
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Najlepši so Krško, 
Sevnica in Kostanjevica

Na regijski zaključni prireditvi natečaja »Moja de-
žela – lepa in gostoljubna« so prve nagrade osvojili 
Kostanjevica na Krki med izletniškimi kraji, Sevni-
ca med manjšimi kraji in Krško med srednjimi kraji. 
Kostanjevica na Krki in hostel MC Brežice v katego-
riji mladinskih prenočišč bosta Posavje zastopala 
na državnem izboru.
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Ivan Molan, župan občine Brežice:

Veliko sredstev in 
truda smo vložili v 
razvoj podjetništva
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Po 37 letih spet kongres

Tragična ljubezenska zgodba

Najboljši okusi združili Posavje

Postelja iz knjig v krški knjižnici

Hči vzglavnika ni prinesla nazaj

Naj tudi Posavje ostane čisto

ŽIVAHNO V TEDNU MOBILNOSTI – Prejšnji teden so tudi Posavje zaznamovali številni dogodki in 
prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti, katerega geslo »Združuj in učinkovito potuj« nas 
spodbuja k prepletanju, združevanju in souporabi različnih vrst potovanja. Nove pridobitve, območja 
umirjanja hitrosti, so se razveselili tudi v koprivniški osnovni šoli, ki se nahaja tik ob dokaj prometni 
regionalni cesti, zato upajo, da bo šolska pot poslej še bolj varna. Krajšo slovesnost ob odprtju cone z 
ustrezno signalizacijo so tamkajšnji šolarji in šolarke popestrili s prisrčnim programom, v katerem so 
tako dekleta kot fantje tudi razigrano zaplesali. Naj v takšnem duhu mine še vseh devet mesecev do 
konca komaj začetega šolskega leta.  Foto: Peter Pavlovič

Leto nevarnih sršenov
V popolni »bojni« opremi in z razpršilcem v rokah – 
takole se nad nadležne žuželke spravijo gasilci, ki 
so imeli s tem v zadnjem obdobju polne roke dela. 
Gasilci PGD Obrežje so v tem letu zaradi sršenov 
posredovali kar 36-krat, med drugim so gnezdo 
odstranjevali tudi na 30 metrih višine. 
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Na vrhu so ista imena
Kot razkrivamo na tokratnih tematskih straneh, sta 
vodilni mesti na lestvicah največjih in najuspešnejših 
posavskih podjetij (brez energetike) zadržala krški 
Vipap in sevniški Tanin, sledijo jima krški Kostak pri 
prihodkih in sevniška Lisca pri dobičku ter brežiški 
Kovis na obeh lestvicah.

Strani 11–21
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SEVNICA – Občinski svet občine Sevnica se je 19. septembra 
sestal na 32. redni seji. Osrednja vsebinska točka je bila na-
menjena obravnavi poročila o izvrševanju občinskega pro-
računa v prvem polletju, ki izkazuje urejeno poslovanje in 
izvajanje proračuna skladno s pričakovanji.

Pri predstavitvi poteka izvrševanja občinskega proračuna v prvih 
šestih mesecih letošnjega leta je župan Srečko Ocvirk dejal, da 
so načrtovani projekti v izvajanju, le načrtovana sanacija sevni-
škega bazena se bo zaradi kopalne sezone pričela v jesenskem 
času. Zaradi ponovljenega razpisa za ureditev nove kuhinje v 
šoli v Šentjanžu se bo ta investicija zaključila oktobra. »Noben 
projekt ni na kritični poti, proračun bo realiziran v celoti. Obči-
na tekoče poravnava svoje obveznosti,« je dejal direktor sevniš-
ke občinske uprave Zvone Košmerl, kar je potrdila tudi mag. 
Vlasta Marn, vodja oddelka za finance. Prisotni občinski sve-
tniki in svetnice so brez razprave potrdili izvajanje proračuna za 
prvo polletje in v nadaljevanju imenovanje Zvoneta Košmerla v 
upravni odbor RRA Posavje. Potrdili so tudi nove predstavnike v 
svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Ane Gale, ime-
novani so Miran Štern, Vita Simončič Jordan in Doris Možic 
Žičkar. Prisotni so soglašali tudi s predlogi sistemizacij delov-
nih mest v vrtcih, kamor je vključenih v 40 oddelkov 86 % pred-
šolskih otrok. Podano je bilo tudi soglasje za uvedbo postopka 
priprave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
stanovanjsko sosesko v Dolenjem Boštanju,  kjer naj bi, po mne-
nju Tomaža Lisca, nastajala »elitna soseska, ki bo odstopala od 
navadne soseske«. V razpravi je predlagal, da bi bili pravilniki 
gradnje stanovanjskih objektov enaki za vse.

