladko Petretič, 
predsednik Meddruštvenega 
odbora PD Dolenjske in Bele 
krajine Rudi Skobe in pred-
sednik Planinske zveze Slove-
nije Jože Rovan. Slednji je po-
vedal, da so zavetišče uradno 
vključili tudi v Slovensko tur-
nokolesarsko pot, zato je Što-

karju predal žige, s katerimi 
bodo turni kolesarji zabeleži-
li to kontrolno točko. Potem 
ko so Štokar, Petretič in Rovan 
simbolično odprli objekt, ga je 
blagoslovil predstavnik Škofij-
ske gospodarske uprave Novo 
mesto, prelat dr. Janez Gril, 
tudi sam navdušen planinec, 
raški župnik Franc Levičar, 
ki je bil kar 32-krat na Trigla-
vu, pa je društvu podaril le-
sen križ. Otvoritveni program, 
ki ga je povezovala Staša Jor-
dan, sta popestrila kostanje-
viška pihalni orkester in moški 
pevski zbor, za številne udele-
žence pa so pripravili tudi lepo 
pogostitev.

 Peter Pavlovič

Novi pridobitvi so nazdravili (z leve) raški župnik Franc Le-
vičar, prelat dr. Janez Gril, predsednik PZS Jože Rovan, župan 
Ladko Petretič in predsednik PD Polom Franc Štokar

Na odprtju zavetišča je zapel kostanjeviški moški pevski zbor.

KRIŽE – 25. avgusta je PGD 
Križe 1999 pripravilo slo-
vesnost ob prevzemu nove-
ga gasilskega vozila GVV-1 
ter druženje s tistimi, ki so 
jim pomagali, da so nabavi-
li novo manjše gasilsko vozi-
lo z vodo.

PGD Križe 1999 je mlado gasil-
sko društvo, ki pokriva ozem-
lje krajevnih skupnosti Križe in 
Pečice, razgibano podeželsko 
območje, ki nima hidrantnega 
omrežja, zato je nabava nove-
ga gasilskega vozila z vodo po-
memben prispevek k požarni 
varnosti v kraju. Tega se čla-
ni PGD Križe 1999 in krajani 
dobro zavedajo, saj že vrsto let 
dobro sodelujejo. 

Predsednica društva Damja-
na Arh je v pozdravnem govo-
ru predstavila finančni vidik 
nakupa vozila. Skupna vred-
nost novega vozila Iveco Daily 
z nadgradnjo v izvedbi podje-
tja EURO GV iz Ilirske Bistrice 
je znašala nekaj manj kot 65 
tisoč evrov, pri čemer je dru-
štvo prispevalo dobrih 19 ti-
sočakov, od tega jim je z dve-
ma tisočakoma priskočila na 
pomoč Občina Brežice. Poleg 
vozila je moralo društvo naba-
viti še dodatno opremo za vo-
zilo, ki jo zahteva tipizacija Ga-
silske zveze Slovenije, za kar so 

Velik prispevek k požarni varnosti

porabili še dodatnih šest tiso-
čakov, kar pa seveda ne bi za-
dostovalo, če jim ne bi pri tem 
pomagali še GZ Brežice, od ka-
tere so prejeli potopno črpalko, 
član društva Urban Lah, ki je 
podaril motorno žago, ter svet 
KS Križe z nakupom agregata. 
»Skupaj nam je tako uspelo z v 
preteklosti privarčevanim de-
narjem zbrati približno 23.500 
evrov in zato se iskreno zahva-
ljujemo našim sponzorjem in 
donatorjem, ki so skupaj pri-
spevali 12.750 evrov, ter kra-
janom Križ, Pečic in Šapol za 
prispevek v višini 4.385 evrov,« 
je povedala Arhova ter izposta-
vila sponzorje in donatorje, ki 
so prispevali večje zneske, po-
leg nekaterih že omenjenih 
tudi PGD Križe iz Križ pri Tr-
žiču, družino Udovč, Lastinski 
inženiring d.o.o., Lastinski Pak 
proizvodnja papirne embala-
že d.o.o., Omrzel, avtoprevoz-

ništvo in gradbena mehaniza-
cija d.o.o., Carsystem, trgovina 
s kemičnimi proizvodi d.o.o., 
Avto Krka trgovina, servis, za-
stopstvo d.o.o. in Krojaštvo Ro-
žman, Rožman Branko s.p. 

Prireditve so se udeležili župan 
občine Brežice Ivan Molan, 
člani upravnega odbora GZ 
Brežice s predsednikom Her-
manom Premelčem in povelj-
nikom Darkom Leskovcem, 
častni predsednik GZ Brežice 
Mihael Boranič, predsednik 
sveta KS Križe Simon Zupan, 
člani sosednjih prostovoljnih 
gasilskih društev ter pobrate-
nega društva iz Križ pri Tržiču, 
župnik iz Podsrede, krajani KS 
Križe in Pečice ter sponzorji in 
donatorji. Slovesnost sta pope-
strila Pihalni orkester Krško in 
Brežiški flosarji.
 Vir: Upravni odbor 
 PGD Križe 1999

Člani društva in gostje so nazdravili novi pridobitvi.

Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 1. oktobrom 2018 se spremeni delovni čas pogodbene 
pošte 8262 Krška vas.
Delovni čas pogodbene pošte 8262 Krška vas:

ponedeljek, sreda: 8.00 – 18.00,
torek, četrtek, petek: 8.00 – 16.00,
sobota: 8.00 – 11.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.
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www.posta.si

www.avtoline.si

VAREN NAKUP
RABLJENEGA VOZILA



Posavski obzornik - leto XXII, številka 18, četrtek, 6. 9. 201810 PRAZNIK OBČINE RADEČE

PRAZNIK OBČINE RADEČE

Spoštovane občanke in občani 
občine Radeče,

osmi september naši skupnosti predsta-
vlja poseben dan – dan, ko praznujemo 
občinski praznik, dan, ki obeležuje razgla-
sitev naselja Radeče za mesto, predvsem 
pa dan, ko se spominjamo trpljenja naših 
prednikov v času druge svetovne vojne in 
nato vračanja izgnancev na svoje domo-
ve, ko se je ta vojna končno le končala. 
Vemo, da vsaka generacija nosi svoje kri-
že in težave, a vendar bodimo ponosni na 
dejstvo, da z našim občinskim praznikom 
slavimo prednike, ki so v najbolj kritičnem 

času za preživetje slovenskega naroda tudi s svojo krvjo gradili 
temelje hiše, v kateri danes živimo kot gospodarji svoje usode.

Usodo si tako danes lahko v veliki meri pišemo sami in v izje-
mno čast mi je, da sem bil v minulih štirih letih v naši občini kot 
eni od številnih soban te naše skupne velike hiše tudi sam del 
ustvarjanja naše prihodnosti. Občina Radeče je precej majhna 
občina, a se v okviru naših proračunskih zmožnosti močno tru-
dimo, da bi občankam in občanom zagotovili karseda dobre po-
goje za življenje in delo v tej naši lepi skupnosti. Velik del tega 
se navzven kaže skozi izvajanje občinskih investicij, ki jih v zad-
njih letih, navkljub zmanjšanim možnostim črpanja sofinancer-
skih evropskih sredstev, ni manjkalo in ki jih malce podrobneje 
opisujemo na tej strani.

Osebno sem z opravljenim delom iskreno zadovoljen in čeprav 
stvari običajno ne tečejo optimalno, bi v tem mandatu, ki se je 
pričel z zaključevanjem večmilijonskih evropskih projektov iz-
gradnje centralne čistilne naprave, Radeške tržnice in energet-
ske sanacije osnovne šole, kaj več že težko storili. Pri tem me še 
posebej veseli podatek, da se je stopnja registrirane brezposel-
nosti v občini Radeče z 20,3 % v februarju leta 2014 znižala na 
7,4 % v maju letošnjega leta in je tako že pod državnim povpre-
čjem. Vem, da suhoparna statistika nikakor ne pove vsega, je pa 
to vsekakor pozitiven kazalec za prihodnost.

Ko sem pred dobrimi štirimi leti kandidiral za mesto župana ob-
čine Radeče, sem se že zavedal, kako pomembni so dobri odno-
si znotraj kraja, zato sem bil trdno odločen, da bom vanje vlagal 
ogromno svojega časa, pri tem pa v primeru izvolitve ostal tak, 
kot sem vedno bil. Upam si trditi, da mi je oboje dobro uspelo. 
Če sem prej našteval vse mogoče izpeljane investicije, sem se-
daj vendarle prišel do najpomembnejše investicije tega manda-
ta sploh – do investicije v medsebojne odnose. V občinski upra-
vi namreč nismo vlagali le v medsebojne odnose, ki so sicer tudi 
zelo pomembni, vlagali smo predvsem v gradnjo iskrenih odno-
sov z občankami in občani, društvi in ostalimi deležniki v naši ob-
čini, saj se tako po eni strani lažje prepoznavajo potrebe v kraju, 
po drugi strani pa je te potrebe potem moč lažje in bolj učinko-
vito naslavljati. Prav vsak projekt se namreč na tak ali drugačen 
način dotika občank in občanov, z vzpostavljenim zaupanjem in 
posledičnim sodelovanjem med občino in občani pa izvedba ni 
le enostavnejša, temveč marsikdaj tudi cenejša, hitrejša in pred-
vsem bolj pozitivno sprejeta, s čimer pridobimo prav vsi. Resnič-
no me veseli, da nam je uspelo vzpostaviti tak odnos, na kate-
rem bomo skupaj z roko v roki lahko gradili tudi v prihodnosti.

Vsem nagrajencem in dobitnikom občinskih priznanj iskreno čes-
titam. Naj vaše delo mladim in tudi ostalim še naprej predstavlja 
svetel zgled, vreden posnemanja in nadgrajevanja, vsem občan-
kam in občanom pa hkrati izrekam iskrene čestitke ob občinskem 
prazniku in vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite pri-
reditev, organiziranih v čast letošnjemu občinskemu prazniku. 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče

V novembru nas čakajo lokalne volitve, zato spodaj podajamo pre-
gled investicij, opravljenih v času od zadnjih lokalnih volitev. 

INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLSKIH OBJEKTOV
V zadnjem desetletju je radeški šolski okoliš doživel popolno preno-
vo in tudi v zadnjih štirih letih smo bili v tem območju investicijsko 

aktivni. Po uspešnem zaključku projekta energetske sanacije stavbe 
OŠ Radeče smo na tem starem delu tega objekta zamenjali še streš-
no kritino s hkratno delno zamenjavo dotrajanega ostrešja, nato pa 
v celoti obnovili še sanitarno vertikalo s sanitarijami. Sočasno smo 
izvedli tudi projekt sanacije vrtca Biba Baja – urejena je bila površi-
na pred vhodom, obnovljeni so bili zunanji betoni oz. fasade, ureje-
na pa je bila tudi notranja razsvetljava. Pri podružnični šoli na Svib-
nem je v urejanju otroško igrišče, v radeški športni dvorani je bila 
zamenjana razsvetljava. Tu velja omeniti še aktualni projekt ureja-
nja varne poti v šolo, ki trenutno poteka na območju pod OŠ Ra-
deče, poleg poti v šolo in avtobusnega postajališča pa zajema tudi 
ureditev cestne infrastrukture, vključno s parkiriščem, komunalno 
infrastrukturo in zelenim otokom s polnilnico za električna vozila.

INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE INFRASTRUKTURE
Med številnimi obnovljenimi cestnimi odseki je treba vsekakor iz-
postaviti ureditev regionalne ceste R3-665 skozi naselje Jagnjeni-
ca. Na 1.200 metrov dolgem odseku je bilo sanirano in preplašče-

no vozišče, urejena je bila vsa komunalna infrastruktura, zgrajen pa 
je bil tudi pločnik z javno razsvetljavo. V zgornjem delu naselja Žeb-
nik je bil asfaltiran in urejen 420 metrov dolg odsek javne poti Žeb-
nik–Bec, zaradi usada je bila na lokalni cesti Podkraj–Radeče zgra-
jena nova kamnita zložba z varovalno ograjo, preplaščen je bil tudi 
poškodovan del cestišča. Občina Radeče je v sodelovanju s krajani 
Počakovega izvedla posodobitev dela javne poti Jagnjenica–Poča-
kovo, na odseku od domačije Vozelj do križišča proti domačiji Kme-
tič, skoraj sočasno pa so bila izvedena  tudi sanacijska dela na ces-
ti od domačije Potrpin do domačije Podlesnik v Zagradu. Sanirani 
so bili tudi odseki cest Prapretno–Kmetič, Brečko–Mavec na Prap-
retnem v Vrhovem, Gabrce–Radeče na Močilnem pod lovsko kočo, 
Radeče–Prnovše, Log–Gol. Kapela na Vrhovški gori, Zajec–Klenov-
šek na Vetrnem vrhu ter več odsekov cest na Močilnem, Svibnem, 
Brunški gori in v Kladju. Ravnokar so bila zaključena tudi preplastit-
vena dela vozišča in parkirišča v jedru Svibna.

UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Po obsežnih investicijah v prejšnji evropski perspektivi, vezanih pred-
vsem na izgradnjo centralne čistilne naprave, ki je bila uspešno za-
ključena v začetku mandata, je bilo v zadnjih letih saniranih več 
manjših odsekov fekalne kanalizacije, na novo je bil zgrajen manjši 
odsek na Dobravi. V srednjem Žebniku je bil zgrajen nov vodovodni 
odsek, vodovoda na Prapretnem in Vrhovem pa sta bila obnovljena.

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Ob rednem vzdrževanju javnih površin smo skupaj z JP Komuna-
la Radeče pristopili tudi k projektoma urejanja avtobusnih posta-

jališč in stopnišč. V 
zadnjih letih smo tako 
postavili nove avtobus-
ne nadstrešnice Komu-
nala na Titovi ulici, Trg 
pred Jadranom v Rade-
čah, Brioni pri Jagnje-
nici in Jagnjenica–Jež 
na Jagnjenici.
Iz podobnih razlogov, 
vezanih predvsem na 
varnost uporabnikov, 
smo se lotili tudi obno-
ve stopnišč na območju naselja Radeče – stopnišča pri šolski dvo-
rani, stopnišč pri Zdravstvenem domu Radeče ter stopnišča z ogra-
jo med Ulico talcev in zaključkom Gledališke poti.

UREJANJE IN NADGRADNJA SISTEMA JAVNE RAZSVETLJAVE
Intenzivno se nadgrajuje tudi sistem javne razsvetljave. Poleg kra-
ka na Jagnjenici je bil zgrajen nov krak na Svibnem, nadgrajen je bil 
krak v naselju Krakovo, nujna investicijsko-vzdrževalna dela pa so 
bila opravljena tudi v Vrhovem ter v Ul. talcev in Ul. Milana Majc-
na v Radečah.

UREJANJE ŠPORTNO-REKREATIVNIH POVRŠIN
V letu 2016 je bil na območju med odcepom za Radeče in reko Savo 
pri novem mostu postavljen sedaj izredno priljubljen Rekreacijski 
park Savus s trim cono, fitnes cono, otroškimi igrali in igriščem za 
streetball, s čimer smo nadgradili rekreacijsko pot proti ribiškemu 
domu na Hotemežu. V sodelovanju z občani smo obnovili malono-
gometno igrišče na Jagnjenici, na stadionu pa sta bila urejena zale-

tna pot in doskočišče za skok v daljino. Ob malonogometnem igri-
šču na Vrhovem je bilo postavljeno otroško igrišče.

INVESTICIJE NA PODROČJU GASILSTVA IN ZDRAVSTVA
Sodelovanje med Občino Radeče in lokalnimi prostovoljnimi gasil-
skimi društvi je že tradicionalno odlično in tako bo zagotovo tudi v 
prihodnje. PGD Jagnjenica je predlani, PGD Vrhovo pa lani v upora-
bo prejelo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, v prostorih PGD 
Radeče je bila namenu predana nova komandna soba, ki se bo lah-
ko uporabljala tudi kot štabno mesto Gasilske zveze Radeče ali Ci-
vilne zaščite Radeče, predsednikom vsem štirih prostovoljnih gasil-
skih društev pa so bili s strani Občine Radeče predani nahrbtniki z 
opremo za nudenje prve pomoči.
Vsako leto znova Občina Radeče uspešno kandidira na razpisu za so-
financiranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Tudi 
ta sredstva, s katerimi je bil med drugim kupljen tudi prenosni ul-
trazvok za ZD Radeče, so pripomogla, da se sedaj defibrilatorji na-
hajajo v prav vseh krajevnih skupnostih. 

OSTALE INVESTICIJE
Med večjimi projekti velja omeniti izgradnjo Radeške tržnice, ki se je 
sicer pričela prav v času zadnjih lokalnih volitev. Občanke in občani 
so objekt odlično sprejeli 
in tržnica, ki je letos dobila 
tudi inovativen vertikalni 
zeliščni vrt, je postala pri-
jeten del življenja v našem 
kraju.
Eden večjih projektov zad-
njega obdobja je bil tudi 
projekt urejanja mrliške 
vežice na pokopališču v 
Radečah, ki je potekal v 
dveh fazah. Na objektu so 

Investicijski projekti v mandatu 2014–2018

Rekreacijski park Savus

Ureditev regionalne ceste Jagnjenica

Urejanje varne poti v šolo

Avtobusna nadstrešnica Trg

Mrliška vežica
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Prireditve ob občinskem prazniku
Petek, 7. 9. 2018,

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Radeče s podelitvijo priznanj

Organizator:  
Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, HD Radeče

Sobota, 8. 9. 2018, 
• ob 8.00 odhod avtobusa iz ŽP Radeče v Zagrad:  

Tradicionalni pohod na Nebeško goro
Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 9.00 v Domu kulture Radeče:  
Slikarska kolonija »Čimerno z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• od 9.00 do 10.00 start pri spomeniku na Trgu v Radečah: 
Kolesarjenje v oglarsko deželo Dole pri Litiji

Organizator: Športno društvo Jelovo 
• ob 20.00 v Prosvetnem domu Vrhovo:  

Vrhovo v očeh likovnikov
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Torek, 11. 9. 2018, 
• ob 9.00 na balinišču Balinček v Radečah:  

Balinarski turnir za ženske »Pokal prijateljstva«
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 12. 9. 2018, 
• ob 16.00 na Prapretnem pri hiši Kmetič:  

Otvoritev novo asfaltiranega odseka na Prapretnem
Organizator: Občina Radeče, Krajevna skupnost Vrhovo

Četrtek, 13. 9. 2018, 
• ob 18.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture Radeče: 

Otvoritev razstave del slikarske kolonije »Čimerno z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Petek, 14. 9. 2018, 
• ob 17.00 v Domu kulture Radeče:  

Slavnostna prireditev ob 20. letnici društva
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sobota, 15. 9. 2018, 
• ob 9.00 v športni dvorani v Radečah: Mednarodno odprto 

prvenstvo v namiznem tenisu Radeče 2018
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• ob 10.00 v Ribiškem domu Radeče:  
Hortikulturno društvo Radeče skozi 55 let delovanja

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo:  

Koncert skupine Mariachi Fiesta en Jalisco iz Dobove
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Nedelja, 16. 9. 2018, 
• ob 10.00 na igrišču na Jagnjenici:  

Turnir v malem nogometu Marjanov memorial
Organizator: Telesnokulturno društvo Jagnjenica 

Sreda, 19. 9. 2018, 
• ob 17.00 na dvorišču pri PŠ na Svibnem:  

Otvoritev obnovljenega vaškega jedra in igral pri PŠ Svibno
Organizator: Občina Radeče, Krajevna skupnost Svibno

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

Občinski praznik je dogodek, posvečen druženju, 
razvoju in ustvarjalnosti kraja, 
k čemur prispevamo tudi mi 

z glasbenimi in plesnimi dejavnostmi. 

Ob prazniku čestitamo vsem občanom 
in vabimo na naše prireditve.

»Pred prihodom v prevzgoj-
ni dom v Radečah sem bila v 
vzgojnih domovih Smlednik, 
Veržej in Višnja Gora. V 
smledniškega sem šla, ko sem 
bila stara 14 let, a ker sem ve-
liko bežala, so me namestili v 
vzgojni dom v Veržeju, od tam 
pa v Višnjo Goro. Iz vseh teh 
ustanov sem bežala, zato sem 
zdaj tukaj, za rešetkami. Tukaj 

sem skoraj dve leti in verjetno 
bom do konca ukrepa, ki tra-
ja tri leta. Moje življenje se je v 
tem času zelo spremenilo. Veli-
ko delam na sebi. Ko bom priš-
la iz zavoda, želim nadaljevati 
šolanje za kozmetičarko, si po-
iskati službo in se osamosvo-
jiti,« pove 19-letna Eva iz Mu-
rske Sobote, ki je imela težko 

Zgodbe izza zaprtih vrat
RADEČE – Si predstavljate, da bi morali del mladosti preživeti za zaprtimi vrati in zamreženimi okni? Mor-
da si takšnega življenja ni želelo niti 27 mladoletnikov in dve mladoletnici, ki zaradi storjenih kaznivih de-
janj trenutno prebivajo v radeškem prevzgojnem domu. Najstarejši stanovalec ima 22, najmlajši 17 let.

otroštvo in mladost, tudi za-
radi nesoglasij s starši. Po za-
ključenem bivanju v radeškem 
prevzgojnem domu, kjer velja-
jo glede varnosti enaka pravila 
kot v slovenskih zaporih (vra-
ta se odprejo le s posebnim do-
voljenjem, na oknih so rešetke, 
na gojence noč in dan pazijo 
pravosodni policisti), name-
rava zaživeti skupaj s fantom. 
Spoznala sta se v prevzgojnem 
domu v Radečah, a on je že 
prestal kazen in je na prostosti. 

Svojo zgodbo zaupa tudi 18-le-
tni Žan iz Maribora: »Moja 
mladost je bila precej burna. 
Ko sem imel 14 let, sem bil na-
meščen v Vzgojni zavod Loga-
tec, pri 16 letih sem pristal v 
priporu mariborskega zapora 
zaradi kaznivih dejanj, pove-
zanih z nasiljem in drogo, zato 
mi je sodišče izreklo vzgojni 
ukrep oddaje mladoletnika v 
prevzgojni dom in pristal sem 
v Radečah. Kaj mi bo prineslo 
življenje, ko se vrnem na svo-
bodo, ne vem. Trudil se bom, 
da ne pristanem ponovno za 

zapahi.« Eden izmed gojen-
cev, ki se v pekovski delavnici 
usposablja za delo v pekarni, 
tudi razkrije del lastnih načr-
tov: »Ko pridem na prostost, 
želim najti službo in živeti,  
kot živijo ostali moji vrstniki, 
ki niso bili na prestajanju kaz-
ni oddaje v prevzgojni dom.«

Prevzgojni dom Radeče, ki sodi 
pod okrilje Uprave RS za izvr-
ševanje kazanskih sankcij, je 
edini prevzgojni dom pri nas, v 

katerem so zaprti mladoletniki 
in mladoletnice zaradi storje-
nih kaznivih dejanj (ropi, vlo-
mi, preprodaja prepovedanih 
substanc …). Po prestani prev-
zgojni zaporni kazni, ki pona-
vadi traja od enega do treh let 
(odvisno od realiziranih ciljev 
v osebnem načrtu), nekateri 
nadaljujejo s kaznivimi deja-
nji, drugi skušajo zaživeti dru-
gače. Po njihovem odhodu iz 
zavoda nihče več ne spremlja 
njihove poti.  Smilja Radi

Pogled na reko Savo skozi za-
mreženo okno

V radeškem prevzgojnem domu enkrat na leto pripravijo dan 
odprtih vrat.

bila v prvi fazi izvedena najbolj nujna investicijsko-vzdrževalna dela, 
v drugi fazi pa je Občina Radeče pristopila še k urejanju prostorov 
mrliških vežic in prostorov za svojce z izvedbo notranjega hodnika, 
s čimer se je močno izboljšala funkcionalnost objekta. 
Izpostaviti velja še sanacijo odra v radeškem Domu kulture, s katero 
so gledališčniki, glasbeniki in ostali uporabniki pridobili boljše pogo-
je za opravljanje svojih dejavnosti, ter projekt opremljanja Radeč s 
polnilnicami za električna vozila, ki bo zaključen do konca letošnje-
ga leta, z njegovo realizacijo pa bodo Radeče pridobile polnilnice na 
zelenem otoku (na mestu nekdanje Svobode), na zahodnem delu 
parkirišča pred Mercatorjem in na parkirišču pri športni dvorani.

Radeška tržnica z zeliščnim vrtom

Sedraž 3, 3270 Laško
03/56-48-043

www.agm-nemec.si
info@agm-nemec.si @

podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

- Gradbena mehanizacija
- Kamnolom, betonarna
- Gostinstvo in turizem

Z nami gre lažje!

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob občinskem prazniku, 
hkrati vam želimo čimveč sožitja in 

sodelovanja pri uresničevanju skupnih ciljev!

Vinogradnik Jani Kmetič, ki je 
s svojimi vini že večkrat opo-
zoril nase, je na letošnjem 46. 
tednu cvička dosegel med čla-
ni DV Šentjanž najvišjo oceno 
za oddan vzorec tega dolenj-
skega posebneža. Pohvali se 
lahko tudi z osvojenim tretjim 
mestom na letošnjem vseslo-
venskem ocenjevanju vin Zve-
ze društev vinogradnikov in 
vinarjev Slovenije in je tudi 
nesojeni šampion ocenjevanja 
cvička na Pomurskem sejmu v 
Gornji Radgoni. Pri negi vinog-
rada s 3000 trtami, kjer je pred 
petimi leti društveni klopotec 
DV Šentjanž enkrat že pel svo-
jo pesem, so Kmetiču v veliko 
pomoč vsi družinski člani ter 

Klopotčeva pesem se že sliši 
ZAGRAD – 24. avgusta so v vinorodnem območju nekdanjih Ostrovrharjevih goric nad dolino Sopote v ra-
deški občini, v vinogradu Janija Kmetiča, člana Sekcije vinogradnikov Zagrad, ki so vključeni v Društvo vi-
nogradnikov Šentjanž, postavili društveni klopotec.

prijatelji, a v največjo oporo 
mu je žena Katarina, s katero 
sta člana šentjanškega društva 

vinogradnikov že vrsto let. 

Pri postavitvi društvenega klo-
potca, ki ga je blagoslovil svi-
benski župnik Janez Jasenc, 
so sodelovali šentjanški vi-
nogradniki, zapeli so pevci 
šentjanškega vinogradniške-
ga društva, navzoče pa so na-

govorili župan občine Rade-
če Tomaž Režun, podžupan 
občine Sevnica Janez Kukec, 
podpredsednik KS Šentjanž 
Branko Keber, poslanec Ma-
tjaž Han, predsednik nadzor-
nega odbora Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske Rudi 
Bec in predsednica Društva vi-
nogradnikov Šentjanž Renata 
Kuhar, ki je prireditev tudi po-
vezovala. 

Na prijetnem dogodku je Ruša 
Kotnik podarila lastniku vi-
nograda, ki je tudi podpred-
sednik šentjanškega vinogra-
dniškega društva, klopotec v 
trajno last; Marta Karlič je 
Janiju Kmetiču predala spo-
minsko knjigo, Stane Erman 
pa listino oz. priznanje. Za po-
gostitev je poskrbela družina 
Kramžar iz Podkraja. 

 S. Radi, foto: D. Kalin

Klopotec, ki ga je DV Šentjanž pred sedmimi leti podarila Ru-
ša Kotnik, letošnjo pesem poje v vinogradu družine Kmetič.
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Cenjene občanke in spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku vaše občine!