Med vprašanji in pobudami v zaključnem delu sevniške občin-
ske seje je bilo med drugim izpostavljeno učinkovitejše zatiranje 
ambrozije, strupene rastline s številnimi alergenimi učinki, ki jo 
najdemo ob cestah, železniških progah, bregovih rek in potokov, 
na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo 
komunalno urejenih javnih in drugih površinah, od koder se širi 
tudi na kmetijska zemljišča. »Ob cestah je ambrozije na milijone 
in milijone in lastniki kmetijskih zemljišč velikokrat mejimo na 
ceste, ob katerih se ambrozija zelo hitro širi. Vprašanje je, kako 
zaustaviti njeno širjenje. Lastniki kmetijskih zemljišč tega kma-
lu ne bomo mogli obvladovati,« je opozoril Božidar Beci in do-
dal, da se ambrozija širi tudi s košnjo in mulčenjem. »Ambrozija 
na brežini Save je kot polje ajde in vsa semeni,« je opisala širi-
tev ambrozije Fanika Zemljak.  S. Radi

V Sevnici o izvrševanju proračuna

KRŠKO – Ob Evropskem tednu mobilnosti je 20. septembra 
v klubu Kulturnega doma Krško potekala okrogla miza Ko-
lesarjenje v turizmu – predstavitev trendov in dolgoročnih 
načrtov urejanja kolesarskih stez. Udeleženci so se strinja-
li, da ima Posavje na tem področju velik potencial,  treba se 
je le povezati, tako lokalne skupnosti kot ponudniki, ter z 
usmerjenim trženjem privabiti kolesarje – turiste.

Kot je uvodoma pojasnila mag. Romana Pečnik z Občine Kr-
ško, ima Občina Krško na področju urejanja v naslednjih letih, 
do leta 2023, v načrtu ureditve povezovalnih kolesarskih stez 
tako med Krškim kot Kostanjevico na Krki, proti Brežicam kot 
tudi proti Kozjemu na severu občine. Kolesarski vodnik Tone 
Zakšek je poudaril, da je Posavje za kolesarjenje vrhunska de-
stinacija, saj imamo dve zanimivi reki – Savo in Krko, Gorjance 
in Posavsko hribovje, gradove, Krakovski gozd, ogromno dru-
gih naravnih in kulturnih znamenitosti. »Imamo izredne mož-
nosti, da Posavje kot turistično destinacijo predstavimo tudi ko-
lesarjem, vendar je ob trasah premalo ponudnikov za dodatno 
ponudbo,« je dodal. 

Matej Imperl iz Zavoda KŠTM Sevnica je poudaril, da je Posavje 
'neodkrita lepotica', vendar moramo Posavci sami narediti ne-
kaj več. »Bistveno je, da se povezujemo. Turistov ne zanimajo 
občinske meje in počasi že presegamo to miselnost tudi v Po-
savju«. Predstavil je karto več kot 20 kolesarskih poti po Posav-
ju, ki so jo pripravili v KŠTM, Posavje pa potrebuje še GPS sle-
di, je dodala moderatorka okrogle mize Ksenja Kragl s Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, pa tudi več kolesarskih vod-
nikov, ki turistu pokažejo in pojasnijo še marsikaj ob poti, je po-
udaril Imperl. O trendih kolesarjenja kot turističnem produktu 
v Sloveniji je spregovoril Marko Lenarčič iz Združenja Poho-
dništvo & kolesarjenje, GIZ. Eden prvih korakov na tem področju 
je po njegovih besedah bil pridobiti čim več ponudnikov nasta-
nitev, da svoje storitve prilagodijo kolesarjem – turistom. »Gle-
de na to, da se kolesarske poti v Posavju vedno bolj urejajo in na 
novo gradijo, bodo kolesarji prihajali v regijo. Posavje bo mora-
lo združiti 'kupček', nekaj pridobiti še od države, pomagalo bo 
tudi naše združenje in z usmerjenim trženjem, ki gre v smeri 
digitalizacije, bomo povečali število kolesarskih obiskovalcev. 
Ponudniki bodo tako spoznali, da bo treba urediti tudi nastani-
tve in kakšne so potrebe teh turistov, » je na vprašanje o mož-
nostih kolesarstva kot turističnega produkta in oblikovanju spe-
cializiranih nastanitev za kolesarje v Posavju pojasnil Lenarčič.
� P.�P./vir:�Občina�Krško

Potencial, ki ga je treba povezati
BREŽICE – 24. septembra je v restavraciji Štefanič v Breži-
cah potekala še ena predstavitev kandidata za župana ob-
čine Brežice. V boj za županski stolček se kot eden najmlaj-
ših kandidatov za župana do zdaj podaja tudi Matija Kolarič, 
kandidat stranke Socialni demokrati. 

31-letni Matija Kolarič, po izo-
brazbi univ. dipl. inž. grad., je v 
zadnjih petih letih zaposlen kot 
svetovalec na Občini Brežice, 
zadnji dve leti pa tudi samostoj-
ni podjetnik, saj se ukvarja s po-
slovnim svetovanjem. Po njego-
vem je skrb vzbujajoč podatek, 
da je občina Brežice na visokem 
tretjem mestu med občinami, ki 
so v letu 2017 povečale svojo za-
dolženost. Dejal je, da bi bilo ne-
pošteno in pristransko, če bi rek-
li, da trenutni župan Ivan Molan 
pri svojem delu ni bil uspešen, 

saj mu je uspelo urediti, obnoviti ali zgraditi številne ceste, ka-
nalizacijske in vodovodne sisteme ter pomembne objekte. »Ven-
dar pa je zdaj prišel čas, ko je na kvaliteto življenja v občini treba 
pogledati širše,« je povedal in nadaljeval, da je treba vzpostaviti 
okolje, v katerem se bodo mladi lahko zaposlili na kvalitetnih de-
lovnih mestih in v domači občini vzgajali svoje otroke. Njihov cilj 
je, da občina Brežice postane občina, kamor se bodo mladi pri-
seljevali in ne odseljevali.
Kolarič, ki je prejšnji teden na zboru članov postal tudi novi pred-
sednik OO SD Brežice, je predstavil sedem ključnih ukrepov, »ki 
bodo občino Brežice naredili boljšo«. Med drugim nameravajo s 
subvencioniranjem poslovanja podjetij, ki izplačujejo plače nad 
slovenskim povprečjem, dvigniti povprečno plačo v občini; pris-
topiti k podpisu Zero Waste zaveze; obnoviti dotrajana otroška 
igrišča; uvesti participativni proračun, na podlagi katerega občani 
sami določijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše; vzpo-
staviti projektne skupine, ki bodo odločale o delitvi turistične ta-
kse; reševati stanovanjsko problematiko mladih in jim ponudi-
ti subvencije. »Vem, da imamo znanje, moč in voljo. Ni nas strah 
prevzeti odgovornosti. Zato je naš slogan letošnje županske kam-
panje 'Znamo in zmoremo',« je še zaključil Kolarič. Županskega 
kandidata je prišel podpret podpredsednik SD in poslanec Ma-
tjaž Nemec, prisotni so bili tudi nosilci list kandidatov za občin-
ski svet. R. Retelj

BREŽICE – 24. septembra dopoldne je v Mestni hiši Brežice 
kot prvi v brežiški občini kandidaturo za župana na novem-
brskih lokalnih volitvah javno predstavil aktualni župan 
Ivan Molan. Ponovno bo kandidiral samostojno, s podporo 
občank in občanov ter nekaterih političnih strank. 