Vsako novo jutro je uvod v prihajajoči dan,
vsak praznik je mejnik v življenju in skupnosti.

Naš vsakdan je prepleten z mnogoterimi aktivnostmi 
in to v želji, da bi izboljšali kakovost bivanja, 

ki se ne meri samo po urejeni infrastrukturi 
in gospodarski razvitosti, 

pač pa tudi po urejenem zdravstvu, šolstvu, kulturi ... 

Mnogo je stvari, ki plemenitijo življenje, 
a skrb za sočloveka je tista, 

ki naj ostaja še naprej v ospredju.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Vsem občankam in občanom občine Radeče iskreno 
čestitam ob občinskem prazniku!

Naj bo občinski praznik priložnost za prijetno druženje in 
veselje ob številnih uspešno izvedenih projektih, s katerimi 
bo življenje v občini Radeče še bolj kakovostno. Prepričan 

sem, da si boste tudi v prihodnosti s sodelovanjem in 
dobrimi načrti prizadevali za nadaljnji razvoj vaše občine! 

Želim vam še veliko uspehov na vseh področjih vašega 
delovanje in uresničitev vseh zastavljenih ciljev. 

Iskreno čestitam prejemnikom občinskih priznanj, vsem 
občankam in občanom pa želim prijetno praznovanje!

 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku!

V vaši majhni občini bije veliko srce. 
Vztrajno in pogumno  stopate po poti

povezovanja, sodelovanja in napredka. 
Veste, kaj želite in kako to doseči.

Imate jasno postavljene cilje in želite delovati 
v dobrobit posameznika ter celotne skupnosti.

Naj se izpolni čim več razvojnih načrtov, 
ki izboljšujejo življenje tako v občini 

kot v regiji in tudi širše.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke, spoštovani občani občine Radeče,

v prazničnem času, ko se veselite dosežkov in uspehov 
preteklega leta ter si zastavljate nove cilje za razvoj in 

prihodnost vaše občine, vam iskreno čestitam. 

Naj bo vaš skupni praznik priložnost 
za krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja, 

da se boste tudi v prihodnje s pogumom 
in veliko ustvarjalne energije podali na pot novih izzivov. 

Zahvala za vaše sodelovanje na naši skupni posavski poti.

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje želim.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

 Spoštovani občani, spoštovane občanke 
občine Radeče.

Občinski praznik v sosednji občini je razlog za oceno 
povezanosti dveh občin, ali še bolje, dveh okolij, ki 

soustvarjata regijo Posavje. Sodelovanje ocenjujem kot 
odlično, ne le na ravni institucij, temveč tudi v luči 

povezanosti ljudi med seboj. Družijo nas nekateri skupni 
izzivi; med njimi je gotovo največji boljša cestno-prometna 

navezava ob Savi in Savinji. Verjamem, da bomo v 
sodelovanju skupaj dosegli pozitivne izboljšave.

Na vseh področjih življenja in dela vam ob vašem občinskem 
prazniku namenjamo najlepša voščila in želje. Prijetno 

praznovanje in vse dobro!

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

»Tržnica je eden živahnej-
ših prostorov v našem mestu, 
predvsem ob sobotah, a tudi ob 
različnih dogodkih, ki jih orga-
niziramo. Tisto, kar lahko kupi-
te na naši tržnici, ni prepoto-
valo dveh oceanov in ni polno 
raznih dodatkov za ohranja-
nje svežine, ampak je lokal-
no pridelana hrana. S tržni-
co smo začeli povezovati naše 
mesto z ruralnim zaledjem, kar 
nam odlično uspeva, ponudni-
kov je vedno več,« je poveda-
la Duška Kalin, vodja projek-
ta ’Vsi na plac’, s katerim želijo 
v radeški občini spodbujati lo-
kalno samooskrbo s svežo, ka-
kovostno in varno hrano ter s 
tem skrbeti tudi za zdrav ži-
vljenjski slog prebivalk in pre-
bivalcev. »Naš zeliščni vrt je 
unikat in kolikor vem, ga nima 
nobena tržnica v Sloveniji in 
tudi v Evropi ne. Zelišča in di-
šavnice so namenjene krajan-
kam in krajanom za uporabo 
pri pripravi jedi. Sveža vejica 
peteršilja ali katere izmed di-
šavnic bo dodala jedi še bolj-
ši okus,« je predstavljala novo 
pridobitev Kalinova ter dodala, 
da vrednost izdelave zeliščne-
ga vrta znaša dobrih trinajst ti-
soč evrov bruto oz. devet tisoč 
evrov neto.

»V hortikulturnem društvu 
smo bili veseli povabila k so-

Zeliščni vrt za zdravo prehrano
RADEČE – V začetku poletja so na tržnici v Radečah svečano odprli zeliščni vrt – leseno steno z nameščeni-
mi koriti, v katerih so zasajena raznorazna zelišča in dišavnice.

delovanju pri izdelavi zelišč-
nega vrta in skrbeli bomo, da 
bodo zelišča in dišavnice na 
voljo celotno sezono,« je po-
vedala predsednica Hortikul-
turnega društva Radeče Jo-
vanka Kranjec. »Društvo 
kmečkih žena Arnika s Svib-
nega vidi v tem priložnost vse-
življenjskega učenja in druže-
nja,« je dodala predsednica 
društva Marjana Dolinšek. 
Nosilec dopolnilne dejavno-
sti na kmetiji, ponudnik lokal-
no pridelanih izdelkov Matej 
Ključevšek s Počakovega pri 

Radečah vidi v projektu dobro 
promocijo lokalno pridelane 
hrane, ki ima mnogo prednos-
ti pred uvoženo iz tujine. »Tr-
žnica je sama po sebi zanimiv 
objekt, ki ponuja priložnost 
za nakup in prodajo, a posta-
ja tudi prostor za druženje, za 
skupna razmišljanja, za nove 
ideje, ki nam dajejo pogum in 
zagon,« je pred slavnostnim 
prerezom traku dejala direkto-
rica KTRC Radeče Marija Im-
perl, ki je tudi ena izmed stal-
nih obiskovalk tržnice. Novo 
pridobitev je pohvalil tudi žu-

pan Tomaž Režun ter zaželel 
še mnogo dobrih zgodb, s ka-
terimi bi krepili položaj obsto-
ječih kmetij, podjetnikov in go-
spodarskih subjektov.

V spremljevalnem kulturnem 
programu ob odprtju zelišč-
nega vrta so sodelovali čla-
nice in člani Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev, 
na harmoniko je zaigrala Nu-
ška Krajnc, članica Glasbene-
ga društva Žana Bregarja iz 
Radeč.  S. Radi

Pri slavnostnem prereza traku zeliščnega vrta, ki je del tr-
žnice in je namenjen brezplačni uporabi, so sodelovali župan 
Tomaž Režun, direktorica KTRC Marija Imperl, predsednica 
Hortikulturnega društva Radeče Jovanka Kranjec, predsedni-
ca Društva kmečkih žena Arnika Marjana Dolinšek in eden 
izmed ponudnikov doma pridelane hrane Matej Ključevšek.

Ob prazniku občine Radeče čestitamo 
vsem občanom in občankam.

Želimo vam prijetno bivanje v okolju, 
ki ga skupaj soustvarjamo.
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Gozdnatost je nedvomno naj-
bolj prepoznavna značilnost 
slovenske krajine. Gozd ne-
nehno prelivamo v turistič-
na gesla, recimo »Sloveni-
ja – dežela gozdov« ali zdaj 
aktualnega »Slovenija – kjer 
gozdovi vse objemajo.« »Ze-
lena pravljica!« pravijo priš-
leki. Ta zelena pravljica je de-
jansko pravljična v delu, kjer 
povemo, da je več kot 58 % 
celotne površine naše države 
prekrite z gozdom. 1.180.281 
hektarjev predstavlja enega 
najkompleksnejših in najbolj 
uravnovešenih ekosistemov, 
kjer sobivajo številne rastlin-
ske (prek 950 vrst) in žival-
ske vrste (vsaj 95 vrst ptic, 
70 vrst sesalcev, 17 vrst dvo-
živk in 10 vrst plazilcev) in ki 
nedvomno omogoča višjo ka-
kovost življenja tudi nam, lju-
dem. Gozd nepogrešljivo čisti 
zrak, uspešno uravnava vla-
go v zraku in zemlji, prepre-
čuje erozijo. V slovenskih goz-
dovih uspeva kar 71 različnih 
avtohtonih drevesnih vrst, s 
53 % pa še vedno prevladuje-
jo listavci. 

GOZDNATOST ALI ZGODBA 
O PRILOŽNOSTI

Pri delu, kjer z gozdom sobi-
vamo ljudje, pravljičnost kar 
hitro spremenimo v samou-
mevnost, naš odnos je pogos-
to malomaren, ponekod tudi 
vandalski. Gozd nam ponuja 
izreden prostor za sprostitev, 
rekreacijo, že zdrava pamet 
pa pove, da ima kot vir osnov-
ne surovine – lesa (v 2017 bi 
lahko posekali že 6,6 milijo-
na kubikov, pa smo jih precej 
manj!) perspektivo za izredno 
pomembno ekonomsko vlogo, 
s katero bi bila lahko zagoto-
vljena intenzivnejši in bolj traj-
nosten gospodarski razvoj ter 
dragocena samooskrba. 

Če pustimo ob strani, da bi pri 
vsakem gospodarskem črpa-
nju surovin iz gozda in spre-
minjanju krajine seveda mo-
rali upoštevati vse prej naštete 
funkcije gozda, smo za narod, 
ki od nekdaj živi z lesom, prav 
neverjetno nespretni. Naša 
zelena pravljica tako posta-
ja zgodba z malo drugačnim 
zvenom in priokusom. V njej 
se ljudje, ki imajo gozd le lučaj 
od hiše, grejejo z romunskimi 
drvmi. Zgodba, v kateri nika-
kor ne vzpostavimo učinko-
vite gozdno-lesne verige, svoj 
tehnološko kvaliteten les do-
kaj poceni (a očitno še vedno 
za več ali lažje, kot bi to stori-

li doma) prodajamo v sosed-
nje države (predvsem Avstri-
jo). Vemo tudi, da ta isti les v 
obliki polizdelkov ali izdelkov 
kupujemo nazaj in vgrajujemo 
v svoje domove. V tej zgodbi 
prav tako zavržemo ogromne 
količine lesnega odpada, ki bi 
lahko služil kot vir za biomaso. 
Kljub vsem resolucijam in stra-
tegijam na mnogih razpisih za 
energetske obnove še vedno 
dajemo veliko prednost plasti-
ki (in to v deželi, ki je v samem 
vrhu po gozdnatosti v Evropi!). 
Po vsem naštetem zgodbo lah-
ko poimenujemo že tudi dru-
gače – tragikomedija, saj se po 
eni strani vedno več površin 
naše države zarašča, nekdanja 
bogata znanja v lesno-predelo-
valni industriji, znanja o upo-
rabi, obdelavi in predelavi lesa 
ter proizvodnji ostalih produk-
tov, na primer papirja, pa se 
prehitro izgubljajo. Pred osa-
mosvojitvijo naj bi bilo v lesno-
-predelovalni industriji zapo-
slenih 37.000 ljudi, lansko leto 
pa (v dejavnostih obdelave in 
predelave lesa ter proizvodnje 
pohištva) 12.395 oseb.    

Z lesom tako postane beseda 
»priložnost« skoraj neizpod-
bitno povezana. Le s katerim 
drugim naravnim bogastvom 
in surovinskim zaledjem ima-
mo strateško gledano toliko 
neizkoriščenih priložnosti, kot 
ravno z lesom? 

GOZD PREKRIVA 48 % 
POSAVJA 

V Posavju imamo 46.181 hek-
tarjev gozda. Če pogledamo 
razrez Posavja: v Bistrici ob 
Sotli se nahaja 1.239 ha po-
vršine gozda (gozdnatost je 
40 %), v občini Brežice 9.617 
ha (gozdnatost je 36 %), v 
Kostanjevici na Krki 3.855 ha 
(gozdnatost je 66 %), v krški 
občini 12.378 ha (gozdnatost 
je 43 %), v občini Sevnica ras-
te 15.712 ha gozda (gozdna-
tost je 58 %), občina Radeče 
pa se ponaša s 3.380 ha gozda 
(gozdnatost je 65 %). Skupno 
gledano je 48 % Posavja prek-
ritega z gozdom. Za več za-
nimivosti o posavskem goz-
du vam priporočamo v branje 
tudi pogovor z Nikom Rainer-
jem, vodjo območne enote Za-
voda za gozdove Brežice, ki ga 
najdete na 4. strani tokratne-
ga časopisa. O tesni povezano-
sti našega področja z drevesi 
in gozdom navsezadnje govo-
rijo tudi sama imena krajev, 
npr. Zabukovje, Hrastje, Log, 
Brezje, Brezovo, Boršt, Gaj ipd.

POSAVSKA LESNO-
PREDELOVALNA IN 

POHIŠTVENA PANOGA

Če so se dejavnosti lesno-pre-
delovalne in pohištvene pano-
ge na našem prostoru razvi-
le tudi zaradi naravnih virov, 
ki nas obdajajo (več o izred-
no zanimivi zgodovini panoge 
si lahko preberete na nadalje-
vanju tematskih strani), danes 
le-ti že dolgo niso več odločil-

ni faktor delovanja pravnih 
oseb v našem prostoru. Žal je 
bila gozdno-lesna veriga sko-
zi leta raznovrstnih družbe-
no-politično-ekonomskih vi-
harjev prekinjena in mnoga 
podjetja so za proizvodnjo pri-
morana uporabljati lesne vire, 
ki jih uvozijo iz drugih okolij 
in držav. Tak primer z dolgo 
tradicijo obdelave lesa v naši 
neposredni bližini je tudi us-
pešno podjetje Podgorje, spe-
cializirano za razvoj in izde-
lavo pohištva za počitniška 
vozila, ki v Šentjerneju zapo-
sluje veliko Posavcev. Za svo-
jo proizvodnjo potrebujejo 
veliko čim lažjih vezanih lese-
nih plošč, a ker se je v Sloveni-
ji njihova proizvodnja izredno 
zmanjšala in močno spremeni-
la, lahko dandanes v Podgorju 
najprimernejše vezane plošče 
pridobijo le izven naših meja.   

Kriza je končno rahlo izzvene-
la, gospodarska rast širom uni-
je se je okrepila, podjetja ino-
vativno iščejo svoje priložnosti 
in tako je tudi na slovenskem 
nivoju obravnavana panoga 
poslovno leto 2017 zaključila 
pozitivno, in sicer s 60,19 mi-
lijona evrov neto čistega do-
bička. Kot opažajo v Združenju 
lesne in pohištvene industrije 

pri GZS, se je nadaljeval pozi-
tiven trend tako pri rasti šte-
vila zaposlenih kot prihodkih 
iz prodaje ter deležu izvoza, 
»opazna je bila tudi izrazita 
rast investicij in obsežno uspo-
sabljanje kadrov preko projek-
ta KOCles 2.0«. 

Kljub zahtevnim razmeram za 
delovanje pa se skupno gle-
dano tudi lesna panoga v Po-
savju pobira. Podatki za leto 
2017 kažejo, da so gospodar-

ske družbe, ki jih klasifikaci-
ja umešča pod 'obdelava in 
predelava lesa' ter 'proizvo-
dnja pohištva', čiste prihodke 
od prodaje v primerjavi z le-
tom 2016 povečale za skoraj 
40 %. Ustvarila so 38.248.334 
evrov čistih prihodkov od pro-
daje. Gre za 26 družb, ki so za-
poslovale približno 430 ljudi. 
Najpomembnejše nosilce pa-
noge pri nas nedvomno poz-
nate: Stilles, Levas, Metali-
ka, Les-Kro, Mizarstvo Judež, 
Brin, Kvadra mobil, Dular mi-
zarstvo, Prima, Lestom, Milek 
interier, Reval R., Škofljanec, 
Pernar in partnerji, Krajnc 
d.o.o., Mizarstvo Dobrina, Ver-
žal in drugi. Podjetji Tanin in 
Kopitarna Sevnica tu nista vš-
teti, saj sta vodeni pod drugo 
šifro dejavnosti. Število družb 
se ne povečuje, vendar se je v 
primerjavi s predhodnim le-
tom povečalo število zaposle-
nih za 9,3 %. Bruto mesečna 
plača na zaposlenega je v letu 
2017 znaša 1.358,10 evrov in 
se je v primerjavi s predho-
dnim letom zvišala za 6,2 %. 
Zadovoljni bi morali biti tudi 
lastniki, saj se je donosnost 
v primerjavi s predhodnim 
letom povečala za 63,8 %, 
kar je za delničarje vsekakor 
spodbuden podatek. V celot-

ni strukturi prihodkov za leto 
2017 je znašal delež prodaje 
na tujih trgih kar 78,2 %, kar 
predstavlja 5-odstotno pove-
čanje v primerjavi s predho-
dnim letom. Torej je trg po-
savskih družb v tej panogi še 
vedno in predvsem tujina. Več 
kot polovica vseh omenjenih 
zaposlenih v družbah posa-
vske panoge dela v Stillesu, 
dve tretjini družb sta lansko 
poslovno leto zaključili s pozi-
tivnim poslovnim rezultatom.

In samostojni podjetniki? Po-
tem ko se je v Posavju z dejav-
nostjo obdelave in predela-
ve lesa ter izdelave pohištva 
leta 2009 ukvarjalo vsaj 75 
samostojnih podjetnikov, je 
njihovo število do leta 2016 
padlo na 50, ista številka pa 
je ostala tudi do lanskega leta. 
Pri nekaterih je šlo za preobli-
kovanje v delniške družbe, pri 
drugih za zaposlitev pri več-
jih izvajalcih (družbah), pri 
tretjih žal tudi za prenehanje 
z dejavnostjo. Na samostojne 
podjetnike v panogi ste v vsa-
kodnevnem življenju najver-
jetneje naleteli še pogosteje 
kot na zgoraj omenjene druž-
be: recimo na Mizarstvo Med-
ved, Steklarstvo Mlakar, Mak 
Marko Krajnc s.p., Žagarstvo 
Vlček, Alojz Tuhtar s.p., Igor 
Gale s.p., Iztok Arh s.p. in mno-
ge druge. Ti so skupaj ustvari-
li 7.340.507 evrov prihodkov 
oziroma 7.032.341 evrov čis-
tih prihodkov od prodaje, delo 
pa dajejo približno 60 ljudem. 
Kot je najbrž tudi razumljivo, 
so s.p.-ji v letu 2017 v skoraj 
90 % delali za slovenski trg.

Panoga, če jo v Posavju gle-
damo kot zaključeno celoto, 
se torej giblje v pozitivnih in 
spodbudnih trendih.

PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ JE 
OGROMNO – ZAČENŠI PRI 
PREDELAVI IN OBDELAVI

Slovenija in z njim Posavje pa 
imata, v kolikor vidimo gozd 
kot nekakšno banko surovin, 
še veliko neizkoriščenih pri-
ložnosti. Veste, da smo leta 
2015 dobili Direktorat za le-
sarstvo, leta 2012 novo goz-
darsko-lesarsko strategijo, z 
večjim zagonom deluje Le-
sarski grozd, ki omogoča ra-
zvoj mednarodnih in domačih 
razvojnih projektov (recimo 
Strateško razvojno-inovacij-
sko partnerstvo na področju 
Pametne stavbe in dom z lesno 
verigo in KOCles 2.0., ki je na-
menjeno vzpostavitvi in delo-
vanju kompetenčnega centra 
za razvoj kadrov v lesarstvu). 
Izzivi panoge so nedvomno 
vedno večja digitalizacija in 
avtomatizacija, vsestranski 
razvoj kadrov, vlaganje v bolj-
še prepoznavanje pomena so-
bivanja z lesom. V javnosti se 
je ob nastanku družbe Sloven-
ski državni gozdovi d.o.o. sicer 
pričakovala hitrejša vzposta-
vitev gozdno-lesnih centrov, 
a tu se kljub vsemu stvari pre-
mikajo po polžje. Naš gozd je 
namreč lastniško specifičen, 
sploh v predelu države, kamor 
spada Posavje. 

Kar 90 % posavskega gozda 
je v zasebni lasti, torej je ne-
posredno upravljanje z goz-
dom prej omenjene družbe 
potencialno le za 10 % naših 
gozdov. V Sevnici odstotek za-
sebnega gozda doseže 94 %, 
v občini Kostanjevica na Krki 
pa že 97 %. Parcele so dokaj 
majhne, lastništvo pa razdro-
bljeno. Velika večina naših so-
govornikov in podjetnikov je v 
razdrobljenosti gozdne poses-
ti, med drugimi tudi Niko Ra-
iner, videla enega ključnih ra-
zlogov, zakaj se s slovenskim 
gozdom ne gospodari bolj in-
tenzivno: »Najbolj se pozna 
razdrobljenost gozdnih poses-
ti, saj lastniki velikokrat sploh 
ne vedo, kje so meje njiho-
ve posesti. Zaradi majhne po-
sesti so nepovezani, niso mo-
tivirani, nimajo ekonomskega 
interesa, predvsem pa so sla-
bo opremljeni in izobraženi 
za nevarno delo v gozdu.« Za-
radi neznanja se v Posavju po 
Rainerjevih besedah še vedno 
izgubi ogromno dobrih sor-
timentov lesa: »Za kurjavo bi 
se moral uporabljati les tanj-
ših dimenzij, ki pride iz mladih 
gozdov pri redčenjih, skratka, 
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Posavje je gozdnata pokrajina s kar 46.181 hektarji tega 
prepletenega ekosistema. Na nadaljnjih straneh in osre-
dnjem pogovoru časopisa smo gozd pogledali pobliže. Prav 
tako smo se dotaknili dveh panog, ki sta neločljivo poveza-
ni z regijo: lesno in papirno panogo. Po oceni stanja danes 
smo se ozrli še v zgodovino in prepletli vsebino s portre-
tom sevniškega umetnika. Ali se zavedate, da imamo okoli 
sebe izjemno 'naravno banko', a pri lesu boljše kakovosti 
izkoristimo le 46 % teoretičnega tržnega potenciala regi-
je? Se lahko gozdno-lesna veriga kako vzpostavi in okrepi? 
Kako to, da je splet pripomogel k rasti določenih segmen-
tov papirne industrije? Vabljeni k branju in spoznavanju 
predanega dela ljudi in priložnosti naše regije. 

Večstoletni tradiciji, povezani z gozdom

nadaljevanje na str. 14
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Iztok Arh s.p. • Nova pot 18 • 8273 Leskovec pri Krškem • 041 606 844 • iztok.arh@amis.net

Predelava hlodovine in izdelava 
lesnih polizdelkov in izdelkov.

Predelava hlodovine in izdelava 
lesnih polizdelkov in izdelkov.

Predelava hlodovine in izdelava 
lesnih polizdelkov in izdelkov.

Žaga obratuje že od leta 1991!

parketi
itisoni

    vinil
    tekači

           topli podi
           laminati

 CTO d.o.o., MDB 16, Leskovec pri Krškem, tel.: 041 797 666

Les v domove in poslovne prostore prinaša 
toplino in domačnost.

Nudimo vse vrste parketov 
ter uporabljamo okolju prijazne materiale.

dvorani izkazovali željo po so-
delovanju. Župani so to simbo-
lično obeležili tudi s podpisom 
posebne listine o partnerstvu 
»gozd – les«. 

S tem podpisom je bila priž-
gana luč za pravzaprav edini 
posavski projekt zadnjih de-

setletij, ki je imel cilj poveza-
ti posavsko gozdno-lesno ve-
rigo. Angažma za analitični in 
povezovalni del projekta, po-
imenovan »gozd-les, je prev-
zela Občina Sevnica, s ciljem 
»analizirati, podpreti in usme-
riti gozdno lesno-predelovano 
dejavnost v Posavju«. Projekt 
je zajemal tudi delo na tere-
nu, vanj je bilo vloženih 20 ti-
soč evrov, vsebina pa se je na-
našala med drugim na analizo 
stanja in potenciala gospodar-
jenja z gozdovi za oblikovanje 
regijskega modela, identifika-
cijo akterjev in omrežij v regi-
ji, ki se lahko povežejo v grozd, 
komunikacijo v grozdu, anali-
zo snovnih tokov lesa in lesnih 
izdelkov v regiji, oblikovanje 
mrež in partnerstev itd. Nalo-

ga je bila zaupana Gozdarske-
mu inštitutu Slovenije.  

Župan Srečko Ocvirk, ki se 
je med našim pogovorom iz-
kazal za dobrega poznavalca 
problematike, je poudaril, da 
je projekt uspel 'posesti' glav-
ne deležnike za eno mizo, po-

leg tega pa so dobili celovito 
analizo tako gozdnega poten-
ciala kot tudi subjektov in nji-
hovih dejavnosti, kakršne 
doslej Posavje ni imelo. Iz-
sledke so potem upoštevale 
lokalne skupnosti pri izdela-
vi prostorskih načrtov, ugoto-
vitve so vplivale na prilagaja-
nje programov štipendiranja, 
pripravljena pa je tudi strokov-
na podlaga za umestitev pro-
jekta v RRP 2014–2020, ki je 
temeljni strateški in program-
ski dokument na regionalni 
ravni: »V primeru, da bi lastni-
ki gozdov, podjetja s področja 
logistike in predelave lesa, izo-
braževalne in raziskovalne in-
stitucije ter lokalne skupnosti 
našle skupen interes povezo-
vanja in sodelovanja, bi se lah-

ko v nadaljevanju razvilo par-
tnerstvo, ki bi lahko pripeljalo 
do konkretnejših rezultatov.«

Ko smo sami brali še zaključ-
no poročilo, ki so ga pripravili 
v podjetju ZaVita d.o.o. in Goz-
darskem inštitutu, nas je pre-
senetilo, da v opisih delavnic 

na terenu nismo zasledili težko 
pričakovanega preboja, izkaza-
nega resničnega zanimanja za 
povezovanje v lesno-predelo-
valno verigo. 210 posamezni-
kov so povabili na delavnice, 
nanje je prišlo le 39 ljudi. Zakaj 
tako medel odziv? Ko smo raz-
iskovali naprej, smo ugotovili, 
da so bile na delavnicah tudi 
že kar konkretno razdelane 
ideje o lesno-zbirnem centru, 
o združevanju in sodelovanju 
žagarjev, lesarjev in lastnikov 
lesa, ideja o lesnem centru, ki 
bi omogočal skupen nastop na 
trgu, biomasnem centru ipd., 
a pri odločitvi za nadaljnji ko-
rak se je proces hipoma usta-
vil. Ko bi bilo treba določiti no-
silce za konkretne poslovne 
procese v regiji, so se deležni-

ki umaknili. Kot da bi bila ideja 
o združevanju sicer atraktivna, 
a da na koncu koncev sedanje 
stanje v resnici ustreza vsem. 
Kako veliko vlogo pri tem igra 
tudi dejstvo, da je naš les toli-
ko več vreden drugje in da se 
zelo dobro služi tudi s samim 
prevozom lesa, nismo uspeli 
izvedeti.

Rainer, ki posavski odnos do 
lesa spremlja že desetletja, je 
o poskusih povezovanja po-
vedal: »Po mojem mnenju je 
to že kar slovenska mentalite-
ta, saj vsak, po domače pove-
dano, skrbi za svoj vrtiček. Vsi 
imajo vzpostavljene svoje na-
bavne in prodajne poti, svoje 
stranke, s katerimi poslujejo. 
Vsi veliki obrati so po priva-
tizaciji propadli, npr. v Sevni-
ci je bil v obdobju gozdnega 
gospodarstva močan žagarski 
obrat z decimirnico, ki pa ni 
preživel tranzicijskega obdob-
ja. V takratnem času na trgu ni 
bilo dovolj kvalitetne hlodovi-
ne, pretrgana je bila dobavno-
-predelovalna veriga. Danes je 
drugače, lesa je dovolj, ni pa še 
tako imenovanih lesnih verig. 
V glavnem se pohištvo izde-
luje iz ivernih in drugih plošč, 
saj je takšno cenovno bolj do-
stopno prebivalstvu. Seveda 
obstajajo tudi lesni obrati, ki 
izdelujejo pohištvo in lesne iz-
delke iz masivnega lesa, ven-
dar gre za manjše serije. Tako 
se veliko kvalitetnega lesa iz-
vozi, bodisi kot hlodovina bo-
disi kot polizdelki. Tukaj po-
grešam predelavo, kot je bila 
krška celuloza, saj sem prepri-
čan, da bi bilo dovolj materi-
ala, ki bi lahko prišel do njih, 
in to ne samo z našega obmo-
čja, ampak tudi z novomeške-
ga, celjskega, ljubljanskega. Bili 
so določeni poskusi za oživitev 
obrata, a je sama izdelava celu-
loze povezana z uporabo klo-
ra, kar pa je prepovedano. Manj 
vreden les in lesne odpadke bi 
bilo možno tudi kuriti s ciljem 
pridobivanja toplotne energi-
je, vendar tudi to v povezavi s 
kakšnim lesnopredelovalnim 
obratom. Bile so dobre zami-
sli npr. v obrtni coni Brežice, 
na območju nekdanje Celuloze 
v Krškem, vendar je bila glav-
ni problem pri realizaciji teh 
projektov nemotena, uravno-
težena in trajna oskrba z lesno 
surovino. Dobave iz državnih 
gozdov so se pokazale kot pre-
majhne, iz zasebnih gozdov pa 
zaradi slabe organiziranosti la-
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Zaposleni po delovnih urah v lesno-predelovalni in pohištveni panogi v Posavju

Čisti prihodki od prodaje v lesno-predelovalni in pohištveni panogi v Posavju

raviti potrebna negovalna dela 
ter zagotoviti kompromis vseh 
vlog gozda. Meni, da pogos-
to tudi izgleda, kot da država 
vlaga v gozdove, a s svojimi bi-
rokratskimi hotenji izniči svoj 
prvotni namen. »Mnogokrat 
se sprašujem, ali nočemo, ne 
znamo, ali nam ni treba? Ima-
mo znanje, kot npr. je pokaza-
no v projektu SIMWOOD. Pro-
jekt je združil 11 držav in 28 
partnerjev. Narava nam omo-
goča prav vse. Znanje imamo. 
Živimo lepo. Morda rabimo več 
zavedanja, da je naš skupni ra-
zvoj lahko v treh stebrih: turi-
zem, gozd-les, voda-hrana. In 
ne pozabiti na to, kar nas uči 
gozd: povezovanje, spoštova-
nje, združevanje in fleksibil-
nost.«

DA BI ZAČELI SPET 
POVEZOVATI ČLENE V 

REGIJI

Decembra 2013 smo v 
Posavskem obzorniku poročali 
o posvetu z naslovom Za posa-
vski gozd in les: »Svoje poglede 
so predstavili tudi župani (…), 
ki so bili enotni, da ima Posavje 
vse pogoje, da postane center 
lesno-predelovalne industri-
je, ki je v preteklosti že dajala 
kruh mnogim družinam. 'V Ra-
dečah je obstajala tradicija pa-
pirništva, tekstila in lesarstva. 
Radeče so bile v tujini znane 
po izdelavi otroških posteljic 
iz lesa,' je povedala direktorica 
radeške občinske uprave Bri-
gita Stopar. 'Gozd je najboljša 
banka. Tega se zavedajo lastni-
ki gozdov. Če se v njem dobro 
gospodari, je to dobra banka,' 
je poudaril župan Bistrice ob 
Sotli Franjo Debelak. 'Les iz-
koristimo tako, kot smo ga že 
znali v preteklosti,' je bil spod-
buden brežiški župan Ivan 
Molan. Podžupanja krške obči-
ne Ana Somrak je menila, da bi 
bilo lahko Posavje prepoznav-
no poleg energetike tudi po 
lesu. Župan Kostanjevice na 
Krki Mojmir Pustoslemšek 
je opozoril na infrastrukturo, 
ki je primerna za čim boljši iz-
koristek gozda oz. lesa. Srečko 
Ocvirk je predlagal, da posta-
nejo občine nosilci priprave ra-
zvojnih programov v partner-
stvu z gospodarstvom, da bi se 
lahko razvila konkurenčnost 
na globalnem trgu.« Tako so 
13. decembra 2013 vsi priso-
tni (gospodarstveniki, politiki, 
lastniki gozdov, žag, predstav-
niki zadrug in drugi) v sevniški 

lesne odpadke pri sečnji, tisto, 
kar komercialno ni več zanimi-
vo. V mnogih primerih pa la-
stniki v drva razsekajo kar bu-
kove hlode, ker gre za majhno 
posest in lastnik nima količine, 
ki bi bila zanimiva za odkup. 
Tukaj se vidi največja škoda na 
našem območju. Lahko rečem, 
da je odnos posestnim razme-
ram primeren, če bi bili ljud-
je bolj povezani v neka združe-
nja, bi bilo veliko bolje, tako pa 
na trgu nastopa vsak zase. ZGS 
ima pri tem pomembno vlo-
go, saj je iniciator ustanavlja-
nja združenj lastnikov gozdov. 
Dejstvo je, da smo v preteklosti 
vse to že imeli, lastniki so bili 
zelo povezani, a smo s priva-
tizacijo gozdnih gospodarstev 
in reformo gozdarske ureditve 
vse zapravili.« Posavski lastni-
ki po besedah Rainerja večino-
ma dobro skrbijo za gozdove, 
tudi tatvin lesa skoraj ni.   

Kot je že navada v Sloveniji in 
Posavju, ugotovimo, da bi se 
dalo marsikaj rešiti z inten-
zivnejšim in odkritim poslov-
nim povezovanjem. Leta 2001 
je bilo v Sloveniji recimo usta-
novljeno, na pobudo gozdar-
ja Jožeta Morija, prvo dru-
štvo lastnikov gozdov. Danes 
je tovrstnih društev v Sloveni-
ji 29, v Posavju sta dve: Dru-
štvo lastnikov gozdov mirnske 
doline in Društvo lastnikov 
gozdov Sopota – Laško. Jože 
Prah, gozdar, ki ga naši bral-
ci dobro poznate po mnogih 
aktivnostih, povezanih z goz-
dom, nam je kot predstavnik 
Zveze lastnikov gozdov zau-
pal, da so tovrstna društva za-
enkrat »dosegla neko društve-
no noto, ki jo močno krepimo v 
socialnem kapitalu, a brez po-
vezovanja lastnikov gozdov v 
kapitalskem smislu skupne 
prodaje lesa, zveza in društva 
nimajo večje in bolj odločne 
perspektive«. Meni, da so la-
stniki gozdov lahko ključni ak-
terji aktivnega gospodarjenja 
z gozdom, saj jim to omogoča-
jo gozdnogospodarski načrti, 
»ki morajo postati katekizem 
za delo in v pomoč lastniku, 
državi in družbi, a ne na ško-
do gozda. Načrti morajo znati 
najti usklajenost s preostalimi 
načrti v okolju,« dodaja Prah.  

Ključni izziv za prihodnost po 
njegovem mnenju torej ostaja, 
kako posekati ves razpoložljiv 
les in mu dodati vrednost, op-

nadaljevanje s str. 13
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Mizarsko podjetje za opremljanje ladij in jaht.
Metalika d.o.o., Pekarska pot 3, Leskovec pri Krškem; proizvodnja: Savska cesta 24, Sevnica

stnikov tudi ni bilo pričakovati 
ustreznih količin.«

Iz drugih regij so se na naša no-
vinarska vprašanja odzvali, češ 
da je bil tak razplet, torej stag-
nacija ideje, logičen, saj da bi 
bilo preveč optimistično misli-
ti, da lahko Posavje naredi pre-
boj nekje, kjer ga že sama dr-
žava ne more. Ali je res tako? 
Smo se sposobni povezati? Kdo 
bi moral prevzeti vajeti pobu-
de? Lokalne skupnosti lahko 
nudijo podporo, pojasni žu-
pan Ocvirk: »Povezovanje go-
spodarskih družb določene 
panoge je odgovornost družb 
samih. Lokalna skupnost k po-
zitivnemu trendu lahko poma-
ga z vzpostavljanjem pogojev 
za boljše delo in aktivnim sle-
denjem aktualnim potrebam, 
z javno infrastrukturo, spre-
jemanjem prostorskih aktov, z 
razpisnimi sredstvi, kadrovski-
mi štipendijami in drugim.« 

Vsaj 80 pravnih oseb v Posavju 
svoje delovanje tesno povezuje 
z lesom. V povprečnem gozdu 
na našem področju raste kar 
280 kubičnih metrov lesa s pri-
rastkom 7,7 kubika na hektar 
letno. Lastnikov gozdov ima-
mo skoraj 27.000, društva la-
stnikov nastajajo. Na našem 
področju naj bi delovalo okoli 
30 žag. Veliko imamo neizko-
riščenega lesa slabše kakovo-
sti za energetske namene, pri 
lesu boljše kakovosti je menda 
izkoriščena manj kot polovica 
tržnih potencialov. Čeprav se 
od največjih podjetij v Posav-
ju seveda ne more pričakova-
ti, da bodo svojo proizvodnjo 
kakor koli večinsko in čez noč 
vezala na vhodne surovine iz 
okolice, pa so že večkrat javno 
izrazila pripravljenost na so-
delovanje. Ali so to res dejstva, 
nad katerimi gre le zamahniti 
z roko? Bomo ostali zadovolj-
ni s sedanjim stanjem in krat-
kovidnostjo?

PANOGA, KI SE 
JE PODALA NA 

TRAJNOSTNE POTI

Posredno je z lesom povezana 
še ena panoga, ki je izjemno za-
znamovala razvoj Posavja: pro-
izvodnja papirja in izdelkov iz 
papirja. Gre za poseben svet, 
o katerem je splošna javnost 
osveščena še veliko manj kot 

o dogajanju v svetu lesno-pre-
delovalne industrije. Podjetja v 
tej panogi so se mnogo let za-
pirala pred javnostjo, zato se 
tudi danes tiho, vsaka na svoj 
način, borijo s precej nepredvi-
dljivimi razmerami na trgu pa-
pirja, močno mednarodno kon-
kurenco (sodijo namreč med 

največje slovenske izvozni-
ke, Vipap na primer je v leto-
šnjem letu svoj papir prodajal 
v 40 različnih držav), visoki-
mi finančnimi obremenitvami 
proizvodnje, trošarinami na 
energente in drugim. Papirno 
industrijo je leta 2016 ustvar-
jalo 117 podjetij, ki so omogo-
čala zaposlitev 4.008 ljudem. 
Povprečna dodana vrednost 
na zaposlenega v panogi je 
bila celo nad ravnjo povpre-
čja v Sloveniji (43.706 evrov), 
dejstvo pa je, da se papirničar-
ji soočajo s kadrovskim man-
kom. Tudi o tem se govori ve-
liko manj kot o manku kadrov 
z lesno-predelovalnimi znanji. 

Pri zaposlovanju v papirni in-
dustriji je t. i. spodnjeposavski 

bazen eden izmed dveh ste-
brov papirništva v Sloveniji. Vi-
pap Videm Krško proizvodnja 
papirja in vlaknin d.d. (predla-
ni 337 zaposlenih), DS Smith 
Slovenija, podjetje za prede-
lavo valovitega kartona d.o.o. 
(predlani 271 zaposlenih), 
Radeče papir Nova, proizvo-

dnja, trgovina in storitve d.o.o. 
(predlani 177 zaposlenih), 
Muflon, družba za usposablja-
nje in zaposlovanje invalidov 
d.o.o. (predlani 98 zaposle-
nih), Papiroti, vse iz papirja, 
d.o.o. (predlani 87 zaposlenih), 
Lastinski Pak proizvodnja pa-
pirne embalaže d.o.o. (predlani 
44 zaposlenih) so zaposlitveni 
in razvojni aduti branže tudi v 
slovenskem merilu.

Naša podjetja so izpostavljena 
veliko težjim pogojem na trgu 
kot tuja, ker v državi ne izde-
lujemo več osnovne surovine – 
celuloze. Poleg tega se papirna 
industrija v Sloveniji drži pra-
vila, da posluje le s celulozo, ki 
izhaja iz odgovornega gospo-
darjenja z gozdovi.       

Ravno trajnost je tista, kateri 
se je papirna industrija odloči-
la zavezati. Kot je jasno iz spo-
ročil za javnost Združenja pa-
pirne in papirno-predelovalne 
dejavnosti pri GZS, poudarek 
dajejo krožnemu gospodar-
stvu. Proizvodnja papirja na-
mreč temelji na dveh sklopih 

vlaknin: celulozi in lesovini 
(primarnih vlakninah) ter od-
padnem papirju (sekundar-
nih vlakninah). Slovenska pa-
pirna industrija v večinskem 
deležu za svojo proizvodnjo 
uporablja slednje – odpadni 
papir. Okoli 70 % le-tega mora-
jo celo uvoziti. Tudi same lesne 
vlaknine naj bi se pridobivale 
iz manj kvalitetnega lesa, kar 
poenostavljeno pomeni, da 
papir gozdu ni sovražnik, kot 
se zmotno predpostavlja, am-
pak lahko, v kolikor gre za vse-
stransko odgovoren odnos, 
precej dober sodelavec. Vsa-
ko papirno vlakno je reciklira-
no tudi do sedemkrat, na kon-
cu procesa izdelave pa se kot 
stranski produkt pojavi papir-
niški mulj, ki ima menda grad-

beniške in energetske poten-
ciale. 

ZANIMIVO ŽIVLJENJE 
PAPIRJA

Za boljše razumevanje bi bilo 
življenje papirja in njegove po-
novne uporabe javnosti smi-
selno večkrat približati, saj je 
znanje o tem na izjemno niz-
ki ravni celo v našem prosto-
ru, kjer živimo dobesedno 
med strokovnjaki papirništva. 
Ali veste, da na primer papir, 
ki ste ga potegnili popisanega 
iz tiskalnika, postane nadalj-
nja surovina za časopisni pa-
pir, po večkratnih življenjskih 
ciklih ta preide v surovino za 
lepenko in kartonsko emba-
lažo, tudi stisnjeno, na primer 
tisto za jajca?  

Ali pa ste morda seznanjeni, 
kako izgleda denimo proizvo-
dnja v Vipapu? Njihovi proi-
zvodi so v pretežni meri na-
rejeni iz recikliranih vlaken, 
ki jih pridobijo iz starega pa-
pirja. Osnovne surovine, to-
rej star papir, les in celulozo, 
kupujejo predvsem na bli-
žnjih trgih in imajo velik, so-
doben obrat za recikliranje 
starega papirja, kjer v postop-
ku razčrniljenja odstranijo ti-
skarske barve in ostale snovi, 
ki so v papirju, da dobijo ustre-
zno obdelana papirna vlakna. 
Ker so reciklirana vlakna nji-
hova osnovna surovina, pora-
bijo veliko manj lesa kot v pre-
teklosti, ko so proizvajali tudi 
celulozo. Seveda pa lesna ali 
celulozna vlakna še vedno pot-
rebujejo, saj pri vsakokratnem 
postopku recikliranja papirna 
vlakna dodatno oslabijo, zara-
di česar morajo dodajati dalj-
ša in močnejša sveža vlakna, 
da določenim končnim pro-
izvodom zagotovijo lastnos-
ti, ki jih zahtevajo vedno bolj 
zahtevni uporabniki papirjev. 

Izdelava papirja je poleg vse-
ga tudi energetsko intenziv-
na dejavnost, zato so ravno na 
področju menjave energentov 
pred našimi papirničarji oči-
tno veliki izzivi. Dejstvo, da so 
v večini vzpostavili cikličnost 
proizvodnje, pa je njihovo za-
vezo k trajnostni proizvodnji 
le še okrepila.

V POSAVJU JE PAPIRNA 
PANOGA DOMA

V kolikor ljudje od drugod Kr-

škega ne povežejo z jedrsko 
elektrarno, ga gotovo s spo-
mini na tovarno celuloze in 
papirja. Enako velja za Rade-
če, zibelko papirništva, katere-
ga začetki segajo v leto 1736. 
V obeh primerih lahko govo-
rimo o pravi identitetni pove-
zanosti s krajem. Kraji so s pa-
pirno industrijo rasli in padali, 
ljudje so se veselili zaposlitev 
in znanj, se razvijali in skozi 
najtežje čase trpeli. Kot pred 
80. obletnico obratovanja v 
Krškem povedo v Vipapu: »V 
tem času je podjetje dožive-
lo in preživelo zelo dobra ob-
dobja pa tudi izredno kritične 
razmere. Kot vedno pa se je iz-
kazala trdoživost in kljuboval-
nost vseh zaposlenih in naša 
želja, da ohranimo proizvo-
dnjo tudi v, lahko bi rekli, noro 
turbulentnih časih, ki smo jim 
priča že kar nekaj let.« 

Poleg že prej omenjenih Vi-
papa, DS Smitha (nekoč Du-
ropacka), Radeče papir Nove, 
Muflona, Papirotija, Lastin-
ski Paka so večji papirničarji 
naše regije še Karbo kartonaža 
in trgovina Boštanj, Pagrat pa-
pir, grafika in trgovina Krško, 
Pakline proizvodnja in proda-
ja, Grapak tiskarna in karto-
naža Krško, Depack proizvo-
dnja, trgovina in storitve ter 
še nekaj drugih. Družb, ki po 
klasifikaciji sodijo v to pano-
go, je bilo v letu 2017 15, sa-
mostojni podjetniki pa so bili 
uradno trije.   

Iz finančnega povzetka za sta-
nje posavske panoge v letu 
2017 je razvidno, da je števi-
lo družb v primerjavi s pred-
hodnim letom manjše, a se je 
število zaposlenih povečalo 
za 30,7 %. V letu 2017 so čisti 
prihodki od prodaje v branži 
znašali 236.064.332 evrov, kar 
pomeni, da so se v primerjavi 
z letom 2016 povečali za dob-
rih 17 %. V celotni strukturi 
prihodkov za leto 2017 zna-
ša delež prodaje na tujih tr-
gih 62,5 %, pri čemer je priš-
lo, v primerjavi z letom 2016, 
do rahlega znižanja. Bruto me-
sečna plača na zaposlenega v 
posavskem delu panoge je v 
letu 2017 znašala 1.497,10 
evra. 

Od tu dalje je sklepanje o sta-
nju branže na nivoju regije 
precej nehvaležno ali krivič-
no, saj je zaradi večmilijonske 
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nadaljevanje na str. 16
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Pomembno prelomnico za žago je pred-
stavljala elektrifikacija vasi v letu 1938. 
Zaradi 2. sv. vojne so se bili primorani 
preseliti, zato je med vojno obrat miro-
val, po koncu pa se je družina vrnila na 
požgano domačijo in začela z obnovit-
venimi deli. Odločili so se, da prenovijo 
samo žago, saj ni bilo dovolj sredstev še 
za mlin, tej odločitvi pa je botrovalo še 
dejstvo, da je bilo v okolici dovolj drugih 
delujočih mlinov. Elektrificirali so pogon 

žage, s čimer niso bili več odvisni od moči vode. Leta 1958 je obrat 
prevzel oče Jože, ki še danes pomaga svojemu sinu. 

»V 60-ih letih politika ni bila naklonjena žagam v zasebni lasti in 
tako jo je bil primoran oče dati v najem zadrugi, ki je pobirala ves 
dobiček. To je trajalo tri leta, in ko je bilo na njej treba opraviti 
vzdrževalna dela, so jo raje vrnili nazaj,« razloži Jože Kovačič, ki 
danes vodi žago in poudari: »Pomemben mejnik za našo žago je 
tudi leto 1968, ko je oče nabavil nov žagalni stroj. Takrat je bila to 
moderna tračna žaga avstrijske izdelave. Kapaciteta razreza se 
je dvignila s 3-4 m3/dan na 2-3 m3/uro, kar je bil bistven napre-
dek. Za nabavo je bilo potrebnih mnogo finančnih sredstev, a jih 
je oče z dvoizmenskim delom poplačal že v enem letu. Pred tem 
je v glavnem vršil razrez samo fizičnim osebam, potem pa tudi 
večjim podjetjem in obrtnikom. Velika prednost novega stroja je 
bila natančnost in izkoristek.«

MOTO KOVAČIČEVIH:  
V OKVIRU ZMOŽNOSTI ZADOVOLJITI VSAKO STRANKO

Jože Kovačič, po izobrazbi diplomirani strojnik, je obrat prevzel 
leta 1991 kot predstavnik tretje generacije Kovačičevih. V lesu je 
videl perspektivo in s spremenjenim načinom dela ter dodatni-

mi zaposlitvami povečal produktivnost. Zaradi velikega povpra-
ševanja po ostrešjih je 1999 nabavil štiristranski skobeljni stroj, 
sušilnico, dvigalo, avtomatiziral obračanje hlodovine na vpenja-
čih in vzpostavil transportno progo. Z novo opremo je ohranil vi-
soko kvaliteto in razširil dejavnost na izdelovanje opažev in brun 
ter sušenje lesa.

Gospodarska kriza, ki je nastopila v letu 2008, je dejavnost moč-
no prizadela, saj šele od letos beležijo porast proizvodnje. »V le-
tošnjem letu sem povečal moč strojev, da lahko več od njih iztr-
žim, a še vedno premalo,« razloži Kovačič, ki kot glavno oviro za 
postavitev sodobne rezalne linije izpostavi omejen prostor, moč 
dovoda električne energije in seveda osnovni žagalni stroj, ki šteje 
že 50 let. Zato si v prihodnosti želi korenito prenoviti obrat, pred-
vsem na večji in boljši lokaciji.

Največ, okoli 80 %, predelujejo les iglavcev (smreka, jelka, bor), 
ostalo predstavljajo listavci (hrast, kostanj in drugi). Opravljajo 
razrez izključno za znanega kupca, odzivnost pa je pogojena s teh-
nologijo. »S tehnologijo, staro 50 let, ne moreš dosegati kapaci-
tet, ki jih gospodarstvo zahteva danes, lahko pa si zelo fleksibilen, 

kar je naša največja prednost, saj sleherno naročilo naredimo in 
oddamo pred rokom,« pravi Kovačič. Zalog praktično nimajo, ra-
zen manjših količin lesa za obnovo ostrešij. 

LESA DOVOLJ, CEHOVSKO POVEZOVANJE SLABO

»Splošni pogoji za našo dejavnost so dobri. Lesa je v okoliških kra-
jih dovolj, res pa je, da ne delujemo tako rekoč sredi gozda, kot 
npr. Savinjčani. Bolj kot pomanjkanje surovin, kar se občasno do-
gaja predvsem zaradi kupcev lesa iz Avstrije, Madžarske in Itali-
je, me moti, da nismo cehovsko bolj povezani. Ne samo na lokal-
nem nivoju, pač pa tudi na državnem. Če bi bili, bi lažje dosegli 
prepoved izvoza okroglega lesa iz Slovenije, ker smo ga sposob-
ni sami predelati. Tudi cene predelanega lesa danes diktira ku-
pec, tako smo primarni predelovalci brez moči, razen da odkloni-
mo posel in sčasoma propademo, kot se je to zgodilo več žagam 
tako v Posavju kot v Sloveniji,« izpostavlja glavni problem v lesno-
-predelovalni industriji. Les dobivajo izključno iz slovenskih goz-
dov na prostem trgu od lokalnih dobaviteljev. Imajo tudi pogod-
bo za dobavo lesa od SiDG (Slovenski državni gozdovi), a žal le za 
manjše količine. Trenutno največ lesa prodajo v Italijo, Združene 
arabske emirate in lokalnim kupcem. Storitve razreza lesa lokal-
nemu prebivalstvu pa so že skoraj ugasnile, čeprav so bile vse do 
90-ih let prejšnjega stoletja glavni vir njihovega dohodka. Ugasni-
le so predvsem zaradi žag na »črno«, ki jih je v okolici kar nekaj.

Prednost Kovačičeve žage je v fleksibilnosti, dobavnem roku in 
ustrezni kvaliteti, ki je povezana s strokovnostjo, saj se lastnik re-
dno izpopolnjuje na raznih seminarjih ter sejmih doma in v tujini. 
Zato je tudi v lokalnem okolju prepoznan kot oseba, ki jo odliku-
jejo natančnost, zadovoljiva kakovost in hitrost usluge, v širšem 
okolju pa ga najdejo na spletu. »In moram reči, da imam pose-
bej v zadnjem času mnogo povpraševanj, ki jih bom verjetno vsa 
zelo težko izpolnil,« zaključi Kovačič. 

                                                                                   

 

 

Prednost Kovačičeve žage je fleksibilnost
BROD PRI PODBOČJU - Kovačičeva žaga deluje že od davnega leta 1932, ko je praded sedanjega lastnika Jožeta Kovačiča na dražbi kupil žago 
»venecijanko« na Brodu pri Podbočju. Od tedaj dalje žaga predstavlja glavni vir njihovega dohodka, če tudi so imeli v posesti tudi mlin na 
tri kamne za mletje žit, oboje pa je poganjala voda iz reke Krke. Družinska tradicija se danes nadaljuje že s tretjo generacijo, tako v imenih 
(Jože) kot tudi lesarski dejavnosti. 

Jože Kovačič

Bločna tračna žaga, Jože Kovačič s.p., Brod 24, Podbočje, Tel.: 041 722 786, www.zaga-kovacic.si, zaga.kovacic@siol.net

bilančne izgube enega največ-
jih papirničarjev v državi, ki si-
cer ustvari kar prek 90 milijo-
nov prihodkov letno, seštevek 
uspeha panoge v Posavju po-
tisnjen v rdeče številke. Pano-
gi se je s pavšalnim branjem 
npr. neto dinančnega dolga na 
EBITDA ali zgolj plasiranjem 
številk v javnost naredila ve-
lika krivica, saj je poslovanje, 
sploh kartonaž, neprimerljivo 
uspešnejše od tega kazalca. 
DS Smith, denimo, deluje izje-
mno prodorno, izkazujejo pa 
tudi do dvakrat večjo dodano 
vrednost na zaposlenega od 
drugih v posavski branži. 

Vsak proizvajalec v Posav-
ju ima svoje specifike in trge, 
skupen jim je izredno buren in 
za nekatere celo dnevno spre-
minjajoč se trg. Slednje ve-
lja za Radeče papir Nova, ki 
izdeluje tudi vrednostne pa-
pirje ter jim široko znanje in 
skrbno vlaganje v proizvodnjo 
omogoča konstanten razvoj: 
»Nekaj turbulentnih prevze-
mov med našimi konkurenti in 
lastniških sprememb je prav 
tako dodalo svoj pečat k tre-
nutni situaciji. Kupcev vredno-
stnih papirjev je največ v Evro-
pi, srednji Ameriki, Aziji in 
Afriki. Na trg je največ vpliva-
lo manjše povpraševanje več-
jih azijskih držav po banknote 
papirju zaradi zagona lastnih 
proizvodnih kapacitet. Največ-
ji vpliv na naše poslovanje pa 
ima trenutno predvsem celu-
loza kot naša primarna surovi-
na ter spreminjajoči trg le-te. 
Prav tako se kažejo posledice 

gospodarske rasti ter gibanje 
tečajev glavnih tujih valut in 
aktivnosti v državah, kjer po-
slujemo. Enega ključnih fak-
torjev obenem pomenijo tudi 
nedavne omejitve uporabe re-
cikliranega papirja v Aziji.«

A čeprav po eni strani ved-
no več poslujemo brezpapir-
no, kartonažni del industri-
je raste. Vzrok za nove trende 
na trgu lahko hitro odkrijete 
sami, če pomislite, kdaj ste na-
zadnje kupili kak neembalaži-
ran izdelek? Ironično je ravno 
spletna trgovina proizvodnji 
papirne embalaže menda do-
dala povsem nov zagon. Zato 
papir še zdaleč ni rekel zadnje 
besede, sploh če se bodo vla-
ganja v trajnostnost in krožno 
gospodarstvo intenzivno na-
daljevala in če bo panoga pre-
poznana kot vredna spodbu-
de in razvojnih potiskov tudi 
s strani naše države. 