Kot je povedal Ivan Molan, je 
migrantska oz. begunska kriza 
v prvem letu zadnjega manda-
ta povzročila, da je bilo pol leta 
delo občine ohromljeno. Poleg 
tega je izpostavil negativen od-
nos prejšnje Vlade RS do občin, 
ki je zmanjšala sredstva. »Kljub 
vsemu smo v teh štirih letih v 
občini uspeli zadržati stabil-
nost ter najti kompromis med 
možnostmi in realnostmi. Glav-
ni cilj je bil realizirati čim več 
projektov, vezanih na ljudi, ter 
financirati društva, javne zavo-
de in šole. Narejenih je bilo tudi 

kar nekaj investicij, čeprav je bilo v tem mandatu v povprečju 
za deset milijonov investicij manj kot v prejšnjem, predvsem na 
račun zmanjšanja državnih sredstev,« je poudaril. 3. oktobra bo 
javno zbiral podpise podpore pred Mestno hišo Brežice. »Takrat 
bo priložnost, da se občani z mano srečajo in se pogovorimo o 
volilnem programu,« je dejal Molan. Po njegovih besedah je pro-
gram več ali manj nadaljevanje dela, ki si ga je zastavil že pred 
štirimi leti ter zajema turistične in športno-rekreacijske uredi-
tve ob HE Brežice in HE Mokrice, nadaljevanje urejanja kolesar-
skih stez, cest, pločnikov in ostale javne infrastrukture ter grad-
nje šol. Še naprej bo svoj trud usmerjal v to, da v občini obdržijo 
in nadgradijo vsebinske projekte, namenjene občanom, ki jih že 
izvajajo, npr. Sopotnik, mestni avtobus, večgeneracijski center 
itd. Vzpostavljeno ima tudi spletno stran (www.ivanmolan.si), 
pri čemer vabi občanke in občane, da pošljejo svoje predloge in 
pobude. Njegovo geslo je: Skupaj za urejeno in prijazno občino.
Predlagatelj njegove kandidature je tako kot pred štirimi leti 
Dražen Levojević s skupino volivcev. Med razlogi za podporo 
Molanove kandidature je naštel njegovo dosedanje delo in dosež-
ke, podporo zdravstvenim in socialnim zavodom v občini, oseb-
nostne lastnosti, kot sta delavnost in zaupanja vreden odnos, ter 
prizadevanja za enakopravno obravnavo obmejnih in ruralnih 
območij v Sloveniji. R. Retelj

Kolarič: Znamo in zmoremo

Matija�Kolarič

Za urejeno in prijazno občino

Ivan�Molan

Spremembe že sprejetih od-
lokov proračunov so sicer v 
slovenski praksi stalnica, še 
predvsem v občinah, med ka-
tere sodi tudi krška, v katerih 
se sprejemajo dvoletni prora-
čuni. Na ta način je namreč ob-
čini omogočeno dolgoročnejše 
planiranje investicij, kar je še 
posebno pomembno pri načr-
tovanju razvojnih programov, 
ki so del proračuna, a se prip-
ravljajo za štiriletno obdobje. 
Po rebalansu za leto 2018, ki 
so ga svetniki potrdili z večino 
glasov, se prihodki zvišujejo 
za 1,5 % ali za 562.297 evrov, 
odhodki pa za 1,3 % ali za 
535.968 evrov. S tem prihod-
ki letošnjega proračuna po no-
vem znašajo 38.823.503 evrov, 
odhodki pa 42.101.398 evrov. 
Znotraj rebalansa je opravlje-
nih sicer več prerazporeditev 
sredstev, spremembam pa bot-
rujejo predvsem nove investi-
cije in projekti, ki jih je občina 
pridobila. Med večjimi je med 
drugim, kot je povedal vodja 
oddelka za družbene dejavno-
sti Andrej Sluga, projekt Inte-
grirana oskrba v občini Krško 
MOST, ki je bil s strani Ministr-
stva za zdravje izbran kot eden 
izmed treh pilotnih projektov 
v državi (obširneje je bil pro-
jekt predstavljen prejšnji šte-

V »Podmornici« bo dnevni center
KRŠKO – Krški občinski svet se je 20. septembra sestal na 34. seji v tem mandatu. Potrdil je polletno poro-
čilo o izvrševanju letošnjega proračuna in v nadaljevanju njegov tretji rebalans. Od veljavnega se ta tako na 
prihodkovni kot odhodkovni strani povečuje po dobrega pol milijona evrov.

vilki časopisa). Nosilec pro-
jekta, ki je ocenjen na prek 1,7 
mio evrov, je sicer CSD Krško, 
Občina Krško pa bo kot kon-
zorcijski partner zagotovila 
sredstva za zagotavljanje pot-
rebnih tehničnih zmogljivo-
sti (pisarniška, računalniška 
oprema ipd.). 