LES, PAPIR – PANOGAM 
SKUPEN TUDI MANKO 

PRAVIH KADROV

V letih, ko ni bilo na voljo for-
malnega izobraževanja za 
profila papirničar in papir-
niški tehnik, so bila podjetja 
primorana sama skrbeti za 
ustrezno prekvalificiranje za-
poslenih. »Približno dve leti 
to poteka bolj organizirano v 
sklopu Akademije za papirni-
štvo, ki je bila ustanovljena s 
sodelovanjem podjetij iz pa-
pirne in papirnopredeloval-
ne industrije ter Inštituta za 
celulozo in papir iz Ljublja-
ne. Zaključek programa pa se 

lahko ovrednoti tudi z nacio-
nalno poklicno klasifikacijo, 
in sicer za poklica papirničar-
ja in papirniškega tehnolo-
ga,« pojasnijo v Vipapu, četr-
tem največjem zaposlovalcu 
panoge v državi. Naša podje-
tja so tudi intenzivno sodelo-
vala pri pripravi programa pa-
pirničar v vajeniški obliki, saj 
iz naših krajev izvirajo eni naj-
večjih strokovnjakov v panogi. 
V želji, da bi ta program pripe-
ljali v Posavje, so se povezala s 
Srednjo poklicno in strokovno 
šolo Krško. Kot smo že poroča-
li, pa se žal nacionalni nivo s 
tem predlogom ni strinjal in je 
program dodelil drugam. 

V Radečah se pri rešitvi po-
manjkanja kadra aktivno 
poslužujejo tudi sistematizaci-
je: »S tem se osredotočamo na 
še boljšo razporeditev delov-
nih nalog med našimi zaposle-
nimi, kar bo dolgoročno pripo-
moglo k boljšemu poslovanju 
nasploh. Program vajeništva 
'papirničar' pa bo zagotovo 
pripomogel k izboljšanju, ko 
bo postal še bolj uveljavljen.«
V podporo uvajanju novega iz-
obraževalnega programa in za 
boljšo prepoznavnost papirni-
štva je lansko leto Združenje 
za papirno in papirnopredelo-
valno industrijo začelo z izva-
janjem zanimivega in obetav-
nega promocijskega projekta 
Papirni*Car. 

OD TRADICIJE K 
NOVITETAM IN NAPREJ

Naši papirničarji se morajo 
dnevno prilagajati mednaro-

dnemu trgu. A kam se bodo 
trendi zares obrnili? Naši so-
govorniki, tudi tisti, ki niso 
vajeni javnega nastopanja, so 
zatrdili, da je vprašanje kom-
pleksno. Iz Vipapa pojasnju-
jejo, da na to na videz lahko 
vprašanje ni lahko odgovoriti, 
saj je v času digitalne revolu-
cije in hitrih sprememb izred-
no težko prepoznati dolgoroč-
ne trende: »Zagotovo pa lahko 
rečemo, da papir ni stvar pre-
teklosti. S posodobitvami pro-
cesov in postopkov, vpeljavo 
novih tehnoloških rešitev (na-
notehnologija, biotehnologija, 
pametni papirji in podobno) 
bo papir tudi v prihodnje za-
nimiv proizvod, ki bo krojil del 
življenja prihodnjih generacij. 
Ob prepoznavanju vedno več-
jih težav s plastiko in podobni-
mi umetnimi materiali na glo-
balni ravni papir kot naravni 
material ponovno pridobiva 
večji pomen. Papir je namreč 
eden najbolj pogosto recikli-
ranih materialov in v Evropi 
stopnja recikliranja papirja že 
presega 72 %. V prid uporabi 
papirja govorijo tudi podat-
ki raziskave 'Keep Me Posted 
EU', po kateri ima kar 60 % dr-
žavljanov EU velike pomisle-
ke glede sodelovanja s podje-
tji, ki pošiljajo račune za svoje 
storitve le po spletu in ne upo-
rabljajo računov v papirni ob-
liki, več kot 80 % pa jih infor-
macije, ki so natisnjene na 
papirju, bolje razume in laž-
je uporablja. To pa je podro-
čje, katerega zagotovo dobro 
razumejo oglaševalci. Seveda 
je tudi pred nami, papirničar-
ji, še kar nekaj dela, da bomo 

proizvodnjo naredili še manj 
obremenjujočo za okolje, pa-
pir pa še bolj okolju prijazen. 
V zadnjih letih je najbolj sta-
bilen oz. v trendu rasti sektor 
ovojno-embalažnih papirjev, v 
katerega smo pred nekaj leti 
vstopili tudi mi. Tu so še tako 
imenovani pametni papirji z 
integriranimi senzorji (npr. 
za temperaturo) ali drugimi 
elementi (npr. motilci EM va-
lovanja).«

Dodali so zanimiv podatek, da 
je leta 2013, ko je sloviti The 
Washington Post kupil Jeff 
Bezos, ustanovitelj in direk-
tor največjega spletnega po-
nudnika Amazon, prevlada-
lo mnenje, da bo novi lastnik 
klasični časopis zagotovo pre-
oblikoval v digitalno platfor-
mo: »Zgodilo se je nasprotno 
– uredniško je časopisno hišo 
okrepil in ohranil tiskano ver-
zijo.«

POSAVJE: PRILOŽNOSTI  
OD LESA DO PAPIRJA

Kako pa sta lahko povezani 
ti, za Posavce od nekdaj po-
membni panogi? Zanimivo je 
po statistikah Vipap še vedno 
eden glavnih predelovalcev 
lesa nižje kakovosti, ki ni upo-
raben za gradbeno ali lesno 
industrijo. Zato so bili več kot 
primeren naslov tudi za vpra-
šanje povezovanja obravnava-
nih panog. »Na leto predelamo 
približno 60.000 m3 brusnega 
lesa, želimo pa si večjega sode-
lovanja z lastniki in upravljav-
ci gozdov v Sloveniji, saj smo 
v zadnjih petih letih iz sloven-

skih gozdov v povprečju do-
bili le tretjino potrebnih koli-
čin,« pojasni Peter Drakulič 
iz družbe Vipap Videm Krško. 
Ko so na pogorišču nekdanjih 
industrijskih gigantov tako 
lesni kot papirni strokovnja-
ki poskušali sestaviti nove 
zgodbe, niso dobili zaslom-
be in podpore v državi, ki se 
je sama še lovila kot mlada in 
neizkušena tvorba. Panogi sta 
se zaprli vsaka vase in v svoje 
težave. Postopno sta z veliko 
borbe splezali iz najhujšega, 
doživeli tranzicije, a še vedno 
je vsak dan izziv zase. Tudi dr-
žava počasi napreduje s svoji-
mi realizacijami, veliko hitrej-
ša in lucidnejša so tu interesna 
gospodarska združenja.

V zaključnem poročilu projek-
ta Za posavski gozd in les so o 
deležnikih lesno-predelovalne 
in pohištvene panoge v Posav-
ju na strani 19 strokovnjaki 
Gozdarskega inštituta zapisali 
takole: »Druga zanimiva izku-
šnja z delavnic pa je ugotovi-
tev, da se kljub majhnosti re-
gije Posavje nosilci dejavnosti 
med sabo ne poznajo.« 

Dragi bralci, temu je pravza-
prav namenjen časopis pred 
vami: spoznavanju lastnega 
okolja, panog, ki tudi danes 
oživljajo regijo, in različnih 
priložnosti, ki bi jih bilo ško-
da zamuditi. Potrebujemo le 
ali predvsem – odločno pove-
zovanje.

 Maruša Mavsar
Vir poslovnih podatkov: AJPES, 
obdelava GZS OZ Posavje, Krško

nadaljevanje s str. 15



Posavski obzornik - leto XXII, številka 18, četrtek, 6. 9. 2018 17OD GOZDA DO PAPIRJA

»Na Bučki sta bili v bližini ga-
silskega doma dve majhni mla-
ki in v njej fina ilovka. Z bra-
tom Pavlom sva jo pogosto 
naložila v leseno samokolnico 
in nato doma iz nje ustvarjala 

kipe, v bližnjem gozdu pa sva 
iskala tudi les. Eno leto je šola 
zaradi sani, ki sva jih izdelala 
na tekmovanju, prejela dvaj-
set parov smuči, ene zimske 
počitnice pa sva izdelala lese-
ne sani za otroke iz cele vasi. V 
gozdu sva našla primeren les, 
vaščan nama je les na ’pantža-
gi’ prežagal na polovico in po-
tem sva z bratom pozimi, ko je 
bilo mrzlo, kar v hlevu izdela-
la velike sani. Ko so bile san-

Navdihujoče nežne oblike ženskega telesa v lesu
SEVNICA – Sevniški kipar Peter Vene večino svojega ustvarjalnega časa namenja lesenim skulpturam, v katerih išče predvsem obrise ženskega telesa, a ena izmed 
njegovih prvih »umetnin« so bile velike lesene sani, kot otrok pa je ustvarjal tudi kipe iz gline ter jih razstavljal na prostem.

ke narejene, smo jih vaški ot-
ročaji skupaj vlekli na hrib do 
cerkve in se vozili z njimi tudi 
do druge ure zjutraj,« se spo-
minja najzgodnejših otroških 
let Peter Vene, ki se je rodil 13. 

septembra 1943 v majhni do-
lenjski vasi Bučka v petčlanski 
družini. »Oče je bil kovač, mati 
šivilja, oba sta pokojna, tako da 
na rodni domačiji gospodari 
starejši brat Tone, brat Pavel, 
ki je moj dvojček, gospodari na 
svojem,« še doda. Ko je prišel 
čas odločitve, kateri poklic naj 
izbere, sta se z bratom dvojč-
kom odločila za srednjo elek-
tro šolo, ki sta jo obiskovala v 
Mariboru, a ljubezen do kipar-

jenja je ostala. »Ko sem se za-
poslil v elektrogospodarstvu, 
sem začel zbirati ostanke de-
bel s koreninami. Odločil sem 
se še za popoldansko obrt in v 
bloku, kjer sem stanoval, sem 
imel delavnico kar v spalnici. 
Po poroki sem uredil delavnico 
na novi lokaciji, prostor zanjo 
sem dobil v kletnih prostorih 
bloka, a tam nisem ostal dolgo, 
ker sem začel z gradnjo hiše in 
delavnice ob njej,« je še del bo-
gatih spominov. 

V zadnjih letih sevniški ume-
tnik veliko dni preživi na mor-
ju, kjer ima svoj atelje in raz-
stavni prostor na prostem, kar 
je privlačno in zanimivo tudi 
za turiste. »Mislim, da je Peter 
eden redkih, ki gre na dopust 
s polnim avtom lesa, že rahlo 
obdelanim. Vedno, ko greva na 
morje, je namreč obvezen del 
najine prtljage tudi les,« na-
smejana pove kiparjeva žena 
Melita. »Peter je še tista gene-
racija, ki govori samo sloven-
sko in hrvaško, a ko se tujci 
ustavljajo ob njegovih skulptu-
rah in jim povem, da moj mož 
ne govori tujih jezikov, rečejo, 
da ne rabi besed, ker skulptu-
re vse povedo,« še doda, njen 
mož pa nato pokaže še na dve 
kiparski umetnini, narejeni iz 
več kot tristo let stare lipe, ki 
krasita polico v dnevnem pro-

storu družinske hiše. »Pred leti 
so v Pišecah podrli 359 let sta-
ro lipo. Njen premer je bil dva 
metra in pet centimetrov. Bila 
je izredno lepa, nobenih letnic 
se ni poznalo v njeni notran-
josti, bila je bela kot sneg. Bila 
je spomeniško zaščitena, a nje-
ne korenine so začele spodko-
pavati hišo, zato jo je bilo tre-
ba podreti. Ko so me poklicali 
in povedali, kaj lahko dobim, 
sem bil prevzet nad lesom,« 
navdušeno in ponosno pove 
mojster lesenih skulptur, ki je 
del pišeške lipe ohranil v svo-
jih umetniških delih.  

Sevniški kipar je svoje lesene 

skulpture najraje oblikoval iz 
starih vrb, a ker so le-te po no-
vem zaščitene, uporablja pred-
vsem les lipe. »Pri nabavi lesa 
dobro sodelujem tudi s sloven-
skimi gozdarji, ki me pokliče-
jo, če naletijo na kakšno staro 
lipo, ki bi jo bilo škoda pora-
biti za sekance, če lahko iz nje 
nastane nekaj novega, uporab-
nega in dekorativnega,« nada-
ljuje in doda, da stara drevesa 
primerne debeline sam razža-

ga, lastnoročno očisti in prip-
ravi za sušenje. Les se suši na 
prostem od pet do devet let, 
nato se suši še nekaj mesecev v 
posebnih sušilnicah, šele nato 

se lahko začne ustvarjanje. Iz 
ostarelih, od časa in narave 
grobo oblikovanih debel ter 
korenin nastajajo izpod nje-
govih rok skulpture različnih 
velikosti, lesene posode in sko-
delice, velike lesene mize itd. 
Njegovi izdelki, ki so lično raz-
porejeni tudi v prostorih dru-
žinske hiše, stoječe na hribčku, 
od koder se širi pogled na reko 
Savo, železni most in Boštanj, 
od koder je doma njegova ži-
vljenjska sopotnica, izžareva-
jo posebno energijo in topli-
no, oplemeniteno z ustvarjalno 
ljubeznijo do lesa, a predvsem 
so slavospev ženski, kajti nje-
gov glavni motiv je ženski akt, 
upodobljen vedno v drugačni, 
a estetski obliki. 

Peter Vene je imel doslej večje 
število razstav po Sloveniji in 
v tujini. Njegove skulpture se 
nahajajo v večini držav Evro-
pe, pa v ZDA, Avstraliji, na Ja-
ponskem itd. V prihodnjem 
letu bo pripravil, po daljšem 
premoru, samostojno razsta-
vo kiparskih del v razstavnih 
prostorih sevniškega gradu, v 
mestu, kjer živi in ustvarja ter 
ga z veseljem promovira s svo-
jimi deli, ki so med ljubitelji in 
poznavalci umetnosti zelo ce-
njena in pogosto uporabljana 
tudi kot darila. 
 Smilja Radi

Sevniški kipar Peter Vene trenutno ustvarja iz lesa, ki bi kon-
čal v peči na drva, lesen križ.

Ženske oblike v lesu sevniške-
ga kiparja

Svetla skulptura je spomin 
na več kot 300 let staro lipo 
v Pišecah.

Les-kro d.o.o. | Savska cesta 24, Sevnica | www.les-kro.si | 07 816 27 21

HOTELSKA OPREMA
PISARNIŠKA OPREMA
OPREMA ZA PLOVILA

35-letna tradicija izdelave 
visokokakovostnega pohištva in pohištvene opreme.

Vrhunska izdelava pohištva po meri 
z več kot 40-letnimi izkušnjami.

Vrhunska izdelava pohištva po meri 
z več kot 40-letnimi izkušnjami.

w w w.mizarst vomedved.com |  w w w.mm-pohist vo.s i

Stanovanjska oprema
Stavbno pohištvo
Oprema poslovnih prostorov

NOVO!

Mizarstvo Tuhtar, Alojz Tuhtar s.p., Orehovo 90, 8290 Sevnica / 041 620 702 / alojz.tuhtar@gmail.com

 pohištvo po meri 
 notranja vrata in stopnice
 kuhinje …

Več kot 40-letna tradicija,
kakovost in odzivnost s tehnološko podprtimi stroji.
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Podgorje d.o.o. Šentjernej je priznan proizvajalec 
pohištva za počitniška vozila in pohištva za 
specialne namene in ima več kot 60-letno tradicijo 
pri izdelavi lesenih izdelkov. Nenehno vlagamo v 
zaposlene in v napredno tehnologijo, kar nam 
omogoča doseganje odličnih poslovnih rezultatov. 

ZNANJE
FLEKSIBILNOST
INOVATIVNOST
TIMSKO DELO
STALNI NAPREDEK

Če vas odlikuje timski duh, imate strast do tehnologije in si želite dose-
gati odlične rezultate v pozitivno naravnanem okolju, vas vabimo, da 
se prijavite za eno naslednjih delovnih mest: 

 • Izmenovodja,
 • Skupinovodja,
 • CNC operater,
 • Strojni operater.

Pričakujemo prijave strokovnjakov tehnične stroke, predvsem s 
področja lesarstva, strojništva ali elektrotehnike. 

Razpisujemo tudi štipendije za poklic inženir lesarstva, lesarskega 
tehnika in mizarja.

Kontakt:  Barbara Lukše (barbara.lukse@podgorje.si) ali 
 Majda Kranjc (majda.kranjc@podgorje.si)
 Telefon: 07 371-91-86. 

www.podgorje.si

Od lesenih kopit do časopisnega papirja …
POSAVJE - V naslednjih vrsticah je le kratek zgodovinski prikaz razvoja lesne, pohištvene in papirne indu-
strije v Posavju. Gotovo bi za celovit prikaz potrebovali temeljitejšo obravnavo, v kateri bi poleg obsežne 
dejavnosti večje industrijske proizvodnje lahko prikazali tudi različne obrti in manjše obrate, ki jih tukaj 
nismo zaobjeli, pa so na svoj način vplivali na življenje v  manjših krajih.

Kot lahko simbolično spozna-
mo tudi v knjigi francoskega 
pisatelja Jeana Giona »Mož, ki 
je sadil drevesa«, drevesa pri-
našajo dolgoročne spremembe 
na razvoj pokrajine in družbe. 
Les je praktično povsod okoli 
nas, saj nas spremlja tako re-
koč od lesene zibke do lesene 
krste. Ob tem pa se je treba za-
vedati, da je gozd dobrina, ki 
ne zraste čez noč in je drago-

cena tudi za ohranitev biotske 
raznovrstnosti. Da so se tega 
zavedali že v preteklosti, pri-
ča zapis v Trgovinskem listu 
iz leta 1932: »Les ni roba, ki se 
je more industrijalno produci-
rati v poljubnih množinah. Les 
je produkt mnogoletne rasti in 
kulture, ter se ga v mnogih de-
setletjih — mogoče nikdar — 
ne more več nadomestiti.« 

NARAVNE IN DRUŽBENE 
DANOSTI POSAVJA

Uporabo lesa v industriji so v 
Posavju poleg naravne dano-
sti  gozda omogočili tudi ugo-
dna prometna povezava, saj je 
železniška proga Zidani Most–
Zagreb stekla že leta 1862, 
energetski potencial vodne-
ga bogastva reke Save in pri-
tokov ter bližina rudnikov. Po-
leg tega je bilo v podeželskem 
okolju na voljo dovolj poceni 
delovne sile. 

Ljudje so bili pred drugo sve-
tovno vojno v večini odvis-
ni od tega, kar so pridelali na 
zemlji, težko je bilo priti do 
dodatnega zaslužka. Zato je bil 
proces industrializacije Posav-
ja in z njo prihod različnih to-
varn, povezanih tudi s predela-
vo lesa, več kot dobrodošel, ne 
glede na to, kakšne so bile raz-
mere za delavce. Potem ko je 
bilo na primer več stoletij po-
membno splavarjenje po reki 
Savi, je predvsem družbeni, 
infrastrukturni in gospodar-
ski razvoj v 19. in 20. stoletju 
prinesel industrializacijo tudi 
v Posavje. Tako se je na primer 
v Radečah razvila papirna in-
dustrija, poznane pa naj bi bile 

tudi po lesenih izdelkih, na pri-
mer izdelavi lesenih otroških 
postelj, ki so jih kupovali celo 
tujci. Sosednje mesto Sevni-
ca je lesnopredelovalna indu-
strija najbolj obeležila, saj so 
se tu razvila predvsem podje-
tja Kopitarna, Stilles in Tanin. 
Še nižje, v Krškem, je tik pred 
drugo svetovno vojno začela 
obratovati tovarna celuloze, ki 
je potrebovala ogromne količi-
ne lesa, zato so ga morali tudi 
uvažati. V Brežicah je po drugi 
svetovni vojni svoja vrata od-
prla tovarna pohištva. Ob ome-
njenih večjih tovarnah so se v 
preteklosti razvijali tudi manj-
ši obrati, povezani s predela-
vo lesa. 

SPLAVARJENJE LESA  
PO SAVI

Les so v preteklosti splavari-
li tako po reki Dravi kot po Sa-
vinji in v nadaljevanju po reki 
Savi. Določene pravice, vezane 
na splavarjenje po Savinji, naj 
bi v drugi polovici 15. stoletja 
podelil že Friderik III. Habs-
burški. O splavih na reki Savi 
piše tudi Valvasor proti kon-
cu 17. stoletja. V 18. stoletju so 
splavarjenje lesa po Savi po-
daljšali do Slavonije in Srema, 
kamor so prevažali les smreke 
in jelke, še intenzivnejše spla-
varjenje pa beležimo v 19. sto-
letju, ko je na primer leta 1842 
z Jesenic na Dolenjskem kar 
1.100 splavov nadaljevalo pot 
po Savi. Rečni prevoz je v 19. 
stoletju in v prvih desetletjih 
20. stoletja, ko so s splavi še 
množično prevažali les in raz-
lično blago skozi Posavje, v pri-
merjavi z železniškim predsta-
vljal poceni način transporta. 
Razlika v ceni je bila v obdobju 
med obema svetovnima vojna-
ma tolikšna, da so lahko s spla-
varjenjem les pripeljali celo do 
Beograda, z železniškim pre-
vozom pa le do Zagreba. Več-
je število splavov beležimo na 
Savi v Posavju še tik pred dru-
go svetovno vojno, saj so jih v 
sezoni skozi Krško našteli kar 
560, po vojni pa je bilo splave 

na Savi le še redko videti. Za-
nimivo je tudi, da so za potre-
be tovarne celuloze na Vidmu 
tik pred drugo svetovno vojno 
smrekov les še vedno pripelja-
li s splavi in tudi razrezan les s 
parne žage v Sevnici so s spla-
vi prevažali po reki. 

TOVARNA PAPIRJA RADEČE

Zgodovina papirništva v Ra-
dečah se beleži že vse od leta 
1736, po mnenju nekaterih 
zgodovinarjev pa tudi že prej, 
ko je začel delovati prvi mlin 
za papir, v katerem so v tistem 
času predelovali cunje. Vča-
sih so različne cunje uporab-
ljali za pisarniški, pivniški, po-
štni in konceptni papir, modre 
cunje so verjetno uporabljali za 
ovojni papir. V radeški papir-
nici, kjer so leta 1898 zgradili 
cunjarno (»capfabrika«), so še 
v 50. letih 20. stoletja za izde-
lavo papirja uporabljali pred-
vsem bombažne in platnene 
cunje. Že v 20. letih 20. stole-
tja, ko je bila v lasti družine Pi-
atnik, so ob obnovi papirnice 
zgradili tudi skladišče celuloze. 

Za t. i. banknotni papir, po kate-
rem je znana radeška papirni-
ca, še danes uporabljajo cunje. 
V Radečah so tako izdelovali 
papir za jugoslovanske dinar-
je in kasneje tudi za drug de-
nar. Pred drugo svetovno vojno 
so imeli v papirnici dva papirna 
stroja. Po drugi svetovni vojni 
je bila tovarna nacionalizirana, 
sledili so razvoju novih tehno-
logij na področju papirništva, 
razvijali lastne strokovne ka-
dre in se usmerili na jugoslo-
vanski in še nekatere tuje trge. 
Leta 1973 so za izdelavo sa-
molepilnih papirjev ustanovili 
podjetje Muflon. Papirnica Ra-
deče je šla leta 2012 v stečaj in 
je v zadnjih letih doživela raz-
lične lastninske spremembe, 
danes pa deluje pod nazivom 
Radeče papir Nova. 

Na seznamu industrijskih in 
večjih obrtnih podjetij iz leta 
1925 v Radečah zasledimo 
tudi Lesno zadrugo, že pred 
drugo svetovno vojno je delo-
vala še Tovarna lesenih pet in 
drugih lesenih izdelkov z ime-
nom Peta, ki je tudi po drugi 

Leseni most v Krškem tik pred drugo svetovno vojno

www.lipa-les.si

S SPOŠTOVANJEM DO NARAVE
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svetovni vojni nadaljevala z 
delom, kasneje kot Lesno pre-
delovalno podjetje Sopota. 

KOPITARNA SEVNICA

Tovarna kopit, današnja Kopi-
tarna, je svojo pot v Sevnici za-
čela pred 132 leti, leta 1886, ko 
je nemška družina Winkle od 
gradbenega inženirja Antona 
Smrekarja kupila zemljišče z 
mlinom (v tedanjem Šmarju), 
na tem mestu je nato nastal 
tovarniški obrat. Poleg vodne 
energije in ugodnih prometnih 
povezav je bilo tu na razpola-
go dovolj poceni delovne sile 
in kvalitetnih bukovih gozdov. 
1. 10. 1886 so že izdelali prvi 
par čevljarskih kopit. Tovarna 
se je hitro širila, že konec 19. 
stoletja so s povečanjem proi-
zvodnih kapacitet lahko dose-
gali izdelavo 300.000 kopit na 
leto, s tem pa so postali na svo-
jem področju najpomembnej-
še tovrstno podjetje v tedanji 
Avstro-Ogrski. Kopitarna je v 
okolju postala tudi nosilec ra-
zvoja, saj je že leta 1911 ime-
la elektriko, prav tako že pred 
prvo svetovno vojno telefon. 
Po prvi vojni so spremenjene 
politične in družbene razmere 
vplivale na delovanje tovarne, 
saj je z njo družina Winkle raz-
polagala šele od leta 1927. Ko-
nec 20. let 20. stoletja je nasto-
pila še svetovna gospodarska 

kriza in prišla je tudi konku-
renca drugih ponudnikov, za-
radi česar so se razmere v Ko-
pitarni bistveno spremenile. 
Število zaposlenih se je več kot 
prepolovilo in številni so odha-
jali na delo v tujino, čeprav so 
Winkleji tudi v 30. letih 20. sto-
letja vlagali v tovarno in je bilo 
leta 1939 zaposlenih 122 de-
lavcev, delovala pa je tudi med 
drugo svetovno vojno do sep-
tembra 1944. Z delom in poso-
dabljanjem podjetja so začeli 
junija 1945. V začetku 50. let 
20. stoletja so bila kopita naj-
pomembnejši izdelek, v 60. 
letih so vstopili na področje 
proizvodnje PVC rolet in sko-
raj dve desetletji kasneje zače-
li z izdelavo plastičnih harmo-
nika vrat.

Že leta 1970 so začeli izdelo-
vati lesene cokle, nekaj let kas-
neje pa tudi plastična kopita, 
saj je podjetje poleg proizvo-
dnje lesenih podplatov, pet in 
kopit začelo za kopita izdelo-
vati plastične profile in polie-
tilenske polizdelke, s tehnološ-
kim razvojem pa svoj program 
posodabljajo in se prilagajajo 
tržnim zahtevam. 

JUGOTANIN

Kostanjevi gozdovi v okoli-
ci Sevnice so poleg ostalih 
naravnih danosti pripomog-

li, da so leta 1923 ustanovi-
li delniško družbo Jugotanin, 
ki je bila delno v francoski las-
ti. Sledila je izgradnja tovarne 
za proizvodnjo čreslovine (ta-
nina) iz kostanjevega in tudi 
hrastovega lesa, ki se ga upo-
rablja v usnjarski industriji. 
Tovarna je začela redno obra-
tovati leta 1926, delavci so de-
lali v treh izmenah, vendar so 
v tovarni dokaj dobro skrbe-
li zanje. Že takrat so se zaradi 
konkurence v Kraljevini Jugo-
slaviji usmerili tudi na svetov-
ni trg. Med vojno je bila pro-
izvodnja prekinjena, po vojni 
pa je bila tovarna nacionalizi-
rana in ponovno v funkciji od 

leta 1947. Tovarna se je širi-
la in bila leta 1970 edina to-
vrstna v nekdanji Jugoslavi-
ji. V 70. letih so zaradi viška 
lesnih sekancev začeli pred-
vsem za potrebe naftne indu-
strije izdelovati furfural. Zara-
di večjih težav v poslovanju je 
šlo podjetje v začetku 80. let v 
stečaj, vendar so kljub temu s 
sanacijo, v kateri je sodelovalo 
podjetje Belinka, uspeli nada-
ljevati z delom in se med dru-
gim tudi ekološko posodobiti. 
Leta 1993 je podjetje spreme-
nilo naziv v Tanin, usmerili so 
se v razvoj naprednejše tehno-
logije in danes deluje kot Ta-
nin d. d., ki je razširilo svoj pro-
izvodni program med drugim 
tudi na prehrambno področje 
in večino svoje proizvodnje us-
merja v izvoz. 

TOVARNA CELULOZE

Po težkih prepričevanjih pred-
vojnega videmskega občinske-
ga odbora je ljubljanskemu in-
dustrialcu Franu Bonaču v 
tedaj podeželsko okolje le us-
pelo pripeljati proizvodnjo ce-
luloze, ki so jo pridobivali iz 
lesa in nato uporabljali v pa-
pirni industriji. Tovarna celu-
loze, ki se je umestila ob reko 
Savo, je začela obratovati ok-
tobra 1939 in je tudi zaradi 
dobrih povezav Bonača ter 
dolgoletnega poznavanja go-
spodarskega področja kmalu 
postala najmodernejša tovr-
stna tovarna v tedanji Kralje-

vini Jugoslaviji. Kljub kratki 
medvojni prekinitvi v delova-
nju je že februarja 1946 tovar-
na ponovno začela z delom, 
istega leta je bila tudi nacio-
nalizirana. Zaradi spremenje-
nih družbenih razmer veliko 
Bonačevih načrtov za razvoj 
tovarne ni bilo realiziranih. Po 
vojni je postala tovarna eden 
glavnih zaposlitvenih centrov 
v občini Krško in tudi širše. Po-
membno prelomnico za razvoj 
je v sredini 50. let 20. stoletja 
pomenila postavitev prvega 
papirnega stroja in s tem se je 
kot prva tovarna v tedanji Ju-
goslaviji usmerila v proizvo-
dnjo roto oz. časopisnega pa-
pirja, to pa je pomenilo tudi 
prihod različnih strokovnjakov 
v Krško. Leta 1963 je sledila 
postavitev drugega papirnega 

stroja, ob tem se je povečevala 
tudi proizvodnja celuloze. Sre-
di 70. let 20. stoletja so posta-
vili nov papirni stroj z zmo-
gljivostjo 40.000 ton papirja 
letno, v začetku 80. let pa so 
zaradi problematike onesna-
ževanja okolja zgradili čistil-
ne naprave. Velike spremem-
be in težavno obdobje je bilo v 
tovarni po osamosvojitvi Slo-
venije, ko so izgubili nekdanji 
jugoslovanski trg, ob tem se je 
bistveno zmanjšalo tudi šte-
vilo zaposlenih. Po številnih 
spremembah v lastniški struk-
turi je bila leta 2006 ukinjena 
proizvodnja celuloze, ki je bila 
za okolje zelo obremenilna, da-
nes je eden pomembnih delov 
tovarne obrat za predelavo od-
padnega papirja. 

Podjetje je do danes, ko nosi 
naziv Vipap Videm Krško, 
večkrat spremenilo ime, med 
drugim se je leta 1958 prei-
menovalo v Tovarno celuloze 
in papirja Djuro Salaj. Ob to-
varni celuloze in papirja so se 
izoblikovala še nekatera pod-
jetja, kot je Tespack, ki je bil od 
leta 1992 vključen v podjetje 
Duropack, danes pa v podjetje 
DS Smith, ki je vodilno v Evropi 

za proizvodnjo embalaže. Prav 
tako se je že leta 1958 obliko-
vala Papirkonfekcija, ki je od 
leta 1973 delovala kot eden od 
TOZD-ov tovarne (od leta 1992 
so poslovali pod nazivom Papi-
roti) in invalidsko podjetje Le-
vas (od 1991).

POHIŠTVENA INDUSTRIJA

Ko so mizarji v Sevnici po dru-
gi svetovni vojni leta 1945 
združili moči, si verjetno niti v 
sanjah niso mogli predstavlja-
ti, da bo majhno podjetje zras-
lo v najkvalitetnejšega proi-
zvajalca pohištva v nekdanji 
Jugoslaviji, saj so opremljali 
različne javne ustanove, hotele 
in protokolarne objekte. Tradi-
cijo so nadaljevali tudi po letu 
1971, ko se je podjetje preime-
novalo v Stilles. Neko obdobje 
(po letu 1981) so izdelovali se-
dežno pohištvo, nekaj let celo 
tekaške smuči za podjetje Elan 
z Begunj. Po osamosvojitvi Slo-
venije so izgubili svoje tradici-
onalno jugoslovansko tržišče, 
se lastninsko preoblikovali v 
sodobno podjetje, ki se danes 
usmerja predvsem v proizvo-
dnjo vrhunskega pohištva za 
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Počasi, a zagotovo se bliža jesen in z njo jesenska opravila na vrtu 
in v gozdu. V času od 27.8. do 19.10.2018 končnim kupcem katerekoli 
žage STIHL (motorne,  aku ali električne) brezplačno podarimo dodatno 
verigo in 1 liter olja za mazanje verige ForestPlus.

vstopite v letošnjo jesen pripravljeni. 
le pri pooblaščenih trgovcih STiHl v Sloveniji.

Odkupujemo svež les 
smreke/jelke in topola, 

premera 9–30 cm (brez lubja) 
in dolžine 2, 4, 6 ali 8 m.

Kontaktna oseba: 
Aleš Levak (051 448 227).

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška 18, 8270 KrškoPogled na tovarno kopit Winkle v 20. letih prejšnjega stoletja

Krško s tovarno celuloze in papirja po drugi svetovni vojni
nadaljevanje na str. 20

Kmetijska trgovina Cerjak, Cerjak Brod Polona s.p., Bukošek 69, Brežice
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Aleksander Rožman, po poklicu papirničar 
in ekonomsko komercialni tehnik, je odšel 
na svojo podjetniško pot pred 21 leti. Pre-

poznal je takratno povečano povpraševa-
nje na področju reklamnega tiska in pos-
tavil lastno tiskarno najprej v domači hiši v 
Bukošku. Na začetku je bilo povpraševanje 
predvsem po reklamnem dotisku na maji-
ce, reklamnih promocijskih artiklih in po re-
klamnih letakih. Število zadovoljnih strank se 
je večalo in z leti je postalo domače oko-
lje premajhno. Odločil se je in ob podpori 
žene postavil moderno tiskarno v Dobovi, v 
kateri delujejo že 11 let. Danes v njej nudijo 
vse storitve tiska na enem mestu. 

TISKARNA ZA VSE

»Trudimo se biti tiskarna za vse in vsakogar, 
z ustrežljivo ekipo, ki danes šteje šest zapo-
slenih. Pri nas naročniki dobijo vse na enem 
mestu. Prilagajamo se naročnikom in jim 

svetujemo. Ponujamo jim kratke dobavne 
roke, kvalitetno izdelane tiskovine. Podje-
tja opremimo od ’glave do pete’. To po-
meni, da ponujamo reklamne storitve, ki jih 
podjetja potrebujejo pri svojem delovanju 
v celoti. Izdelujemo žige, vizitke, dopisne lis-
te, predstavitvene zgibanke, razne etikete 
in nalepke, označevalne, reklamne in sve-
tlobne table, transparente, promocijska sto-
jala in promocijska darila ter avtodekoracije. 
Potrudimo se zadovoljiti vsako željo naročni-
ka, saj smo zagnan in radoveden ’team’ ter 
radi sami razvijamo in raziskujemo možnosti 
tiskanja ter razvoja produkta,« pove lastnik in 
nadaljuje, da trenutno razvijajo turistični pro-
gram za podjetja, ki delujejo v turizmu, in se 
skušajo uveljaviti na zahtevnih tujih trgih ter 
bi želeli z zanimivmi reklamnimi ponudba-
mi privabiti tujega gosta v Slovenijo. Nudijo 
tudi grafično oblikovanje, kjer so zavezani 
visokim standardom in sodobnim trendom. 

DIGITALNI TISK -  
KONVENCIONALNI TISK

V dobovski tiskarni še vedno nudijo klasični 
konvencionalni »ofset tisk«. »Gre za tehniko 
tiska na klasičnem tiskarskem stroju z upo-
rabo tiskarskih plošč, ki še vedno velja za 
najkvalitetnejšega. Medtem ko je digitalni 
tisk novejša tehnika tiskanja,« pove sogovor-
nik. »Za razliko od klasičnega, ofset tiska, pri 
digitalnem tisku ni potrebna klasična tiskar-
ska priprava, kot so na primer poskusni od-

tisi, osvetljevanje filmov, montaža in tiskar-
ske plošče,« še pojasni razliko med obema 
vrstama tiska Aleksander Rožman in doda, 
da ima digitalni tisk pred klasično tehniko 
tiskanja številne prednosti – krajši rok izde-
lave, ugodnejšo ceno pri nižjih nakladah, 
sušenje barv ni potrebno, možen je tisk na 
široko paleto materialov, denimo na različ-
ne vrste papirja in kartona, itd. V podjetju 
veliko pozornosti namenjajo tudi izdelavi re-
klamnih tabel in napisov visoke kakovosti, pri 
čemer uporabljajo široko paleto materia-
lov in tehnik. Posvečajo se tudi stenski grafiki. 
»Opažamo, da je vedno več povpraševa-

nja po unikatnih osebnih darilih po dosto-
pnih cenah, tako da pri nas najdete tudi da-
rilni program z različnimi motivi ali napisi, s 
čimer lahko razveselite vam najdražjo ose-
bo,« pove podjetnik, ki ga veseli, da najde-
jo pot do tiskarne tako podjetja in podjetni-
ki kot posamezniki.

BITI VIDEN IN IZSTOPATI

»Vsakdo, ki stopi na samostojno podjetniško 
pot, želi uspeti, zato se je treba hitro in us-
pešno prilagajati povpraševanju in novim 
trendom ter ves čas vlagati tudi v moderni-
zacijo, posodobitve in izobraževanja,« razkri-
je formulo uspešne podjetniške poti podje-
tnik. »Odzivi naših zadovoljnih kupcev nam 
dajejo zagon, da smo vsak dan boljši. Nič 
ni lepšega kot zadovoljna stranka, ki pokli-
če zgolj zato, da pohvali delo podjetja, hitri 
odzivni čas in kvaliteto dostavljenega izdel-
ka. Zaradi takšnih trenutkov je vredno delati 
tudi izven delovnega časa, včasih tudi po-
noči. Velik hvala tudi moji ekipi in vsem na-
šim strankam, zaradi vas smo zmeraj boljši.«

Uspešno tiskajo že 20 let
DOBOVA – Sodobna družba zahteva kakovosten in vsebinsko zanimiv ter vabljiv tisk. Grafični oblikovalci v tiskarni Artisk 
so zavezani visokim standardom in sodobnemu grafičnemu oblikovanju v želji, da bi sledili potrebam svojih naročnikov.

ARTISK, ALEKSANDER ROŽMAN s.p., Ulica bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova, Tel.:  07 45 22 202, www.artisk.si, artisk@siol.net

Aleksander Rožman, direktor

opremo hotelov, državnih in-
stitucij in rezidenc. Podjetje, 
ki je danes v zasebni lasti, ima 
na svoji spletni strani zapisa-
no: "70 let predani hotelirjem". 
Iz te panoge so v sevniški obči-
ni izšla še druga mizarska pod-
jetja, kot je Les-Kro, ki je z več 
kot tridesetletno tradicijo vpe-
to v izdelavo visokokakovo-
stnega pohištva in pohištve-
ne opreme za pisarne, hotele 
in plovila. Da je mizarstvo tra-
dicionalna panoga v sevniški 
občini, se kaže tudi v tem, da 
je na Srednji šoli Sevnica mla-
dim na voljo vpis v šolski pro-
gram mizar. 

V Krškem je bilo leta 1960 us-
tanovljeno Splošno mizarstvo 
Krško, ki je bilo 1978 vključe-
no v podjetje Novoles kot To-
varna pohištva Bor, še v 80. le-
tih 20. stoletja pa so delovali 
kot eden od TOZD-ov Novole-
sove tovarne. 

Po drugi svetovni vojni se je 
iz mizarske delavnice, v kate-
ri je bilo na začetku deset za-
poslenih, razvila Tovarna po-
hištva Brežice, ki je nastala s 
pozidavo nekdanjega grajske-
ga kozolca grofov Attems. Že 
v drugi polovici 50. let, ko je v 
tovarni delalo okoli 300 ljudi, 
so velik del proizvodnje izva-
žali, v začetku 70. let 20. sto-
letja se je združila s podje-
tjem Slovenijales. Takrat so 
mesečno prodali 800 spalnic 

in 1000 kompletov regalov. 
Kasneje so pripadali skupini 
Novoles iz Straže in pred ne-
kaj leti je tovarna v Brežicah, 
tako kot še mnogo drugih iz 
te branže po Sloveniji, zaprla 

svoja vrata. V skupini Novoles 
je delovalo tudi kostanjeviško 
podjetje Lipa, tovarna struže-
nih elementov iz lesa in stavb-
nega pohištva, ki pa ga je leta 
2008 kupilo podjetje Kolpa d. 
d. iz Metlike. 

GOZDNATOST JE 
POGOJEVALA RAZVOJ

Dolga stoletja so obstajale obr-
ti, kot na primer mizarji, tesar-
ji, pa strugarji, sodarji, kolarji, 

izdelovalci puškinih kopit, iz-
delovalci orgel, od katerih so 
se nekatere obdržale do da-
nes, druge pa so že skoraj izu-
mrle. Le kot primer obrtnikov, 
povezanih z obdelavo lesa, na-

vajam podatek za Brežice, kjer 
je v obdobju med obema voj-
nama delovalo deset mizarjev, 
trije sodarji, osem tesarjev ter 
po en kolar in žagar.
Od lesa so bile odvisne tudi 
druge dejavnosti, kot na pri-
mer oglarjenje na Magolniku 
in Jatni v radeški občini. Tam 
je reka Sopota dajala energijo 
tudi za razvoj mlinarstva in ža-
garstva, saj je v preteklosti de-
lovalo okoli 20 mlinov in tudi 
15 žag. Žaga na reki Mirni v 

Dolenjem Boštanju, ki je bila 
v lasti Nikolaja Jakila, je bila 
pomembna za prvo električno 
razsvetljavo v Boštanju in Sev-
nici konec 20. let 20. stoletja.
V Sevnici je leta 1887 nasta-
la Zadruga pekov, mlinarjev in 
žagarjev. Leta 1909 so zahod-
no od železniške postaje pos-
tavili parno žago, ki je večkrat 
menjala lastnike in je »prede-
lovala« različne vrste lesa ter 
tudi drva. V sklopu žage je med 
obema vojnama obratovala 
tudi sodarska delavnica. Po 
vojni je bila parna žaga nacio-
nalizirana, obrat so upravljala 
različna podjetja, z letom 1953 
je začel obrat delovati samos-
tojno kot Lesno industrijski 
obrat Bohor Sevnica, ki je bil 
že 1957 priključen h Kopitar-
ni, leta 1973 pa je žaga prešla 
pod upravo Gozdnega gospo-
darstva Brežice. 

Še danes so z lesom povezani 
različni rokodelci, ki izdelujejo 
predmete za praktično rabo in 
tudi umetniške izdelke. Seve-
da so les tudi v Posavju v prvi 
vrsti uporabljali za gradnjo 
hiš in bivališč, kozolcev, vin-
skih hramov, pa tudi večjih 
objektov, med katerimi so bili 
zelo pomembni leseni mostovi 
preko rek in potokov. Ti zadnja 
leta drug za drugim izginjajo iz 
našega okolja in kasnejši rodo-
vi verjetno niti ne bodo vede-
li zanje.

 Polona Brenčič

Od lesenih kopit do časopisnega papirja …

Parna žaga in skladišče lesa v Šmarju pri Sevnici v 20. letih 
prejšnjega stoletja

nadaljevanje s str. 19

Podatki o virih in literaturi so na voljo v uredništvu. Fotogra-
fije so vzete iz knjig Založbe Neviodunum Sevnica – stoletje na 
razglednicah in Krško – stoletje na razglednicah.
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http://ocistimokrsko.si

Še zadnjič očistimo Slovenijo
V okviru svetovne akcije World Cleanup Day bo 15. septembra tudi 
v občini Krško potekala akcija Še zadnjič očistimo Slovenijo, ki jo 
bo kot lokalni koordinator vodila GIMNAZIJA KRŠKO. 

Prijave k akciji zbirajo na http://ocistimokrsko.si/index.php/prija-
vi-se, na spletni strani bodo 10. septembra objavili tudi dokonč-
ni seznam zbirnih mest. K sodelovanju so povabili vse organizacije, 
društva, šole, vrtce in župnišča v občini, že od pomladi, ko so prvič 
obveščali o akciji, sodelujejo z Občino Krško in družbo Kostak. Vre-
če in rokavice bodo razdeljevali dijakinje in dijaki Gimnazije Krško, 
in sicer 13. in 14. 9. od 8. do 18.ure na ŠC Krško - Sevnica. Za čim 
lažji potek akcije zato vse, ki bodo 15. septembra čistili ali pa ta dan 
obeležili s kakšno drugo ekološko dejavnostjo, pozivajo, da se prija-
vijo na zgoraj omenjeni spletni strani. Vse prijave bodo objavili, da 
se bodo akciji ali kateri drugi dejavnosti kjer koli v občini lahko prid-
ružili tudi posamezniki
»Pridružite se največji prostovoljski akciji na svetu, ki bo združila kar 
150 držav na svetu. Naj bo aktivna udeležba na akciji naše darilo na-
šemu lokalnemu okolju in državi,« pravijo dijakinje in dijaki Gimna-
zije Krško – lokalnega koordinatorja akcije v občini Krško.

V občini Krško letos 320 prvošolčkov

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na  prvi šolski dan v šolske 
klopi pospremil prvošolčke na OŠ Raka. Tako ravnateljica OŠ Raka 
Nina Pirc (ki je vodenje šole prevzela s 1. septembrom) kot župan 
sta 29 prvošolčkom na krajši uvodni slovesnosti zaželela prijeten za-
četek šolskih dni ter veliko uspeha, ob tem pa jih tudi opozorila na 
previdnost na cesti na poti v šolo in domov. V tem tednu bo sicer za 
varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbelo 16 
članov Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško, osem policistov, dva 
redarja, trije člani AVP – Izpitega centra Krško in štirje prostovoljci 
Nogometnega kluba Krško.
Na OŠ Raka je v tem šolskem letu vpisanih 254 učenk in učencev v 
13 oddelkih, v vseh osmih osnovnih šolah v občini Krško pa je v šol-
skem letu 2018/2019 skupno vpisanih 2482 otrok v 131 oddelkih, v 
skupno sedmih vrtcih pa je 1213 malčkov.

Javni razpis za sofinanciranje obnove 
mestnega jedra Krško, trga Brestanica in 

posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018
Tudi v letošnjem letu bo Občina Krško v skupni višini 30.000 evrov 
sofinancirala:
• projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v 

mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgo-
dovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi 
katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko 
kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot nasel-
binska dediščina - Podbočje – vas (EŠD 17412), Leskovec pri Kr-
škem – mestno jedro (EŠD 17322) in Raka – vas (EŠD 17321) ter 

• izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne iz-
rabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stano-
vanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo 
(spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejav-
nosti, turistične sobe, …), obnov objekta kulturne dediščine in 
obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
• so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz 

pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb 
v območju starega trga Brestanica, ali so lastniki posameznih 
zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, za-
radi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za nasel-
binsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot 
naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – 
mestno jedro, Raka – vas;

• so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obno-
vo ali so dela tudi izvedle;

• so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in soglasja Za-
voda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado 
na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za 
prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za ob-
novo fasad na območju Zatona;

• lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2018 (do 
konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu;

• niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lah-
ko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi 
izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračun-
ski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno preraz-
poredijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu pri-
čakujejo najkasneje do ponedeljka,  15. oktobra 2018,  na na-
slov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu 
dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubri-
ki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času ura-
dnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Do-
datne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Odlok o določitvi nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve in takse za obravnavo 

pobud za spremembo namenske rabe 
zemljišč v občini Krško

Občinski svet občine Krško je v juliju na svoji 33. seji sprejel Od-
lok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve in ta-
kse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč 
v občini Krško (Ul. RS št. 53/2018).
Pravno podlago za sprejem Odloka predstavljata Zakon o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 
ki v 109. in 132. členu določa, da občina določi višino takse za 
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišča in 
nadomestilo stroška lokacijske preveritve z odlokom ter Statut 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 79/16).
ZUreP-2 na novo vzpostavlja sistem zaračunavanja taks za 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prosto-
ra in zaračunavanje stroškov izvedbe lokacijskih preveritev, pri 
čemer je samo zaračunavanja taks prepuščeno občinam. Obči-
na Krško je tako z odlokom določila takse za obravnavo pobud 
in merila za odmerjanje višine stroškov za lokacijsko preveritev 
in v okviru predpisanim z zakonom. 

Plačilo takse za spremembo namenske rabe prostora ne za-
gotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN temveč 
zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene 
skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostor-
skega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika 
možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in dru-
go gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za 
obravnavo pobude.
Višina takse v Občini Krško je v predlogu odloka določena na 
150,00 € za vsako podano pobudo. V kolikor gre za spremem-
bo namembnosti več parcel, ki predstavljajo zaokroženo ob-
močje v okviru iste enote urejanja prostora, se šteje, da gre 
za eno pobudo. 

Lokacijska preveritev, kot nov institut, pod določenimi pogo-
ji omogoča spremembe prostorskega načrtovanja brez spre-
minjanja OPN ali OPPN. Postopek je urejen v 127.-133. členu 
ZUreP-2. 
Predvidene višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih pre-
veritev so odvisne od zahtevnosti postopkov predpisanih v 128., 
129. in 130. člen ZUreP-2:
•  za lokacijsko preveritve za določanje stavbnega zemljišča 

pri posamični poselitvi (sedaj razpršeni poselitvi in razprše-
ni gradnji - območja določena z namensko rabo A), kjer gre za 
prilagajanje in preoblikovanje že določenega stavbena zem-
ljišča oz. za njegovo povečanje v okviru zakonsko dopustne-
ga obsega znaša nadomestilo 1.500 eur,

•  za lokacijsko preveritve za individualno odstopanje od pro-
storskih izvedbenih pogojev, določenih v izvedbenih pro-
storskih aktih, kjer so postopki zahtevnejši, saj je predvideno 
preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih po-
gojev znaša nadomestilo 2.500 eur za manj zahtevne in zah-
tevne objekte in 1.000 eur za enostavne in nezahtevne objek-
te. Zahtevnost objeta se določi v skladu s predpisi, ki urejajo 
zahtevnost objektov,

• za lokacijsko preveritev za omogočanje začasne rabe prosto-
ra vključno z določitvijo obsega in časa trajanja začasne rabe 
znaša nadomestilo 2.000 eur.

V 132. členu je določeno, da občina za izvedbo lokacijske pre-
veritve investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji nasta-
nejo v tem postopku. Plačilo nadomestila je pogoj za obravna-
vo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničeva-
nje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kme-
tijstvu, skladno z Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredba Komi-
sije (EU) št. 1407/2013. Do 1. oktobra je še čas za prijave za štipen-
diranje bodočih nosilcev kmetij, za katere je razpisanih 4.000 evrov.
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in štu-
dentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim pre-
bivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij. 
Upravičenci so udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stop-
nje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za nasle-
dnike kmetij s sedežem na območju občine; ter imajo stalno prebi-
vališče v občini in živijo na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v občini Krško. 
Upravičenci predložijo izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije; ko-
pijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega spričevala, letnika; po-
trdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema) in kopi-
jo zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 01. 10. 2018, 
za ukrep na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

LETOS NAČRTOVANA RUŠITEV OBJEKTA BELILNICE – V letu 2017 
je Občina Krško kupila zemljišča na območju bivše celuloze druž-
be VIPAP Videm Krško v skupni površini ca. 5.000 m2. Zemljišča so 
po namenski rabi predvidena za centralne dejavnosti, ki jih na-
meravamo v bližnji prihodnosti tudi umestiti. Namen nakupa je 
imel več ciljev, bistvo pa je bil predvsem želja po ponovnem ak-
tiviranju zemljišč v samem centru mesta Krško. Občina Krško je 
že v letu 2009 izrazila interes po pridobitvi zemljišč na območju 
bivše celuloze in takrat pripravila tudi več strokovnih podlag, ki 
so bile osnova za oceno vrednosti sanacije in izdelavo dokumen-
ta identifikacije investicijskega projekta. Istega leta smo pričeli s 
prostorskim načrtovanjem predmetnega območja, s katerim bo-
mo na območju trenutno omogočili razvoj gasilske dejavnosti.  
V letošnjem letu predvidevamo izvesti rušitev objekta belilnice, ki 
že vrsto let ni več v funkciji, zaradi propadanja pa močno vpliva na 
kvarni izgled mesta Krško. Gradnja objekta sega že v leto 1975 in 
skupaj s spremljajočimi objekti zavzema površino cca. 3.200 m2. Po 
rušitvi načrtujemo izvedbo tamponskega nasipa, ki bo osnova za 
postavitev poligona, ki bo služil za dejavnosti gasilstva.

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

občini Krško za leto 2018
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html. 
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere.

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

Psička KLEOPATRA (18243-KK) 
je ena od petih pred tremi te-
dni odvzetih psov. Je prijazna in 
zelo energična psička, navadila 
se je na povodec in komaj čaka 
na druženje s človekom ter dol-
ge sprehode. Stara je približno 5 
let, večje rasti, čaka jo še sterili-
zacija, potem bo pripravljena na 
odhod k posvojiteljem. 