DNEVNI CENTER 
ZA STAREJŠE

Sredstva pa so namenjena tudi 
izvedbi projekta Mreža social-
nih storitev in medgeneracij-
sko sodelovanje, to je vzpo-
stavitvi dnevnega centra za 
starejše osebe. Slednji se bo 
nahajal v zgornji etaži videm-
ske Podmornice, kjer se je na-
hajala pred zaprtjem proda-
jalna Modiana. V ta namen bo 
občina še v letošnjem letu od 
PS Mercator odkupila prosto-
re, v letu 2019 je načrtova-
na njihova adaptacija, v letu 
2020 pa naj bi bil dnevni cen-
ter za starejše osebe, za obo-
lele z demenco ali ostalimi s 
starostjo povezani obolenji in 
težavami tudi predan name-
nu. Poleg tega je bila občina 
uspešna na razpisu šolskega 
ministrstva za obnovo atlet-
skih stez, pri čemer je prido-
bila okoli 43.000 od potrebnih 

150.000 evrov, kolikor je oce-
njen projekt obnove krožne 
atletske steze pri OŠ Leskovec 
pri Krškem. Slednja šola je na-
mreč še med redkimi v občini, 
ki ima stezo brez gumene pod-
lage (tartan), ki je primerna za 
vse vrste igrišč. Pobudo za pri-
javo občini je tudi bila dana s 
strani OŠ Leskovec pri Krškem.
Rebalans proračuna je podpr-
lo 20 od 26 svetnikov, trije so 
glasovali proti in prav toliko se 
jih je vzdržalo glasovanja. Pro-
ti rebalansu, ki se je sprejemal 
po skrajšanem postopku, se je 
javno opredelil le Dušan Dor-
nik ml. (SMC), rekoč da je gra-
divo preobširno in ga do sklica 
seje ni bilo mogoče pogloblje-
no proučiti, in izrazil prepri-
čanje, da je pripravljavec, tj. 
občinska uprava, vanj nekaj 
»podtaknila«, kot se je izrazil. 

Sicer pa je bilo v prvem polle-
tju realiziranih dobrih 43 % 
prihodkov od planiranih v le-
tnem proračunu in 36,8 % na-
črtovane porabe sredstev, saj 
se bo glavnina investicij zaklju-
čevala v zadnji tretjini leta. Kot 
je povedala Božislava Venek, 
vodja oddelka za javne finance 
in proračun, je zadolženost ob-
čine ob polletju znašala 14.788 
mio evrov ali 547 evrov/pre-
bivalca občine, kar je nekoliko 
več kot sicer znašajo v povpre-
čju občinske zadolžitve v Slo-
veniji.

Do izteka mandata 2014–
2018, saj so za 18. november 
sklicane lokalne volitve, naj bi 
krški svetniki v mesecu okto-
bru opravili še zadnjo, 35. re-
dno sejo. 
� Bojana�Mavsar

Jutri seja bistriških svetnikov
BISTRICA OB SOTLI – Bistriški župan Franjo Debelak je za pe-
tek sklical 26. sejo Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, 
na kateri bodo svetniki potrjevali zapisnik in realizacijo skle-
pov prejšnje seje in 7. dopisne seje, se seznanili s polletnim fi-
nančnim poročilom občine, prisluhnili predlogom investicij v 
prihodnosti, ki jih bodo posredovali predstavniki Sveta star-
šev Vrtca Pikapolonica, in poročilu župana, o aktualnih zade-
vah bodo poročali tudi sami, dnevni red pa bodo zaokrožile še 
svetniške pobude in vprašanja.  R. R. 
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KRŠKO MED NAJBOLJ 
ANGAŽIRANIMI