ASI (18360-B) 
je prijazna, vesela in živahna 
psička, nižje rasti, s kratkimi tač-
kami in malce daljšim trupom. 
Je dobrovoljna, rada v družbi lju-
di in psov, vodljiva na povodcu, 
stara dobro leto do dveh. Išče 
skrben, odgovoren in aktiven 
notranji dom.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posle-
dic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri 
tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let 
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsa-
ke 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z 
RKS, ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajal-
sko akcijo v

• ČETRTEK, 13. SEPTEMBRA 2018, 
z vpisom od 8.00 do 13.00 ure in
• PETEK, 14.SEPTEMBRA 2018, 
z vpisom od 8.00 do 12.00 ure

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu družine in 
obiskal jubilantko Ano Štangelj, ki je 23. julija dopolnila 90 let. Slav-
ljenki, ki je praznovala častitljivi življenjski jubilej v krogu domačih, 
je župan voščil obilo zdravja in dobrega počutja.

Gospa Ana Štangelj se je rodila 23. 7. 1928 v družini Slemenšek na 
Dolnjem Brezovem pri Sevnici. V Brežicah je spoznala svojega moža 
Vinka Štanglja iz Stopič pri Novem mestu, s katerim sta se leta 1949 
poročila ter si v Brežicah ustvarila dom in družino. Rodila sta se jima 
dva sinova, danes pa gospo Ano, ki je sicer že od leta 1993 vdova, 
razveseljujejo štirje vnuki in pet pravnukov.

90. rojstni dan Ane Štangelj

Občina Brežice je PGD Krška vas opremila z novim izvenkrmnim mo-
torjem za čoln, kar je zelo pomembna pridobitev za operativo, je de-
jal poveljnik PGD Krška vas Boštjan Kodrič ob uradni predaji. Motor 
za čoln sta predstavnikom gasilskega društva predala župan obči-
ne Brežice Ivan Molan in sodelavec za civilno zaščito v občini Bre-
žice Roman Zakšek.

Novi motor, za katerega je občina namenila 2.450 evrov, je društvo 
potrebovalo, ker je bil stari motor že dotrajan in kot tak neprime-
ren za popravilo. Prostovoljni gasilci iz krškovaškega društva upajo, 
da bodo čoln z novim motorjem uporabljali le ob vajah in ne več ob 
poplavah, saj je bilo ob gradnji HE Brežice in načrtih za HE Mokrice 
zagotovljeno, da bo s postavitvijo nasipa in protipoplavnega zidu v 
naseljih ob Savi in Krki manj poplav.

Poleg PGD Krška vas imajo čolne za primere intervencij v času poplav 
tudi PGD Loče, PGD Rigonce in PGD Mihalovec, torej tista društva, 
ki morajo ob visokih vodah reševati. Po besedah svetovalca za civil-
no zaščito v občini je cilj Občine Brežice opremiti vsa prostovoljna 
gasilska društva, ki imajo čolne, z vso potrebno opremo, ki jo pred-
pisuje zakonodaja. V tem letu so društva prejela tudi po dva profe-
sionalna rešilna jopiča za divje vode. Prednostna naloga Občine je 
tudi usposobiti po nekaj članov društev za reševalce ob poplavah.

Nov izvenkrmni motor za čoln 
za gasilce iz Krške vasi

Prvi dan prevozov so do 11. ure 
na obeh linijah zabeležili 53 po-
tnikov, pri prevozniku upajo, da 
se bo takšen trend nadaljeval 
tudi v prihodnje. V mesecu sep-
tembru vozi avtobus brezplač-
no, kasneje pa bo cena subven-
cionirane vozovnice znašala 50 
centov, saj bo občina sofinanci-
rala del cene. 

Po besedah župana Ivana Mola-
na je Občina Brežice na pobudo 
občank in občanov pričela s pro-
jektom mestnega avtobusnega 
prometa v okviru Celostne pro-
metne strategije za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti. Posku-
sni projekt bo trajal 6 mesecev, 
v tem času bo izdelana študija 
upravičenosti uvedbe mestne-

Mestni avtobus pričel z brezplačnimi vožnjami
S 3. septembrom je pričel voziti mestni avtobus na dveh linijah. Župan občine Brežice Ivan Molan se je s sodelavci in 
predstavnikom izvajalca, direktorjem podjetja Integral Brebus Brežice d.o.o. Jožetom Baškovičem, popeljal po t. i. ze-
leni liniji od Trnja do trgovskega centra Intermarket. Druga, t. i. modra linija, povezuje Trnje s Cesto bratov Milavcev. 

ga avtobusnega prometa. V ko-
likor se bo pokazalo zanimanje 
za prevoz, bosta avtobusni lini-
ji postali redni. Avtobus vozi na 
modri liniji: Trnje–Občina Breži-
ce–Cesta bratov Milavcev na 20 
minut in na zeleni liniji: Trnje–
Občina Brežice–Intermarket na 

60 minut. Župan Ivan Molan 
vabi vse občanke in občane, da 
izkoristijo možnost javnega pro-
meta in s tem pripomorejo k 
zmanjšanju prometne obreme-
nitve mesta.

Občina Brežice je po postopku 

javnega naročanja poiskala iz-
vajalca za izdelavo študije up-
ravičenosti uvedbe mestnega 
avtobusnega prometa, med pri-
javami je bila najugodnejša po-
nudba podjetja Integral Brežice. 
Vrednost izdelave študije znaša 
39.902,65 evrov in obsega po-
skusno uvedbo mestnega avto-
busnega prometa za obdobje od 
1. 9. 2018 do 30. 3. 2019, anali-
zo izvedenega prometa z vidika 
ustreznosti cen, linij prevozov in 
dejanske uporabnosti za prebi-
valce mesta Brežice. Končni iz-
delek bo študija, ki bo Občino 
usmerila v nadaljnje korake, ki 
so odvisne od interesa uporab-
nikov za koriščenje predvidene-
ga mestnega avtobusa.

V šolskem letu 2018/2019 bo osem osnovnih šol in eno podružnič-
no šolo v občini Brežice obiskovalo 2.000 učenk in učencev, od tega 
je 239 otrok prvič sedlo v šolske klopi. Župan občine Brežice Ivan 
Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno izmed 
osnovnih šol v občini in učiteljem, učencem ter staršem zaželi obilo 
uspeha, sreče in varnosti v novem šolskem letu. Letošnji prvi šolski 
dan je župan preživel na Osnovni šoli Artiče, ki jo letos obiskuje 245 
otrok, od tega 25 prvošolk in prvošolcev. Učenke in učenci OŠ Arti-
če so se  zbrali na ploščadi pred šolo, kjer sta jih pozdravila ravna-
teljica Vesna Bogovič in župan Ivan Molan, potem so učenci sledi-
li svojim razrednikom v učilnice. Župan je v spremstvu ravnateljice 
obiskal prvi razred, kjer je pozdravil prvošolke in prvošolce ter njiho-
ve starše, ki so bili navzoči pri uvodnih aktivnostih v prvem razredu. 

Župan ob prvem šolskem dnevu obiskal OŠ Artiče 
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Odprt je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za 
leto 2018 za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Namen 
ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, štu-
dentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo 
po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni 
bodoči prevzemniki.
Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetij-
skih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj 
in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije 
mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kme-
tiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sev-
nica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki ob-
činske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne 
štipendije ali druge občinske štipendije.
Tretje leto zapored Občina Sevnica razpisuje 10 štipendij za sre-
dnješolsko izobraževanje pridobitve izobrazbe za deficitarne 
poklice, in sicer v šolskem letu 2018/2019 za naslednje: kamno-
sek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, 
strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, av-
toserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve 
(kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomon-
tažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec 
keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, 
strojni tehnik in lesarski tehnik.
Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavlja-
nja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delo-
dajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, 
ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter 
tistih področij izobraževanja, za katera ni dovolj zanimanja. Sku-
pna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki ob-
činske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki kadrovske 
štipendije, državne štipendije za podporo deficitarnim poklicem 
ali druge občinske štipendije.
Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni 
strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko »Javni razpisi« oziro-
ma na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok 
za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra 2018.

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice 
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na 

kolesarsko popotovanje 

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 22. septembra 2018,

s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.
 

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč 
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7:11 s postanki 

na vseh železniških postajah do Radeč.

Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
 8:00  Radeče – pri TRC Savus
 10:00  Sevnica – pred stavbo občine
 11:30 Krško - stadion Matije Gubca (Športofešta)
 13:30  Brežice – na dvorišču gradu

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.

Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.

Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je 
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu, 

organizirano in na lastno odgovornost.

Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz 
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno srede, 19. septembra 2018, 

na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si, 
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.

Vabljeni!

Poletne počitnice so že mimo, pa vendar ostajajo številni prijetni 
spomini. Na pobudo mladih iz Loke pri Zidanem Mostu, ki delujejo 
pod okriljem Turističnega društva Loka, so tudi letos lovili Poletno 
srečo na vrvico. Pod istoimenskim projektom so mladi za mlade že 
tretje leto zapored organizirali tridnevno druženje, polno delavnic, 
animacij, iger in spoznavanja domačega. Ob raziskovanju narave, 
v kulinarični delavnici in spoznavanju dela gasilcev to druženje ni 
bilo le zabava, temveč tudi pridobivanje pomembnih in praktičnih 
novih znanj. Polni lepih počitniških spominov in zadovoljnih obra-
zov so si obljubili, da se zopet družijo naslednje poletje. 

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov 
kmetij in za deficitarne poklice

Povabilo k sodelovanju v mesecu praznovanja 
občinskega praznika 
Poziv je namenjen vsem društvom, zvezam društev ter podje-
tjem in organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, da s svojimi 
prireditvami in dogodki obogatite kulturno in družabno dogaja-
nje med praznovanjem občinskega praznika v mesecu novem-
bru. Informacije o prireditvah in dogodkih, ki so širšega javnega 
pomena in jih boste organizirali novembra, bomo strnili v celovit 
program prireditev. Program bo javno objavljen v medijih in na 
spletni strani Občine Sevnica.
Podatke o prireditvah in dogodkih lahko posredujete do 30. sep-
tembra 2018 na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica ali na elektronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si. 
Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev in dogodkov je 
skupaj z obvezno prilogo, obrazcem za podajo prijave, objavljen 
na spletni strani Občine Sevnica. Za dodatne informacije in poja-
snila lahko pokličete Kabinet župana Občine Sevnica.

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje pri-
znanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in sku-
pinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica 
na področjih gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti. Priznanja bodo podeljena na 
osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 9. novembra. Razpis 
je objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si in je odprt še 
do vključno 14. septembra 2018.

Razpis za dobitnike občinskih priznanj 
še do 14. septembra

Novim znanjem in izzivom naproti
Novo šolsko leto se je v ponede-
ljek začelo na sedmih osnovno-
šolskih vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, ki delujejo na devetih 
lokacijah po občini Sevnica. V 
šolske klopi je sedlo 1446 učen-
cev v 83 oddelkih, prvošolcev bo 
168. Predšolska vzgoja je zagoto-
vljena na osmih lokacijah po ob-
čini. V šolskem letu 2018/2019 
bo vrtce obiskovalo 714 otrok, 
vključeni pa so v 40 oddelkov, kar 
je eden več kot v istem času lani. 
V vrtce so sprejeti vsi otroci, ki s 
septembrom izpolnjujejo pogo-
je za vključitev, odstotek slednje 
se po trendu iz leta v leto viša.

V zadnjem obdobju so bile na 
področju vzgoje in izobraževanja 
izvedene številne investicije, ki 
omogočajo kakovostno izvedbo 
programov: novogradnja tržiške 
šole, sevniškega in krmeljske-
ga vrtca, telovadnice v Šentjan-
žu, prizidka k podružnični šoli v 
Studencu in energetske sanacije. 
Tudi novo šolsko leto 2018/2019 
z vidika naložb v objekte prina-
ša več pomembnih novosti. Naj-
večji letošnji projekt je gradnja 
nove kuhinje v Osnovni šoli Mi-

lana Majcna Šentjanž, katere iz-
vedba se je začela po podpisu 
pogodbe in uvedbi v delo v me-
secu maju, dela pa bodo zaklju-
čena do sredine oktobra. V teku 
so gradbeno-obrtniška dela, sle-
di celovita oprema kuhinje. Na 
tej šoli bo izveden tudi nov elek-
tro priključek.

Od drugih investicij so se zvrsti-
le sledeče: ureditev prostorov za 
nov oddelek vrtca v Loki pri Zi-
danem Mostu, kjer so nova tudi 
zunanja igrala, menjava radia-
torjev v zgradbi šole in telovad-
nice v Krmelju, ureditev dvorišča 

pri vhodu boštanjske osnovne 
šole, menjava kotla ter vgradnja 
pregradnih vrat med vrtčevski-
mi in šolskimi prostori na Osnov-
ni šoli Blanca, obnova stopnišča 

ter nabava in postavitev kinetič-
nih igral v naravoslovni učilnici 
na sevniški šoli, umestitev novih 
zunanjih igral v vrtcu v Šentjan-
žu. Na Studencu bo izvedena ru-
šitev odkupljene hiše pri šoli, kar 
bo omogočilo ureditev zemljiš-
ča in okolice za potrebe šole in 
vrtca ter dodatna parkirna mes-
ta. Načrtovana je ureditev male 
telovadnice Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, za kar so bila 
odobrena razpisna sofinancer-
ska sredstva s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in 
šport. Po izvedenem razpisu za 
izbor izvajalca bo sledila izved-
ba ureditve telovadnice z menja-
vo opreme za kakovostno izved-
bo športne vzgoje.

va javnih zavodov do širokopa-
sovne povezave.

To pridobitev je omogočilo zgra-
jeno odprto širokopasovno op-
tično omrežje v sevniški obči-
ni, s katerim upravlja podjetje 
GVO, ki je ob tem zagotovilo 
brezhibno tehnično podporo za 
izvedbo projekta. Dejavno so se 
z notranjo montažo priključkov 
vključili tudi s strani lokalnega 
ponudnika, Jatel telekomunika-
cije, Peter Jazbinšek s. p. Prido-
bitev je bila namenu predana 
konec meseca avgusta s prilo-
žnostnim dogodkom na Osnov-
ni šoli Sava Kladnika Sevnica, ki 
je bila med javnimi zavodi tudi 
pobudnik projekta.

Z vzpostavitvijo optičnih po-
vezav so izobraževalni in kul-
turni zavodi v Sevnici pridobi-
li sodobno gigabitno povezavo 
v omrežje Arnes in v internet. 
Bolj zmogljiva optična poveza-
va s hitrostjo 1 Gb/s je s pridobi-
tvijo omogočena OŠ Sava Klad-
nika z obema podružnicama na 
Studencu in v Loki pri Zidanem 
Mostu, OŠ Blanca, OŠ Ane Gale 
Sevnica, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj, 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
OŠ Tržišče, Srednji šoli Sevnica, 
Knjižnici Sevnica, Glasbeni šoli 
Sevnica in Vrtcu Ciciban Sevni-
ca z enoto Kekec.

S tem so vsi našteti javni zavodi 
pridobili možnost uporabe vseh 
Arnesovih storitev na najvišjem 
nivoju, skupaj z možnostjo upo-
rabe lastnih strežnikov v okviru 
Arnes oblaka, AAI infrastruktu-
re in vseh ostalih storitev, ki so 
na voljo izobraževalnim organi-
zacijam.

Javnim zavodom zagotovili gigabitno povezavo
Javne zavode je povezala pomembna pridobitev, ki bo olajšala delo 
s sodobno tehnologijo, imenuje pa se mestno akademsko optič-
no omrežje. V sodelovanju med Občino Sevnica, podjetjem GVO 
d.o.o. in Arnesom, ki zagotavlja sodobne povezave za izobraževal-
ne in kulturne zavode, upravičene do uporabe tega omrežja, je bila 
osnovana v slovenskem prostoru doslej največja tovrstna poveza-

Pozdrav krmeljskih prvošolcev
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Program abonmajev
1. SNG Nova Gorica: PETER KUŠTER, bizarna opereta
2. SNG Drama Ljubljana: PREKLETI KADILCI, gledališki koncert 
3. Gledališče Koper: ZADNJE LUNE, drama
4. Drama SNG Maribor: BOG MASAKRA, komedija
5. Mestno gledališče ljubljansko: STRAŠNI STARŠI, absurdna komedija
6. SNG Drama Ljubljana: TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI, komedija

1. SNG Nova Gorica: PETER KUŠTER, bizarna opereta
2. SNG Drama Ljubljana: PREKLETI KADILCI, gledališki koncert 
3. Gledališče Koper: ZADNJE LUNE, drama
4. Drama SNG Maribor: BOG MASAKRA, komedija
5. Prešernovo gledališče Kranj: TEROR, sodobna drama
6. Drama SNG Maribor: OJDIP V KOLONU, tragedija

1. Gledališče MalihVelikih: SUPER BRINA, lutkovno-igrana predstava
2. Prešernovo gledališče Kranj: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, igrana predstava
3. Slovensko ljudsko gledališče Celje: ERAZEM IN POTEPUH, igrana predstava 
4. Mini Teater: VSI TUKAJ, VSI SKUPAJ, lutkovno-igrana predstava 
5. Gledališče Koper: BRUNDAGRRRROM!, igrana predstava
6. Lutkovno gledališče Ljubljana: MALI PRINC, lutkovna pesem
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Informacije: T: 07 488 01 90, W: www.kd-krsko.si, E: info@kd-krsko.si

KULTURNI DOM KRŠKO 
VABI K VPISU ABONMAJEV 
ZA SEZONO 2018/2019, OD 10. 9. DO 13. 10. 2018

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Tra-
dicionalni »Večer ob vodnja-
ku«, ki ga KD Leskovec pri Kr-
škem že peto leto zapovrstjo 
prireja na večer pred Mariji-
nim vnebovzetjem, 14. avgu-
sta, smo to leto posvetili lite-
rarni dediščini Ivana Cankarja. 
Zaradi slabšega vremena smo 
dogodek izpeljali v dvorani v 
večnamenskem prostoru kra-

Literarni večer o Ivanu Cankarju

OTVOR ITEV !
NAJVEČJI FITNES V KRŠKEM 

S o b o t a ,  8 . 9 . 2 0 1 8 ,  o b  1 0 : 0 0

Proteini.si degustacija
Gost: Rok “The Preacher” (meet&greet)
Dan odprtih vrat (10:00-18:00)

Naslov: 
HOTEL CITY, Trg Mati je Gubca 3 
vhod mimo recepcije hotela

King’sGym

janov v Leskovcu. V prijetnem 
in sproščenem vzdušju nas 
je okoli 30 ljudi sooblikovalo 
kulturni dogodek. Rdečo nit in 
predstavitev Cankarjeve poti je 
pripravila in moderirala Mojca 
Pacek, vodja literarne sekcije. 
V ospredju dogodka je bilo bra-
nje odlomkov iz Cankarjevih 
del, ki so jih članice domačega 
kulturnega društva brale po v 

naprej pripravljenem izboru. 
Moderatorka večera je pova-
bila tudi ostale prisotne, če bi 
se želeli na kakršen koli način 
vključiti v pogovor na temo ali 
k branju. Pri tovrstnem druže-
nju si želimo zabrisati strogo 
mejo med nastopajočimi in gle-
dalci in na ta način vzpodbuditi 
čim več prisotnih k aktivnemu 
sodelovanju in kulturnemu so-

ustvarjanju. Z lepoto glasbe in 
glasu je večer popestrila člani-
ca Kristina Lovšin Salmič. Ob 
koncu je predsednik društva 
Janez Kerin opomnil, da smo 
na nek način nasledniki KD 
Ivan Cankar, ki je v povojnih le-
tih delovalo v Leskovcu z dram-
sko sekcijo. 
 Klavdija Mirt, 
 foto: Anton Hruševar
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Četrtek, 6. 9.
• ob 14.00 v MC Krško: Dom 

na free 
• ob 14.00 v Večgeneracij-

skem centru Krško: družab-
ne igre za otroke

• ob 15.00 v MT Senovo: na-
redi »panacotto«

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje sku-
pinske slikarske razstave 
Društva likovnikov Krško 
OKO »Izpovedne obešanke 
svetlobe in občutkov«

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
odprtje skupinske razstave 
članov Društva likovnikov 
Brežice »Vtisi poletja«

• ob 19.00 v Galerii Caffe Ra-
deče: odprtje likovne razsta-
ve Nevenke Flajs

Petek, 7. 9.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško: informiranje 
in neformalno druženje

• ob 14.00 v MC Krško: Dom 
na free 

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna 
akademija 2018 – Hiša EU: 
Pripravništva in zaposlova-
nje v EU

• ob 17.00 v MT Senovo: sli-
kanje motivov na stene MTS

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na prostem

• ob 19.00 v atriju gradu Raj-
henburg v Brestanici (v pri-
meru slabega vremena v ro-
manski dvorani): Prva dama 
– predstavitev novega roma-
na Stanke Hrastelj

kam v posavju
Podbočjem: tradicionalno 
srečanje »Spomin in opo-
min«, slavnostni govorec: 
dr. Martin Premk, kustos v 
muzeju vojaške zgodovine 
v Pivki

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna 
akademija 2018 – Zavod Vo-
luntariat: Prostovoljstvo in 
mladinske izmenjave v tujini

• ob 17.00 na gradu Podsre-
da: literarni večer v sklopu 
literarnega natečaja na temo 
Metulji

• ob 18.00 pri krušni peči 
v Novi koloniji na Seno-
vem: prireditev »Dobrote iz 
krušne peči«

• ob 19.00 na Stadionu Ma-
tije Gubca Krško: speedway 
dirka za Veliko nagrado Slo-
venije

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 4. 
Anin glasbeni večer – Moški 
pevski zbor Prosavus

• ob 20.00 v OŠ Boštanj: mu-
sical »Ameriške sanje«

Nedelja, 9. 9.

• ob 10.00 v poslovni stavbi 
Kubus v Krškem: avdicija za 
hip hop plesalce, ob 16.00: 
dan odprtih vrat PK Lukec 

• ob 16.00 pod kozolcem iz-
letniške kmetije Vertov-
šek v Koprivnici: premierna 
predstavitev radijske igre po 
romanu Ite Hess Rak »Zad-
nji vitez Plemeniti Helden-
stamm«

• ob 17.00 na gradu Raka (v 
primeru slabega vremena 

v župnijski cerkvi): koncert 
najlepših arij iz Mozartove 
opere »Cosi fan tutte« pev-
skega društva Naša pesem

• ob 17.00 na gradu Podsre-
da: zaključni koncert semi-
narja za zborovsko dirigira-
nje po vodstvom Sebastjana 
Vrhovnika, kot demonstra-
cijski zbor seminarja bo na-
stopil Mešani pevski zbor Bi-
strica ob Sotli

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Marjetke Podgoršek 
Horžen in Darije Stanović

Sreda, 12. 9. 

• od 9.00 do 17.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: informa-
tivni dan za vpis v program 
osnovne šole za odrasle

• ob 10.30 v zgornji dvora-
ni OŠ Artiče: predstavitev 
nove knjige dr. Milana Jazbe-
ca »Pohanca – podobe doli-
ne Močnika«

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: Posavski ekološki 
večer – Kako pridelati zdra-
vo hrano v vse bolj nezdra-
vem okolju

• ob 19.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: literar-
ni večer »Mojemu Posavju«, 
predstavitev knjige Poste-
lja iz knjig domačega avtor-
ja Silva Mavsarja, s katerim 
se bo pogovarjala Carmen 
L. Oven

*Prireditve ob prazniku občine 
Radeče so objavljene na str. 11.

• ob 19.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v primeru 
slabega vremena v Dvora-
ni v parku): koncert najlep-
ših arij iz Mozartove ope-
re »Cosi fan tutte« pevskega 
društva Naša pesem

• ob 19.00 v MC Brežice: ko-
medija Rudija Mlinarja »Ma-
tildi vstop prepovedan« v iz-
vedbi literarne sekcije DU 
Brežice Jagodni izbor

• ob 19.30 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: monokomedija Matja-
ža Javšnika »Striptiz« 

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: koncert Cherry 
Wine – Tribute to Amy Wi-
nehouse 

Sobota, 8. 9.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
slikanje s prstnimi barvami

• ob 9.00 v MT Senovo: slika-
nje motivov na stene MTS

• ob 9.00 v MC Krško: usposa-
bljanje za ulično delo, 2. del, 
v sklopu projekta Rast(išče) 
sreče

• ob 10.00 v gozdičku pri MC 
Krško: beatmaking session

• ob 10.00 v poslovni stavbi 
Kubus v Krškem: dan odpr-
tih vrat PK Lukec

• ob 10.00 v Hotelu City na 
Vidmu v Krškem: otvoritev 
in dan odprtih vrat največje-
ga fitnesa v Krškem King's 
Gym

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob 11.00 na Planini nad 

POSTELJA IZ KNJIG – literarni večer 

• sreda, 12. september, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V okviru večerov MOJEMU POSAVJU vabimo na predsta-
vitev Postelje iz knjig avtorja Silva Mavsarja, s katerim 
se bo pogovarjala Carmen L. Oven, odlomke bosta in-
terpretirala Klavdija Mirt in Zdenko Perec.

ZMAJČEK IN MORSKA DEKLICA – 
lutkovna predstava

• četrtek, 13. september, ob 17. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob Mednarodnem dnevu gluhih bodo člani Društva glu-
hih in naglušnih Posavja v slovenskem znakovnem jezi-
ku in s pomočjo lutk uprizorili zgodbo o zmajčku, ki je 
spoznal, kako se sporazumevajo v svetu tišine.

KRESNIKOV VEČER – literarni večer 

• četrtek, 20. september, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V tokratnem poletnem večeru, ki ga skupaj pripravlja-
mo z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško in 
Krajevno skupnostjo mesta Krško, bomo gostili letošnje-
ga nominiranca za Delovo literarno nagrado kresnik Sa-
rivala Sosiča s knjigo Starec in jaz. Z avtorjem se bo po-
govarjal bibliotekar Vilko Planinc.

KDOR BERE, JE CAR! - zaključek projekta  

• torek, 25. september, ob 17. uri –  
Mladinski oddelek 

Vsi, ki radi prebirate dobro, slikovito, zanimivo, zabav-
no ter lepo ilustrirano otroško in  mladinsko literaturo, 
ste vabljeni na zaključno prireditev projekta ''Kdor bere, 
je car!''. Obiskal nas bo ilustrator Peter Škerl. Vsi carji 
boste prejeli praktične nagrade.

BRATI = SPOZNATI – razstava

• september 2018 – avla občine Krško

Razstava prispevkov z opisi knjig, ki so jih z namenom 
podpore branju in dobrim knjigam pripravili zagovorniki 
branja v občini Krško.

TINA BRINOVAR: ILUSTRACIJE – razstava

• september 2018 – prostori občine Krško

Tina Brinovar bo predstavila delček iz svoje bogate zbir-
ke otroških ilustracij. 

Prireditve v septembru potekajo v okviru Nacionalnega 
meseca skupnega branja 2018.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V SEPTEMBRU

BREŽICE – Do konca avgusta je bila 
obiskovalcem Upravne enote Brežice 
na ogled razstava članic Društva likov-
nikov Brežice. Mija Baškovč, Kristi-
na Bevc, Tanja Kržan in Alenka Ve-
nišnik, ki je bila hkrati tudi mentorica 
likovnicam, so razstavljena dela ustvar-
jale v linorezih, kombiniranih z različni-
mi tehnikami (kolaži, flomastri, grafike 
…), kar je prispevalo k prijetni barvni 
razgibanosti, zato so razstavo poimeno-
vale Grafične izpeljanke.  N. J. S.

Razstavile Grafične izpeljanke

Množica se je zbrala pri ka-
peli sv. Florijana, varuha pred 
ognjem in zavetnika gasilcev, 
pred vhodom v grad Brežice, 
dogodek pa se je pričel s pri-
žigalcem luči Leopoldom Albo 
(uprizoril ga je Boštjan Arh), 
ki je prisotnim za dobro voljo 
natrosil nekaj nočnih dožive-
tij, nato je grajsko dvorišče in 
teraso »zajel« umetni oziroma 
virtualni ogenj, ki je prispeval 
k romantičnemu vzdušju to-
plega predzadnjega večera v 
avgustu. Zaslugo za virtualni 
ogenj si delita Bojan Petelinc 
in Tomi Naglič.