Med najbolj angažiranimi ob-
činami je bila občina Krško, 
kjer je koordinacijo akcije 
prevzela Gimnazija Krško, ki 
vsako leto že spomladi prip-
ravi svojo čistilno akcijo Sme-
tožerka. V krški občini je po 
oceni koordinatorice akcije 
Alenke Špan čistilo med 400 
in 500 ljudi, od tega so jih 250 
evidentirali na zbirnem mes-
tu pri krški srednji šoli, ki so 
skupaj zbrali kar 9200 kg od-
padkov. Dijaki, profesorji in 
drugi udeleženci so se od tam 
odpravili čistit divja odlaga-

lišča na pet lokacij: Bori pri 
Kerinovem Grmu, Mrtvice, 
Gržeča vas, Kalce-Naklo, Senu-
še, Rožno in Anže, med t. i. ur-
banim trekingom so počistili 
staro Krško, Videm, Leskovec, 
okolico trgovskih centrov in 
okolico šole, sevniški dijaki pa 
brežino reke Save. Vodja akci-
je čiščenja divjih odlagališč na 
lokaciji Bori je bil učitelj fizi-
ke Marijan Zafret. »To delajo 
dijaki v okviru naravoslovne-
ga dne, s čimer jih osveščamo 
o varovanju okolja. Mogoče 
bodo tudi sami kdaj v skušnja-
vi, da kakšno stvar odvržejo v 
naravo in bodo takrat premis-
lili, ali je to prav ali ne. Odvre-
či je enostavno, očistiti pa je 
mnogo težje,« je dejal Zafret. 
Kot ponavadi v podobnih pri-
merih so se akciji pridruži-
li tudi v Društvu potapljačev 
Vidra Krško in Lions klubu Kr-
ško, ki so čistili reko Krko pri 
Velikem Mraševem, očistili pa 
so tudi nekaj manjših odlaga-
lišč na brežinah reke. »Lahko 
rečemo, da gre predvsem za 

odpadke starejšega datuma in 
sem optimističen, da je čedalje 
manj neozaveščenih občanov 
in upam, da bo v bodoče vse 
manj odpadkov in da takšne 
akcije niso zaman,« je pove-
dal Darko Anžiček iz potap-
ljaškega društva. Čistili so tudi 
v nekaterih krajevnih skupno-
stih: v Krškem, Brestanici, Se-
novem, Raki, Velikem Pod-
logu in Senušah. Po besedah 
Španove so glede na vse pozi-
ve k sodelovanju v akciji del-
no zadovoljni, pričakovali so 
predvsem večji odziv društev 
pa tudi šol. Zahvaljuje se Kos-
taku in Občini Krško za pod-
poro pri izvedbi akcije. So pa 

njihova prizadevanja prepoz-
nali Ekologi brez meja in kr-
ško občino ob Slovenskih Ko-
njicah izbrali kot dve, v katerih 
so posneli po osem črk iz od-
padkov, s katerimi bodo sesta-
vili zaključno sporočilo akcije. 

SLABŠI ODZIV V BREŽICAH 
IN SEVNICI

V brežiški občini je bil koor-
dinator namestnik poveljnika 
Civilne zaščite občine Breži-
ce ter višji svetovalec za zaš-
čito in reševanje na občini Ro-
man Zakšek. Zbrali so se pri 
spomeniku »Kose« v Brežicah, 
kjer je udeležence akcije poz-
dravil župan, nato pa so obli-
kovali skupine za čiščenje treh 
črnih odlagališč v občini (tre-
nutno naj bi jih bilo sicer re-
gistriranih pet) – na Gorenjih 
Skopicah pri nadvozu čez av-
tocesto, pri Zasapu in v Vrbi-
ni. Pri čiščenju občine Bre-
žice so sodelovali Slovenska 
vojska, Turistično društvo Ar-
tiče, Turistično društvo Kr-