V Viteški dvorani se je pro-
gram nadaljeval pod podobo 
grškega boga ognja in kovaštva 
Hefajsta s pesmijo o kovačih, ki 
so jo prepevali potomci brež-
iških kovačev, danes pa pevska 
generacija družine Ferenčak – 
Filip, Marko in Rok ter Mar-
ko Blaževič. Direktorica mu-
zeja Alenka Černelič Krošelj 
je spomnila, da so leta 2016 
s sodelavci v muzeju zasno-
vali idejo o večzvrstnih sku-
pnih razstavah, ki izhajajo iz 
ikonografije dvorane oziroma 
iz štirih elementov, predsta-

vljenih skozi mitološke zgod-
be na obokih prehoda iz sten 
v strop. Kot že rečeno, je bil 
prvi element, ki so ga predsta-
vili z večzvrstnim muzejskim 
pogledom, voda, drugi izbrani 
element, ogenj, pa jim je pome-
nil še večji izziv. Ogenj je nepo-
grešljiv tako kot voda, ima moč 
življenja in moč smrti oziroma 
je, kot je v predlogu za razstavo 
zapisala ena izmed soavtoric, 
gonilni element, saj ima moč 
spreminjanja in tako vpliva na 
nastanek treh stanj materije: 
trdnega, tekočega in plinaste-
ga. Ogenj je simbol pobudnika 
sleherne evolucije, ob njego-
vem delovanju se les spremi-

nja v pepel, surovo v pečeno ali 
kuhano, mraz v toploto, tema v 
svetlobo, nečista kovina v čis-
to. Pomembne so očiščevalne 
lastnosti ognja (npr. hoja po 
žerjavici), njegova »vsepriso-
tnost« pa je bila za soavtorje 
razstave velikokrat igra »med 
dvema ognjema«, ker je pros-
tora vedno premalo, idej veli-
ko, omejitev pa vedno preveč. 
Černelič Krošljeva je izrazila 
veselje, da so s sodelavci do-
kazali, da znajo »kovati železo, 
dokler je vroče«, da gredo tudi 
v »ogenj za koga« in da znajo 
preiti tudi razlike, ki se vnaprej 
zdijo kot ogenj in voda – popol-
noma različne in nasprotne.

Razstava ni pregled dedišči-
ne Posavja in je – tako kot je 
zasnovan celoten cikel »Štirje 
elementi« – odprta za dopol-
njevanje, preoblikovanje, spre-
minjanje … Avtorice razstave 
so Vlasta Dejak, Oži Lorber, 
dr. Ivanka Počkar in Jana Pu-
har, v muzejski ogenj pa so bili 
vpeti mnogi Posavke in Posav-
ci, sodelavci in gostje (Duška 
Kalin, Nena Bedek, Ema Ku-
nej, Jana Milovanović, Silvi-
ja Skrivalnik, Srečo Kunst), 
uporabili so tudi gradivo Ma-
rije Sušnik, vodja konserva-
torskih del je bil Aleš Vene. 
Vsi in še številni drugi sode-
lavci muzeja so bili nagrajeni 
z darilcem, povezanim z og-
njem – ognjičevo kremo Vero-
nike Fabinc. Goreče je sprego-
vorila in tudi odprla razstavo 
podžupanja občine Krško Ana 
Somrak, predsednica Gasilske 
zveze Krško in predsednica 
Sveta gasilskih zvez Posavske 
regije, v imenu brežiške občine 
pa se je odprtja udeležila po-
džupanja Katja Čanžar. Večer 
se je zaključil z druženjem ob 
vinu Hiše trt, vina in čokolade 
Kunej iz Brestanice.
 Natja Jenko Sunčič 

Muzej v znamenju ognja
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 30. avgusta odprli drugo večzvrstno razstavo iz projekta »Štirje 
elementi«. Po prvi razstavi, ki je bila posvečena vodi, je druga posvečena ognju, elementu poletja, brežiški 
muzealci pa so jo pripravili v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 

Levo soavtorice razstave z direktorico muzeja in konservator-
jem, desno prižigalec luči Leopold Alba (foto: P. P.)
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»Skupaj smo premagovali tremo pred javnim nastopanjem, razbijali 
preozke okvirje lastnih strahov, sodelovali med seboj in se iz lastnih 
napakic veliko naučili.«

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota: Mladinski center Brežice je 
uspešno kandidiral na razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo 
zaposlenost 2016–2018, prednostna naložba: "Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, 
predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki 
so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek 
izvajanja jamstva za mlade", speci�čni cilj->Znižanje brezposelnosti mladih« s projektom  
»PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju!«.

Posavski projekt PRILOŽNOSTI IN IZZIVI MLADIH 
V POSAVJU se zaključuje z 29 zaposlitvami

kompetence in znanja,

socialno aktivacijo ter posredno 29 zaposlitev v okolju, 
 
socialno mrežo in aktivirali lasten zaposlitveni kapital.
  

KAJ SO MLADI PRIDOBILI NA PROJEKTU PIMP?

Projekt PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju je trajal od septembra 2016 do 
septembra 2018. Skozi dvoletno izvajanje smo zagotovili:

Projekt je ponujal brezplačen program usposabljanja za mlade, 15-29 let, dijake, študente in 
brezposelne. Program usposabljanja je zajemal več kot 400 ur delavnic iz različnih področjih, 
kot so podjetništvo, turizem, marketing, digitalno komuniciranje, gra�čno oblikovanje in še 
veliko več, obljubljali smo, da se bo kot rezultat projekta zaposlilo vsaj 18 mladih, se jih je pa 
dejansko 29 od 50 vključenih. 

So�nanciranje projekta se sicer zaključuje, v zavodu pa bomo peljali aktivnosti, 
vezane na zaposlovanje in aktivno participacijo mladih tudi naprej. Tako smo kot 
rezultat projekta, v avgustu ustanovili Mladinsko zadrugo in Sklad za mlade UP 
(Unlimited Potential), z.b.o., so.p.

zaposlitev mladih do 29 let in vključitev v projektne aktivnosti (29 oseb),

vključenih 50 mladih do 29 let v strokovna in brezplačna usposabljanja,

vzpostavljen pilotni model tržno usmerjenega delovanja mladinskega hotela z 
ustvarjanjem delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih po načelu "Zelene 
sheme slovenskega turizma",

ustanovljena mladinska zadruga UP (Unlimited Potential), z.b.o., so.p, ki bo 
delovala kot socialno podjetje in Sklad za mlade. 

Zadruga je ustanovljena z nepridobitnim namenom trajnega opravljanja dejavnosti 
socialnega podjetništva.

DODANA VREDNOST ZA OKOLJE

MLADINSKA ZADRUGA UP 
(UNLIMITED POTENTIAL) IN SKLAD ZA MLADE 

trajno spodbujati in razvijati socialno podjetništvo za mlade na področju razvoja 
lokalnega gospodarstva, domače in umetnostne obrti, turizma, kulture, 
zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja mladih za samostojen nastop na trgu 
dela ter za razvoj njihovih podjetniških idej,

skupen nastop za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov ter skupno 
sodelovanje na javnih in drugih razpisih,

vzpostavitev »co-working« prostora v mestnem jedru z namenom realizacije 
inovativnih socialno - podjetniških idej na trgu ter spodbujanje obstoječih 
socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih 
izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu,

povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove 
aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu.

Vse mlade Posavce, ki se najdete znotraj namena delovanja zadruge, vabimo, da se 
nam pridružite v Mladinski zadrugi UP (Unlimited Potenital). Kontakt: 
UP@ZPTM.SI

INFO: ZPTM Brežice / Gubčeva 10a, 8250 Brežice / 0590 837 94 / pimp@mc-brezice.si

večjo zaposljivost in zaposlenost mladih, starih od 15 do 29 let, tako v organizacijah 
mladinskega sektorja,  kot tudi izven,
 
prispevali k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega 
dela,

okrepili kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno 
priznanje teh kompetenc,

zaposleni v mladinskem centru so pridobili ključne kompetence v mladinskem 
sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na 
trajnostni način okrepili kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov 
družbeno-gospodarski potencial.

Namen ustanovitve zadruge je:
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Lea Arh, Leskovec pri 

Krškem – dečka,
• Maja Mitrović, Dobova – 

dečka,
• Vanja Hudoklin, Mladje – 

deklico, 
• Marija Brajdič, Drnovo – 

deklico,
• Amela Bunić, Log – dečka,
• Wanpen Ruchada, 

Brestanica – deklico,
• Špela Kovačič, Apnenik pri 

Velikem Trnu – dečka,
• Ermira Krasniqi, Krško – 

deklico,
• Mojca Kunšek, Krško – 

deklico,
• Katarina Horvat, Brežice 

– deklico,
• Dušica Kovačič, Loke – 

dečka,
• Mojca Kunšek, Krško – 

deklico,
• Edita Avbar, Sela pri 

Dobovi – deklico,
• Suzana Zakšek, Dolenja 

vas pri Artičah – dečka,
• Lidija Blatnik, Mostec – 

deklico,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Jernej Hostar iz Nove Gore in Simona Molan iz Sel pri Do-
bovi, 23. junij 2018, grad Brežice (foto: Gregor Molan)

poroke

• Mihael Škoporc in 
Karmen Kovač, oba iz 
Gabrijel, 

• Peter Gajšek in Jasna 
Keršič, oba iz Sevnice, 

• Marko Ljubičić iz Zagreba 
in Simona Rožman iz 
Glogovega Broda,

• Blaž Beličič iz Črnomlja 
in Ana Dolinšek iz 
Počakovega,

• Primož Jurjavčič in 
Marjanca Stopar, oba iz 
Brezja pri Dovškem,

• Rok Kodrič iz Šutne in 
Nika Budič z Dvorc,

• Jure Kožar iz Poštene 
vasi in Irena Kodrič iz 
Premagovc.

ČESTITAMO!

• Maja Borko, Spodnja Libna 
– deklico,

• Jasmina Lindič, Hrastje 
(Šentjernej) – deklico,

• Melania Kodrič, Mali 
Obrež – deklico.

ČESTITAMO!

Ob pomembnih obletnicah kot je letošnja 100. obletnica 
smrti pomembnega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja 
ali kot je bila lanska 500-letnica protestantizma, ki je 
postavil temelje slovenskemu književnemu jeziku in s tem 
slovenski  književnosti ter vplival na številne spremembe 
družbenega in kulturnega življenja tudi na slovenskem 
ozemlju, se Slovenci na poziv Bralnega društva Slovenije 
in ostalih pobudnikov akcije na področju bralne kulture 
letos povezujemo v Nacionalnem mesecu skupnega branja, 
v okviru katerega se bodo od 8. septembra do 8. oktobra 
2018 odvijali raznovrstni dogodki z namenom, da bi se 
pri vseh prebivalcih Slovenije izboljšal nivo bralne kulture 
in bralne pismenosti. Posebno skrb namenjamo branju 
tudi v občini Krško, kjer smo se na nacionalno bralno 
pobudo uspešno in pestro odzvali: program poleg Občine 
Krško in Valvasorjeve knjižnice Krško sooblikujejo Javni 
sklad za kulturne dejavnosti – območna enota Krško, 
Kulturni dom Krško, Mladinski center Krško, Osnovna 
šola Mihajlo Rostohar, Zveza prijateljev mladine Krško, 
Kulturno-umetniško društvo Liber, Kulturno društvo 
Fabularij, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško in 
Večgeneracijski center Posavje. Vabljeni, da se udeležite 
dogodkov, ki smo jih v ta namen pripravili za vas in 
si jih lahko koledarsko ogledate na spletnih straneh 
Valvasorjeve knjižnice Krško in Občine Krško, o njih pa 
vas bomo obveščali še posebej. 

Bralni kulturi namenjamo v našemu okolju tudi sicer 
veliko pozornosti, v Valvasorjevi knjižnici na tem 
področju (poleg ustaljenih oblik srečevanja ob knjigah 
na urah pravljic, igralnih uricah, srečanjih bralnega 
krožka, obiskih vrtcev in šol) poteka kar nekaj projektov 
in dejavnosti: Rastem s knjigo, Kdor bere, je car!, 
Knjižni potepuhi, Živim in se veselim s knjižnico, 
Od pravljice do znanja, Knjižne zmenkarije, Beremo, 
Čar zgodbe in seveda Posavci beremo skupaj. Težko si 
zamislimo, da bi bile knjige še dostopnejše, kot so danes, 
paradoksno pa izobilje soprinaša pomanjkanje tudi na 
področju branja. Bralni nivo upada in posledično upada 
tudi kritično mišljenje družbe oz. se veča identitetna 
kriza posameznikov. Tisti, ki iz lastne izkušnje dobro 
poznamo dobrobiti branja, se nad tem žalostimo, a ne 
obupujemo. Še naprej se bomo trudili, da vas privabimo 
h knjigi. Morda pa nekoč branje vendarle spet postane 
trendovsko. Prepričani smo, da bo knjiga kot izdelek 
preživela. Takšna, s platnicami, nova ali oguljena, da jo 
le lahko prenašamo v roki in oči, ki berejo, sovpadejo z 
domačnostjo dotika. Sledimo pa seveda koraku časa in 
tistim, ki raje ali pač iz nuje berejo elektronsko, ponujamo 
bralne vsebine tudi preko teh medijev. Če elektronskih 
bralnikov nimate, bi jih pa želeli preizkusiti in brati na 
ta način, si jih lahko od septembra dalje v Valvasorjevi 
knjižnici Krško brezplačno izposodite. Z BRALNIKI si 
lahko ELEKTRONSKE KNJIGE izposojate na portalu BIBLOS, 
kjer najdete tudi nekaj naslovov, ki so uvrščeni na seznam 
Posavci beremo skupaj. Časa, da kot bralci sodelujete v 
tem projektu in si prislužite lepo literarno nagrado, je še 
dovolj, vse do 20. novembra. 

Na branje, kajti brati [je enako] spoznati.

Renata Vidic
Valvasorjeva knjižnica Krško

B r a t i  j e  s p o z n a t i
N a c i o n a l n i  m e s e c  s k u p n e g a  b r a n j a 

Najbolj praktično naravnana šola in edina zasebna visoka šola za logistiko v Sloveniji!

Pridobljeni naziv: diplomirani/a manager/ka transportne logistike (VS)
Kraj izvajanja programa: Rogaška Slatina, Ljubljana

VPISUJEMO REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (raven izobrazbe: VI/I) 
 MANAGEMENT TRANPORTNE LOGISTIKE – Vpis v šolsko leto 2018/19 

www.arema.si
INFO o vpisu: 030 315 314

info@arema.si

LJUBEČNA, RAZBOR – 26. av-
gusta se je na Ljubečni odvija-
lo že 38. državno tekmovanje 
za Zlato harmoniko Ljubečna. 
Udeležilo se ga je 36 tekmoval-
cev v različnih starostnih kate-
gorijah, med njimi tudi mladi 
harmonikar Jakob Štigl z Raz-
borja pod Lisco, letošnji abso-
lutni zmagovalec mednarodne-
ga Avsenikovega tekmovanja. V 
času poletnih počitnic se je Ja-
kob pridno pripravljal na pre-
dizborni, polfinalni in finalni 
nastop na državnem tekmo-
vanju. Z nastopom je prepri-
čal štiričlansko strokovno ko-
misijo v sestavi Tomaž Guček, 
Zmago Štih, Martin Golič in 
Domen Jevšenak ter si priig-
ral kar tri nagrade: zlato plake-
to, priznanje za 2. mesto v svo-
ji kategoriji in plaketo Stanka 
Avgusta za najboljši venček 
slovenskih ljudskih »Med griči 
Goričkega« v priredbi mentorja 
Žana Bregarja. »Iskrena hvala 
vsem, ki Jakoba spodbujate in 
podpirate pri njegovem ustvar-
janju ter mu s tem omogočate, 
da žanje uspehe,« je sporočila 
Alenka Štigl.  P. P.

Jakobu še plaketa 
Stanka Avgusta

PIŠECE – Društvo Pleteršnikova domačija, Strokovni odbor za 
slovenski jezik Maksa Pleteršnika in Celjska Mohorjeva družba 
naslednji četrtek, 13. septembra, prirejajo Pleteršnikov dan. Tra-
dicionalna prireditev bo od 10. ure dalje potekala na Pleteršni-
kovi domačiji, ob slabem vremenu pa v Kulturnem domu Pišece. 
Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu bodo predsta-
vili tematsko številko mednarodne revije Slavia Centralis, v kate-
ri so objavljeni referati z lanskoletnega simpozija, ter roman Ru-
dija Mlinarja Maks Pleteršnik. Teden s slovaropiscem.   P. P.

Tudi letos bo Pleteršnikov dan

Valvasorjeva knjižnica Krško in založba Respecta 
vabita na predstavitev knjige domačega avtorja

Silvo Mavsar: POSTELJA IZ KNJIG,
ki bo v sredo, 12. septembra, ob 19. uri v krški knjižnici (CKŽ 26).

Pogovor z avtorjem bo vodila Carmen L. Oven.

Lepo vabljeni!
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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 20a, 

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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Božu Mlakarju, Zloganje 2, 8275 
Škocjan. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 
20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 2. (6.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 3. (1.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava
 4. (3.) Ans. JELEN - Zakaj si odšla
 5. (8.) FANTJE IZPOD LISCE - Halo poletje
 6. (7.) Ans. KLATEŽI - Pravi muzikant
 7. (10.) Ans. PVANINSKI ABUHI - V naročju topline
 8. (4.) Ans: VŽIG - Sine moj, oprosti mi
 9. (-.) S.O.S. KVINTET - Rada me imaš
 10. (5.) Ans. KVINTA - Mogoče nekoč

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Juhej - Pojem, ti oče

Kupon št. 431
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, 8. 9. 2018, ob 20. uri

Poslovil se je 
Franc Češnovar

Konec avgusta je nenadoma, sredi priprav 
na jesen, odjeknila vest, da je tragično 
preminil dolgoletni direktor javnega 
zavoda Center za podjetništvo in turizem 
Krško Franc Češnovar. 

Franc Češnovar je svojo poklicno pot 
začel v podjetju Videm, nadaljeval v 
Papirotiju in kasneje kot soustanovitelj 
in prvi direktor v Kmečki zadrugi Krško. 

V letih 1993 do 1994 je bil član Izvršnega sveta Občine Krško, 
v letih 2003 do 2005 je med drugim sodeloval pri koncipiranju 
Poslovne cone Vrbina, v letih 2005 in 2006 prevzel mesto 
direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje, od leta 
2006 dalje pa je vodil javni zavod Center za podjetništvo in 
turizem ( v letih 2006 – 2014 Podjetniški center Krško). Deset 
let, od 2004 do 2014, je bil tudi direktor podjetja Techpo, d.o.o. 
Aktiven je bil tudi v nadzornih svetih nekaterih posavskih 
gospodarskih družb, in sicer je bil član nadzornega sveta v 
Termoelektrarni Brestanica v času investicije v nove agregate 
ter član nadzornega sveta v družbi Kostak, kjer je zastopal 
male delničarje.

V času njegovega vodenja Centra za podjetništvo in turizem je 
javni zavod z različnimi programi in storitvami ter svetovanjem 
vzpodbujal razvoj malega in srednjega podjetništva v naši 
občini, na področju turizma pa na različne načine, predvsem 
pa kot povezovalni člen med različnimi turističnimi ponudniki, 
skrbel za širšo promocijo turistične destinacije in turističnih 
produktov, tudi z organizacijo različnih dogodkov. V letošnjem 
letu je Center za podjetništvo in turizem Krško pod vodstvom 
Franca Češnovarja pristopil k izdelavi celostne Strategije 
razvoja turizma v občini Krško, ki bo ključen temelj za 
nadaljnji razvoj krškega turizma in prepoznavnosti destinacije 
med domačimi in tujimi gosti.

Sredi priprav na še en dogodek, ki bo v organizaciji Centra 
za podjetništvo in turizem Krško že drugič povezal posavske 
lokalne ponudnike in prispeval k prepoznavnosti tako Krškega 
kot Posavja na turističnem zemljevidu Slovenije, se je žal Franc 
Češnovar poslovil. 

Spominjali se ga bomo s hvaležnostjo za njegovo delo in 
prispevek k razvoju tako turizma kot podjetništva v naši občini 
in si prizadevali, da bodo cilji in načrti, ki jih je sooblikoval, 
tudi uresničeni.

 Mag. Miran Stanko, župan občine Krško

IN MEMORIAM

Uradni, slavnostni del priredi-
tve, ki sta ga povezovala Mar-
tina Baškovič in Matej Oblak, 
s petjem pa obogatil domači 
MoPZ KD Ivan Kobal pod vod-
stvom Franca Veglja, je minil 
v znamenju spominov na to, 
kako so nekateri člani društva 
sploh prišli na idejo, da pripra-
vijo tako veliko prireditev ob 
društvenem jubileju, spomni-
li pa so se tudi društvenih za-
četkov, kako so uredili športne 
površine v vasi ipd. Predsednik 
ŠD Krka Krška vas Boštjan Ko-
močar je pozdravil zbrane in 
povabljene goste ter se za vso 
pomoč in trud pri organizaciji 
prireditve zahvalil celotni eki-
pi v društvu, ki si je ta večer na-
dela posebne jubilejne modre 
majčke. Krškovaškemu dru-
štvu je prišel čestitat tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
omenil, da je eno izmed najsta-
rejših športnih društev v bre-
žiški občini. Izpostavil je po-
men društva za sam kraj in da 
so v vasi uredili igralni površi-
ni (asfaltno in travnato), ki sta 
namenjeni trenutnim in vsem 
naslednjim generacijam. Pred-
sedniku Komočarju je ob tej 
priložnosti za štiri desetletja 
delovanja društva podelil pla-
keto Občine Brežice. Oba go-
vornika sta nato s streli na gol 
dogodek tudi uradno odprla.

Še malo zgodovine: ŠD Krka 
Krška vas je bilo ustanovljeno 
15. julija 1978, enajst dni po-
zneje pa registrirano na obči-
ni. ŠD naj bi združevalo in po-
vezovalo čim več prebivalcev 

SEVNICA – 1. septembra se je na športno-rekreativnem ob-
močju urejene sprehajalne poti ob Savi v bližini SŠ Sevnica 
odvijal dobrodelni tekaški projekt tekača in triatlonca Bo-
gomirja Dolenca, ki bo v 42 dneh pretekel 42 maratonov za 
ustanovo Mali vitez, ki pomaga otrokom, obolelim za rakom.

Z dobrodelnim tekom 
je član in podpredse-
dnik Triatlon kluba Ve-
lenje, sodelavec Medob-
činske zveze prijateljev 
mladine (MZPM) Ve-
lenje, član Športno re-
kreativnega kluba Vele-
nje, podpornik športno 
humanitarnega društva 
Vztrajaj – Never give up 
in eden od ambasador-
jev projekta Slovenija v 
gibanju Bogomir Do-
lenc začel 25. avgusta, 

zaključil pa ga bo 5. oktobra v Velenju, kjer je s tekom tudi začel. 
V tem času se dnevni tekaški dogodki odvijajo po različnih kra-
jih v Sloveniji in eden se je odvijal tudi v Sevnici, 20. septembra 
pa se bo še v Brežicah. 

»Malih vitezov, otrok do 18. leta starosti, ki so se soočali s težko 
boleznijo, rakom, ter šli skozi težke procese zdravljenja z opera-
cijami in kemoterapijami, je v Sloveniji prek 1200 in so v vseh na-
ših regijah. Za njih skrbi ustanova Mali vitez, ki jim poskuša olaj-
šati nadaljnja zdravljenja, rehabilitacije, nakup protez in jim nudi 
medicinsko-terapevtsko svetovanje. Za vse to so potrebna denar-
na sredstva. V sklopu športno-dobrodelnega projekta 42 marato-
nov v 42 dneh se jim lahko pomaga z SMS-donacijo s sporočilom 
na 1919 in geslom VITEZ ali VITEZ5 ter s prostovoljnim prispev-
kom,« je povedal pobudnik dobrodelnega teka, ki je svoje tekaško 
poslanstvo udejanil tudi na maratonu v Sevnici. Osrednjega teka – 
maratona 42/42 in »sevniške 10ke«, ki ju je organizirala sevniška 
lokalna skupnost z Atletskim klubom Sevnica in s KŠTM Sevnica 
na lepo urejeni in pripravljeni ravninski trasi ob reki Savi – se je 
skupaj z Bogomirjem Dolencem udeležilo 31 tekačic in tekačev, 
lepo število najmlajših pa se je udeležilo otroških tekov na razda-
lji od 300 do 1000 metrov. Dolenc je maraton pretekel v 4 urah in 
15 minutah, za dobrodelen namen pa je bilo zbranih 285 evrov.
 
Športni dogodek, ki sta ga povezovala Sarah Senica in sevniška 
atletska legenda Pavle Drobne, so obogatile še dodatne spre-
mljevalne dejavnosti. Med drugim je za dobro glasbeno vzdušje 
po zaključenih tekih skrbela sevniška skupina mladih glasbenih 
zanesenjakov Štandgas, nastopile pa so tudi mažorete Društva 
Trg Sevnica.  S. Radi

Nepozaben dan za Krško vas
KRŠKA VAS – Športno društvo Krka Krška vas je 1. septembra s prireditvijo, katere vrhunec je bil nastop 
ansambla Modrijani, obeležilo 40 let delovanja. Ob tej priložnosti so se s posebnimi plaketami zahvalili 
ustanovnim članom društva.

Krške vasi ter je imelo pet sek-
cij – rokomet, nogomet, na-
mizni tenis, šah in plavanje. 
Ustanovni člani društva so 
bili: Franc Avguštin, Stanislav 
Budič, Franc Jamnikar, An-
ton Piltaver, Bernardka Les 
(zdaj Ravnikar), Stanislav Les, 
Janez Dvornik, Anton Ravni-
kar, Jože Pavlovič in Anton 
Volk. Prvo travnato igrišče je 
bilo ročno grajeno s samokol-
nicami, krampicami in lopata-
mi po načrtu in pod vodstvom 
Staneta Budiča. Igrišče je bilo 
kasneje razširjeno in podaljša-
no, poleg je nastalo še asfaltno. 
Dolgoletni predsednik društva, 
njegov častni predsednik in še 
vedno aktivni član Stane Budič, 
se je ob tej priložnosti spomnil, 
kako je bilo pred 40 leti, ko so 
zagnali društvo. Dejal je, da je 
bilo igrišče ob vikendih nabito 
polno, v vasi je bilo veliko dob-
rih nogometašev, vsi sploh niso 
mogli priti v prvo ekipo. Izrazil 
je veselje, da se je dobro delo 
v društvu z leti nadaljevalo in 
je zdaj njegovo vodenje prev-

zela mlajša generacija, ki dob-
ro skrbi in vzdržuje obe igriš-
či in njuno okolico. »Edino, kar 
me žalosti, je, da ne morem več 
igrati, ker ni ekipe. Igrišče je po 
navadi na žalost prazno. Včasih 
je bilo igralcev enkrat preveč in 
skoraj nič delavcev, danes pa je 
ravno obratno,« je pripomnil. 
Ustanovni člani so prejeli po-
sebne plakete – steklene skulp-
ture s posebnim posvetilom. 
Za uspešno vodenje društva 
od ustanovnega leta 1978 vse 
do leta 2007 je plaketo prejel 

Budič, za njim je vodenje prev-
zel Iztok Dvornik, ki so ga 
prav tako nagradili s plaketo, 
od leta 2015 pa društvu pred-
seduje Komočar. Posebej so se 
zahvalili tudi vsem, s katerimi 
so že do zdaj uspešno sodelo-
vali in si medsebojno pomagali, 
med drugim Stanislavu Lesu, ki 
živi v Kanadi, Lari Ivšič in Ma-
teju Oblaku.

Po uradnem delu se je začelo 
veliko slavje. Najprej so občin-
stvo ogrevali domači glasbe-
niki, ki so se poimenovali The 
Munkendorf's. Z rock pesmi-
mi so navdušili Andrej Jeličič, 
Boštjan, Uroš in Rok Piltaver 
ter Sami in Matic Ilc. Sledil je 
vrhunec prireditve – na oder so 
prišli člani ansambla Modrija-
ni, ki so s svojim več kot šestur-
nim igranjem ogromno množi-
co pod šotorom in tudi izven 
njega – po ocenah je bilo krep-
ko čez tisoč ljudi – dobesedno 
spravili v delirij. Večer (in noč), 
ki ga bodo v Krški vasi še dolgo 
pomnili ... Rok Retelj

Ustanovni člani ŠD Krka Krška vas z aktualnim predsedni-
kom Boštjanom Komočarjem (tretji z leve)

Tekli so za dober namen

Bogomir Dolenc (v rumeni majici) je 
pretekel 42-kilometrsko krožno pot 
ob reki Savi v dobrih štirih urah.
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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. 

SILVESTER IN NADA
BAŠKOVIČ

SPOMIN

Sin Slavko in hčerka Jožica z družinama

Zelo vaju pogrešamo, veliko prezgodaj sta nas zapustila.
Hvala vsem, ki se ju spominjate in jima prižigate svečke!

z Gorenjih Skopic.

V mesecu juniju je 
minilo 30 let, odkar 
nas je zapustil oče,

v avgustu, pred 3 leti, 
pa tudi mama

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

MARIJE KAJS

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za 
izrečeno sožalje, sveče in sv. maše, za iskren stisk roke, besede 
tolažbe in izbrane misli. Hvala dr. Božičku za dolgoletno zdravljenje, 
g. župniku, Moškemu pevskemu zboru Bizeljsko, gostilni Kocjan in 
pogrebni službi Žičkar. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste 
jo pospremili na njeni poti slovesa. 

z Brezovice 17 na Bizeljskem

Bremena usode te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.

IVAN ZORKO

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno močno pogrešamo

Odšel si ti od nas v večna lovišča ...,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Hvala vsem, ki ga z nami ohranjate v lepem spominu in postojite 
ob njegovem preranem zadnjemu domu ter mu prižgete svečko.

25. avgusta je minilo žalostno leto dni,
odkar je za vedno odšel naš dragi ljubljeni

iz Sel pri Dobovi.

ANICE POLŠAK

ZAHVALA

Ob naši boleči izgubi

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečene in zapisane besede sožalja, 
za sočutje, tolažbo, za vso nesebično pomoč in darove. Hvala vsem, ki 
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, posvetili 
trenutke slovesa in z nami še naprej delite lepe spomine nanjo.
Zahvala tudi pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku Francu Levičarju za lepo opravljen obred, 
pevski skupini Lavrencij za čustveno zapete pesmi ter govorcem za 
ganljivo prebrane besede.
Posebna zahvala njenim prijateljicam skupine Rozika za vso oporo 
in preživete skupne trenutke.

Vsi njeni

Ljudje, ki jih imamo radi, nikoli zares ne odidejo.
Pustijo nam zakladnico spominov.

Ona jo je vsem nam zapolnila z radostjo
in edinstveno energijo.

Hvaležni smo za vsak trenutek, ki nam je bil dan v njeni bližini.

rojene Pavkovič, z Jelenika 11

Vemo, da si našla svojo srečo onkraj vidnega
in da jo boš še naprej delila z nami, v naših mislih in srcih.

Radi te imamo. 

ALOJZ BAN

SPOMIN

Vsi njegovi

Minila so leta,
ko zapustil si nas ti,

a spomin nate
v naših srcih živi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ga hranite v lepem spominu.

12. septembra bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustil

iz Spodnje Pohance.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo zdravnici dr. 
Branki Cepić in patronažni sestri Lidiji Gašpir za večletno zdravljenje 
in obiske na domu. 
Hvala gospodu župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen cerkveni 
obred in večletne obiske na domu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem vaščanom in sorodnikom kakor tudi 
vsem drugim za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hvala tudi vsem  
za stisk roke in izrečeno sožalje. Še posebno zahvalo smo dolžni 
sosedi Cvetki za večkratne obiske v času njene bolezni.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala velja 
tudi pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

V 88. letu starosti je odšla od nas naša draga 
mama, stara mama, tašča in sestra

po domače Božičeva Betka, iz Malih Vodenic.

ELIZABETA
BOŽIČNIK

VINKO LEKŠE

SPOMIN

Vsi njegovi

30. avgusta je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče, postojite ob njegovem grobu
in se ga kakor koli spominjate.

iz Leskovca pri Krškem.

Ni besed več tvojih,
ni pesmi več tvojih,

ni več stiska tvojih rok.
Ostal je le dom, poln sivine in praznine,

žalosti in neizmerne bolečine.
Tvoj tihi dom rože zdaj krasijo

in svečke ti v spomin gorijo.

dr. PRIMOŽ LIPAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ko mene več ne bo, mi pusti iti,
toliko stvari moram videti in narediti.

Nikar preveč ne joči za menoj,
bodi hvaležna za leta,

ko sem bil s teboj.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, podarili 
cvetje, sveče in denarno pomoč ter darovali za svete maše. Hvala tudi 
tebi, dr. Peter Šteblaj, za vse, kar si naredil zanj in za nas.
Hvala vsem za iskren stisk roke ter besede sočutja in tolažbe.
Zahvala gre tudi pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku Jožetu 
Miklavčiču, praporščakom, kostanjeviškemu društvu vinogradnikov 
in gasilskemu društvu, govornikoma za besede slovesa, violinistu ter 
pevcem, Primoževim prijateljem, ki ste mu zapeli v slovo.

V 33. letu nas je nenadoma zapustil naš 
dragi sin, brat, stric, nečak, prijatelj in sosed

TEREZIJE DERŽIČ

ZAHVALA

Hčerki Darinka Cvetko Urek in Jožica Bratanič s svojimi

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in našo mamo Reziko pospremili na 
njeni zadnji poti. Hvala vsem za tolažbo, stisk rok ob izreku sožalja 
in za vse, kar nam je blažilo boleče slovo. Zelo jo pogrešamo.

V torek, 21. avgusta,
smo se na dobovskem pokopališču za vedno 

poslovili od ljube mame Rezike

Odšla si tja,
kjer nič več te ne boli.

Zato pa nas, ker te več ni.

z Velikega Obreža.

Franc Češnovar 
(1956–2018)

Pretresla nas je žalostna vest, da je tragično preminil gospod 
Franc Češnovar, ki je deloval kot član nadzornega sveta 
delniške družbe Kostak v obdobju od avgusta 2003 do avgusta 
2008. Za njegovo prizadevanje in delo v nadzornem svetu se 
zahvaljujemo. 

Spominjali se ga bomo s spoštovanjem. 

Ob boleči izgubi izrekamo družini in vsem žalujočim iskreno 
sožalje. 

Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak 

V SPOMIN

www.cve t l i carna t ina . com

BLANŠKI VINOGRADNIKI V SRBIJI – 30. avgusta so se članice 
in člani KD Godba Blanški vinogradniki na povabilo Turistič-
ne organizacije Leskovac udeležili največje gurmanske prire-
ditve v jugovzhodni Evropi, »Leskovačke roštiljade«. Po pri-
hodu v srbski Leskovac so si ogledali znamenitosti mesta in 
uživali v njihovi bogati kulinariki, zvečer pa so nastopili ter 
odprli dogajanje na glavnem odru (na fotografiji). Na poti do-
mov so se ustavili še v srbski pokrajini Vojvodina in se prijet-
no utrujeni vrnili domov. Foto: Milan Lisec
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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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam mešana drva za kur-
javo s prevozom. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 408 774 

Prodam mešana kalana metr-
ska drva in mešano rdeče vino. 
Tel.: 041 380 075 ali 07 49 56 
236

VINOGRADNIŠTVO
Prodam grozdje modre fran-
kinje, žametne črnine in ru-
menega muškata, večje koli-
čine. Krško. Tel.: 041 679 189

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. 
Tel.: 031 813 735

Prodam grozdje mešano belo 
in mešano rdeče. Bizeljsko-
-sremiški okoliš v Blatnem pri 
Pišecah. Tel.: 031 497 749

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 852 186

Prodam vino modro frankinjo, 
mešano rdeče, domač tropino-
vec in slivovko. 
Tel.: 041 908 034

Prodam grozdje žametne 
črnine. Cena 0,50 €/kg. 
Tel.: 041 223 957

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. 
Tel.: 031 312 627

Ugodno prodam 800 kg kva-
litetnega mešanega belega 
grozdja in 400 kg žametne 
črnine na Bizeljskem. 
Tel.: 051 433 251 

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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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica

KMETIJSTVO
Prodam traktor IMT 539, let. 
1991, 1.650 del. ur, kot nov, 
in pajka SIP 340 (4 vretena), 
malo rabljen. Tel.: 041 233 834

Prodam rotacijski kosilni-
ci IMT in BCS (175 m), na-
kladalko (32 m3) ter trosi-
lec gnoja. Tel.: 070 596 358

Prodam mulčer Benassi (8,5 
KM), zelo dobro ohranjen in 
primeren za košnjo v vinogra-
du. Tel.: 031 591 379

Prodam rabljen šrotar za vse 
vrste žita in koruze. Cena 230 
€. Tel.: 041 965 361

Prodam puhalnik na kardan, 
kupim cisterno za gnojevko. 
Tel.: 041 215 960

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj (3 t) in motokultivator 
Gorenje Muta s frezo. 
Tel.: 040 775 985

Prodam motokultivator Muta 
Maestral (bencin), kultivator z 
ježi in molzni stroj. 
Tel.: 030 694 956

Prodam traktorski cepilec drv. 
Tel.: 031 594 663

Prodam cisterno za gnojevko 
Creina (2.200 l), enoredni silo-
kombajn Lifam in ličkalnik za 
koruzo. Tel.: 041 773 508

Prodam 90 arov koruze na nji-
vi za silažo ali zrnje. Lokacija 
Arško polje. Tel.: 031 312 651

Prodam ječmen in nakladalko, 
19 m3. Tel.: 041 587 261

Ječmen za krmo, 2017, 1.800 
kg, prodam. Bližina Radeč. 
Tel.: 041 534 336 

Prodam ječmen v vrečah. 
Tel : 041 541 539

Prodam sejano travo na rasti 
(1 košnja) za silažo, silažne in 
suhe bale ter silos za žito. 
Tel.: 040 236 153

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

Odkup in spravilo lesa. Takoj-
šnje plačilo. Tomi Lipar s.p., 
Stara vas 17e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

Kupim 2 m suhih bukovih drv, 
žaganih na 25 cm. 
Tel.: 07 49 27 056

Prodam kostanjeva drva 
(kratko žagana), prašiča (200 
kg), puhalnik na kardan in 
svinjsko mast. 
Tel.: 051 477 243

Prodam drva, kratko žagana, 
kalana, in plug IMT, 12 col (niz-
ki klines). Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam bukova razcepana 
in razžagana drva (dolžina 
33 cm, skladiščena pod stre-
ho), suha mešana hrastova in 
kostanjeva drva (skladiščeno 
pod streho, cena 60 €/m3) in 
zračno suhe smrekove plohe 
(dolžine 4 m, debeline 5 cm, 
cena od 170 € do 180 €, lahko 
tudi razžagana na "remelne"). 
Dolenjska (Trebnje), možnost 
dostave. Tel.: 041 637 146

Kupim les na rasti, panju (bu-
kev, smreka, hrast, gaber …). 
Prodam drva v hlodih. 
Tel.: 041 841 964

Prodam bukova kalana drva 
in grozdje modre frankinje, la-
škega rizlinga in črnine. 
Tel.: 041 282 364

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

UREJANJE ZELENE OKOLICE
Opravljamo naslednje storitve:

Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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Oddamo majhno kmetijo za 
obdelavo zemlje. 
Tel.: 0049 1 575 5708 4547

Prodamo ali oddamo v najem 
trgovino v Brestanici. 
Tel.: 041 768 590

Hišo, 80 m2, z gospodarskimi 
poslopji, lepim dvoriščem in 
velikim vrtom v okolici Brežic 
prodam. EI: da. 
Tel.: 031 824 043

Oddamo sobe v najem v okoli-
ci Brežic za krajši ali daljši čas. 
Tel.: 031 421 102

AVTOMOBILIZEM

Prodam Hyndai Tucson, le-
tnik 2006, črne barve, diesel, 
prevoženih 149.000 km, 1991 
cm3, 103 kW, štirikolesni po-
gon, kljuka. Tel.: 031 722 814 

Prodam 4 letne gume, rablje-
ne, na alu platiščih za BMW X3, 
Continental Premium Contact 
(215/60 R17). 
Tel.: 030 659 076

NEPREMIČNINE
Prodam kmetijsko zemljišče 
(75 a), Senuše pri Dednem 
Vrhu; greben, snežno rolbo za 
Muta Maestral in razne el. mo-
torje od 2 do 5 kW. 
Tel.: 041 339 205

Prodam gozd (1,1 ha) in do-
mačijo (2 ha), lokacija Veliki 
Trn, Lomno. Tel.: 041 635 016 

Oddam v najem popolnoma 
opremljen gostinski lokal – 
okrepčevalnico v Krškem na 
Vidmu, velikost cca. 100 m2. 
Terasa in velik parkirni pros-
tor. Tel.: 041 679 189

Brežice, Bizeljska c. 57 - viso-
ko pritlično stanovanjsko hišo, 
površine 266 m2, parcela 600 
m2, centralna kurjava, odlična 
lokacija, prodam. EI izdelana. 
Tel.: 041 738 764

Prodam večje stanovanje v 
Brežicah - stara kolonija. 
Tel.: 041 812 531

V najem oddam opremljeno 
garsonjero na CKŽ 86 v Kr-
škem, 200 €/mesec. 
Tel.: 031 653 122 

Prodam belo in rdeče vino, 
večjo količino, cena 0,50 €/l. 
Sremiški okoliš. 
Tel.: 031 557 321

Prodam trgatev (1.000 kg ža-
metne črnine in 300 kg modre 
frankinje) za 600 €. Leskovec 
pri Krškem. Tel.: 040 791 153

Prodam kraljevino, franki-
njo, suhe trte za žar, lesen sod 
(1.000 l) in leseno okno (1 m2). 
Tel.: 031 396 150

Prodam grozdje žametne 
črnine, silvanca in krajevine. 
Tel.: 031 283 913

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. Oko-
lica Krškega. Tel.: 041 929 830

Prodam grozdje modre fran-
kinje. Tel.: 051 338 819

Prodamo vino: belo meša-
no, žametno črnino in mod-
ro fankinjo (večje količine po 
0,90€/l). Prodamo grozdje: ru-
meni plavec, modra frankinja, 
laški rizling, rumeni muškat, 
žametna črnina in sauvignon. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri 

Prodam kvalitetno mešano 
grozdje, 50 €/kg, okolica Blan-
ce. Tel.: 031 369 773 

Prodam 600 l rdečega vina ter 
belo in rdeče grozdje. 
Tel.: 040 870 514

Na Bizeljskem prodam mod-
ro frankinjo. Cena 0,60 €/kg. 
Tel.: 040 495 353

Prodamo grozdje, belo in rde-
če, večje količine. 
Tel.: 031 830 637 

Prodam grozdje za cviček, 2 t, 
dolenjski okoliš (Cirnik). Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 670 666

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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 Rožman
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (19/2018) bo izšla v 
četrtek, 13. septembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 7. september 2018.

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 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

KOVINSKA 
KRITINA

NOVO V SLOVENIJI

TOP CENA, TOP KAKOVOST

041/922-507

Bojan Peterle s.p., bojan@kovinska-kritina.si
Grič pri Klevevžu 18, Šmarješke Toplice

Prodam vino cviček, franki-
njo, grozdje za cviček, dva pra-
šiča (80-100 kg) in sejalnico za 
žita, širine 2 m. 
Tel.: 051 870 909

Prodam mešano grozdje, cca. 
550 kg, ugodno. Možna me-
njava za drva, prašiča ali osta-
lo. Tel.: 051 226 751

Prodam grozdje žametne 
črnine (300 kg), 0,40 €/kg, 
renski rizling (400 kg), 0,60 
€/kg, okolica Pišec. 
Tel.: 070 618 239

Prodam grozdje: mešano belo, 
modro frankinjo; vino cviček 
in modro frankinjo, Gadova 
peč. Tel.: 031 373 860

Prodam belo in rdeče grozdje. 
Cena po dogovoru. Lokacija 
Vitovec pri Krški vasi. Možna 
menjava za drva. 
Tel.: 031 306 622

Prodam vino frankinjo, sau-
vingnon, cena 0,80 €/l, okoli-
ca Brežic. Tel.: 070 480 024

Prodam inox cisterno, 400 l. 
Tel.: 040 304 032

Prodam cisterno za vino, 600 
l, s spodnjim izpustom. Cena 
200 €. Tel.: 031 366 828

Prodam 2 inox cisterne (300 
l in 170 l), mlin s pecjalnikom 
za grozdje z dodanim el. motor-
jem, stiskalnico za grozdje (200 
l) in medeninasto stojalo za re-
zanje pršuta z marmorno plo-
ščo, ugodno. Tel.: 041 913 715

Prodam plastične kadi (3 x 
1.000 l, 2 x 500 l, 1 x 750 l), 
cisterne (1 x 600 l,  3 x 400 l, 
2 x 500 l) in prešo (100 l) na 
zrak. Tel.: 040 577 552

Prodam 600 l inox sod za vino 
in koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 561 130

Prodam 2 inox cisterni za 
vino, 500 l. Tel.: 030 659 076

SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Krompir, odlična bela sorta ru-
dolf, ročno pobran in prebran, 
jedilni ter krmni prodam. 
Tel.: 041 895 974

Kupim jabolka iz travniških 
sadovnjakov. Tel: 041 541 539

Prodam jabolka, pridelana na 
ekološki način, certifikat v pre-
usmeritvi, več sort, možna do-
stava, tudi industrija. 
Tel.: 041 634 808

Prodam novo, še nerabljeno 
stiskalnico za sadje, ročno. 
Tel.: 031 284 336

ŽIVALI
Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

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

Prodam dve kravi simentalki, 
breji v 5. in 9. mesecu, ter štiri-
-vretenski pajek, nemški. Tel.: 
07 49 56 268, 041 247 471

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 200 kg, in prašiče, težke 
50-130 kg. Tel.: 051 872 179

Bikca belgijsko plavega, stare-
ga 10 tednov, menjam za te-
ličko simentalko. Prodam tudi 
prašiča, 180 kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam 3 bikce ČB (križane) 
in brejo kravo. Kupim obiralec 
koruze SIP. Tel.: 051 483 103

Prodam dva osla večje rasti, 
stara 4 mesece in 1,5 leta, ter 
10 vietnamskih pujsov. 
Tel.: 041 683 261

Ugodno prodam odojke pa-
sme mangulica, težke od 15 do 
18 kg. Tel.: 031 608 760

Prodamo prašiče od 25 kg 
naprej in 3 kom po 200 kg za 
zakol ali rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, bele, 5 komadov, samce. 
Tel.: 07 49 67 128, po 20. uri

Prodamo prašiče, težke do 35 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, možen za-
kol, in mlin. Možna menjava 
za vino. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, 120 kg, hra-
njenega z domačo hrano. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 577 575

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg. Tel.: 07 49 68 484 

Prodam pujske, težke okoli 60 
kg, cena po dogovoru. Okolica 
Krškega. Tel.: 031 290 916

Ugodno prodam prašiče mes-
nate pasme, težke 50-70 kg. 
Blanca. Tel.: 031 751 324

Krškopoljca, 160 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke od 20 
do 30 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 725 752 

Ugodno prodam večje število 
jagenjčkov za zakol ali nadalj-
njo rejo in vino cviček. 
Tel.: 031 568 785

Prodam bursko kozo, staro 6 
mesecev, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 566 272 

Prodam dve mladi kozici v 
okolici Dobove. 
Tel.: 041 231 451

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena je 3,50 €. 
Tel.: 070 313 927

Poceni prodam piščance do-
mačih pasem. 
Tel.: 07 49 27 448

Prodam dva meseca stare 
nemške ovčarje. Oče in mati 
imata rodovnika. Blanca. 
Tel.: 031 751 324 

Prodam piščance, zunanja 
reja, očiščeni, 4,00 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

POHIŠTVO, OPREMA
Star mizarski ponk, kreden-
co, skrinjo, voziček lojtrnik ali 
cizo in ostale stare predmete 
kupim. Tel.:  031 878 351

Prodam PVC okno in balkon-
ska vrata (Termoglas), bele 
barve, z roletami in komarni-
kom. Ceno dogovorimo. 
Tel.: 041 385 941

Prodam štedilnik na trda go-
riva (š: 75 cm, g: 60 cm, v: 80 
cm) in jogi (90 x 200 cm), kot 
nov. Tel.: 041 215 828

Zamrzovalno skrinjo Gorenje 
(163 l), nerabljeno, v garanci-
ji, prodam. Tel.: 051 847 527

Prodam velika garažna vrata 
(53, 24 v: 312), izolirana, za-
stekljena zgoraj, mala vrata 
vgrajena (200 G). 
Tel.: 07 49 61 172

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obno-
va. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Sem fant, star 40 let, brez 
staršev in otrok. Iščem 
punco, staro od 35 do 45 
let, imam hišo, službo, 
avto. Sem nekadilec in ne-
alkoholik. 
Tel.: 051 759 447

Iščem samsko žensko za po-
moč pri gospodinjskih delih. 
Nudim stanovanje. 
Tel.: 031 214 905

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

s Senovega obvešča
cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih 
piščancev in jarkic - 

10. septembra pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka ter 

11. septembra na Kajuhovi 3, 
Senovo. Vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci,  
   vsak torek in petek 

rjave jarkice   
Naročila sprejemamo na tel. 

št. 031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji konec 

septembra, rjave in grahaste 
jarkice, tik pred nesnostjo, ter 
enoletne kokoši dobite vsak 

delavnik od 18. ure dalje.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol. Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev v ponedeljek, 1. 10., od 15. ure dalje. 
To je zadnja serija piščancev v letu 2018.

Mlade rjave jarkice dobite vsak delavnik ob 16. uri.
Razprodaja enoletnih kokoši nesnic bo 

24. 9. od 16. ure dalje.
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MALONOGOMETNI TURNIR 
Mladinski center Krško organizira 2. turnir v malem 
nogometu do 18 let na nogometnem igrišču pred 
MC Krško. Igra se po sistemu 4+1. Prijava na turnir je 
BREZPLAČNA.  

Prijave do srede 12.9.2018 na: 07 48 82 286; matic.
plankar@mc-krsko.si; info@mc-krsko.si 
Mladinski center Krško, 15. 9. 2018, ob 10.00

RAZPISUJEMO
Začetni tečaj francoščine (30 ur) in 
Začetni tečaj ruščine (30 ur)
Mentorica Hana Jurečič
Kotizacija za posamezni tečaj: 40eur za mlade do 29. 
leta starosti, 65eur za malo manj mlade
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662
Organizator: MC Krško
Vabljeni na informativni sestanek: MC Krško, 
13. 10. 2018, ob 10.00 

IZKOPANINE 013
Izkopanine so večeri namenjeni druženju in poslušanjih 
zanimivih izkopanin SOUL, FUNK, BLUES glasbe 
raznih izvajalcev. V primeru lepega vremena se bomo 
družili v gozdičku pri MC Krško.
Mladinski center Krško, 13. 9. 2018, ob 19.00

USPOSABLJANJE ZA ULIČNO DELO
Kot obljubljeno v sklopu projekta Rast(išče) sreče 
tudi naš Srečko postaja realnost. Da pa bomo lahko 
pognali korenine uličnega dela pri nas, se bomo za 
to tudi primerno usposobili. Usposabljanje za nas 
pripravlja Zavod BOB, ki je na področju uličnega dela 
v Sloveniji zelo cenjen, za sabo pa ima večletne iz-
kušnje na tem področju. Usposabljanje je brezplačno.
Mladinski center Krško, 8. 9. 2018, ob 9.00

POZIV ZA PROSTOVOLJCE ZA V POSAVJU 
ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA
Za sodelovanje v našem tradicionalnem preventivnem 
projektu V Posavju žuramo brez drog in alkohola 
vabimo k sodelovanju nove prostovoljce. Vabljeni 
vsi študenti, absolventi in diplomanti pedagoških in 
socialnih smeri, ki vas veseli delo z mladimi. 
Več informacij na www.mc-krsko.si in socialnih 
omrežjih MC Krško.
Info in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 
662
Organizatorja: MC Krško in LAS Krško

DOM NA FREE 
Dom na Free je prostor znotraj Mladinskega centra 
Krško, namenjen mladostnikom, ki želite produktivno 
preživeti svoj prosti čas. Prostor je namenjen delanju 
domačih nalog, učni pomoči, krepitvi socialnih in 
ostalih kompetenc ali pa preprostemu druženju. V 
Domu na Free je vedno prisoten strokovni delavec 
in prostovoljci usposobljeni za mladinsko delo, ki 
poskrbijo, da vsak posameznik dobi podporo, ki jo 
potrebuje.
MC Krško, od torka do petka, 
od 14.00 do 17.00

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

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

PROGRAM:
od 17:00 dalje  
Otroški program in ulična 
umetnost

17:00 – 1:30 
Ponudba vinarjev in 
gostincev na stojnicah

17:00 – 21:00 
DJ Igor

21:00 – 23:00 
Nuša Derenda

23:00 – 1:30 
DJ Igor

PONuDNIkI vINA:
 
•	 Vinarstvo Kerin - hiša  

frankinje 
•	 Hiša	trt,	vina	in	čokolade	

Kunej
•	 Vinska	klet	Jarkovič
•	 Klet Pirc
•	 Vinogradništvo in vinarstvo 

Žaren
•	 Vina Dular
•	 Vinska klet Krško
•	 Vinska klet Molan 
•	 Vinarstvo	Keltis	
•	 Penine	Istenič
•	 Vinska klet Mastnak
•	 Vinotrs d.o.o – Robert 

Jarkovič
•	 Kralj	cvička	Martinčič	in	
•	 zmagovalec	Festivala	 

frankinje	2018	Pečarič	 
iz Metlike

SpremljajOči 
PROGRAM: 

•	predstavitev športnih društev
•	delavnice za otroke
•	pravljice za otroke
•	 razstave
•	poslikave obraza
•	predstavitev gasilskega  

avtomobila
•	 igra	Kam	hiti	gasilec?

Brezplačni avtobusni 
prevoz ob 22. uri do 
železniške postaje

V primeru dežja 
dogodek odpade.

Pestra ponudba lokalov 
starega mestnega jedra

Organizatorja:

Sponzor: Medijski sponzor:

GOSTINSkI 
PONuDNIkI: 

•	 Hotel Splavar
•	 Tri	lučke
•	 Gostilna	Pečnik	
•	 Gostilna	Repovž
•	 Gostilna	Kunst

STARO MESTNO 
JEDRO KRŠKO
sobota, 15. 9.,

od 17.00