ška vas, Državljani sveta, dija-
ki Biotehniške gimnazije Novo 
mesto, Srednje kmetijske šole 
Grm Novo mesto in Gimnazi-
je Novo mesto, Civilna zašči-
ta občine Brežice in trije po-
samezni prostovoljci. Skupaj 
je tako čistilo približno 80 lju-
di. »Osebno sem se udeležil že 
mnogih številnih akcij. Na ža-
lost se dogaja, da ko se neka 
lokacija očisti, že čez kak me-
sec opazimo, da ljudje spet 
vozijo smeti na isto lokacijo. 
Slogan 'Še zadnjič', ki so se ga 
spomnili Ekologi brez meja, 
je po mojem mnenju zelo na 
mestu, kajti tudi sam se spra-
šujem, ali ima sploh še kakšen 
pomen, da se organizira take 
čistilne akcije glede na to, da 
se potem smeti ponovno ko-
pičijo,« nam je povedal Zak-
šek in dodal, da če se akcije 
ne bi udeležili vojaki in dijaki 
ter člani turističnih društev, 
bi bil odziv ostalih resnično 
slab. Po podatkih komunale 
so v brežiški občini zbrali tri 
tone odpadkov. Največ je bilo 
odpadnih avtomobilskih gum, 
tekstila in manjše elektronike. 
Zakšek je pod vprašaj posta-
vil pomen oz. smiselnost ta-
kih čistilnih akcij, kar potrju-
je primer, ki ga zagotovo velja 
omeniti – ravno v času, ko so 
pripadniki Slovenske vojske 
odstranjevali gume sredi Vrbi-
ne, je nekdo nekaj sto metrov 

stran spet pripeljal kup od-
padkov, tudi gume, in jih brez 
vsakršne slabe vesti odložil v 
naravo. Težko verjeti, a je res!
V akciji Očistimo Slovenijo so 
se v sevniški občini aktivne-
je vključili na pobudo Turi-
stične zveze občine Sevnica in 
pod vodstvom koordinatorice 
Cvete Jazbec v KS Šentjanž, 
in sicer Turistično društvo 
Šentjanž, šentjanško društvo 
upokojencev, čebelarsko dru-
štvo, Združenje za vrednote 
NOB Šentjanž in šentjanško 
društvo prijateljev mladine. 
S skupnimi močmi so uredi-
li hotel za žuželke, ki stoji v 
sadovnjaku družinske kme-
tije Repovž, tematsko pot ’Tk 
pav’, pobirali so razpršene od-
padke ter se lotili tudi uniče-
vanja ambrozije. »V veliko ve-
selje nam je bilo, da se nam 

Naj tudi Posavje ostane čisto

je omenjenega dne pridruži-
la mag. Tanja Bolte, general-
na direktorica Direktorata za 
okolje z ministrstva za okolje 
in prostor. Treh čistilnih ak-
cij v septembru se je udeleži-
lo okoli 50 krajank in krajanov, 
med njimi so bili tudi predšol-
ski in šoloobvezni otroci,« je 
povedala Jazbečeva in doda-
la, da Turistična zveza občine 
Sevnica vse od leta 2003 ko-
ordinira spomladanske čistil-
ne akcije ter v sodelovanju z 
društvi, krajani in krajankami 
čisti ter odstranjuje t. i. divja 
odlagališča, opozarja na nele-
galno odlaganje odpadkov v 
naravo itd.

SODELOVALI TUDI V 
MANJŠIH OBČINAH

V kostanjeviški občini so v Ga-
leriji Božidar Jakac v sodelo-
vanju z Občino in Turistič-
nim društvom Kostanjevica 
na Krki v okviru akcije čistili 
in urejali park skulptur Forma 
viva. »Za nami je delovno do-
poldne, urejali smo park For-
ma viva, s kipov očistili listje, 
mah in lišaje, uredili podstav-
ke ter obrezali nekaj dre-
ves, ki so že močno zaraščala 
kipe. Pograbili smo jesensko 
listje in ob cesti pobrali sme-
ti, 'ulov dneva' pa je vsekakor 
pnevmatika, ki nam jo je us-
pelo potegniti iz potoka. Skrb 

za park je za nas velik zalogaj, 
zato smo veseli vseh rok, ki so 
danes pomagale - hvala! Nada-
ljujemo spomladi!,« so zapisali 
na galerijskem FB profilu.

V akciji so sodelovali tudi Bi-
stričani. V vrtcu in šoli so imeli 
akcijo zbiranja starega papir-
ja, veliko so se pogovarjali o 
ločevanju odpadkov in se dan 
pred akcijo podali počistit 
okoli vrtca in šole ter po spre-
hajalnih poteh. Na sam dan 
akcije so počistili smeti ob lo-
kalnih cestah. »Upamo, da bo 
z ozaveščanjem vedno manj 
odpadkov in da bo kraj vedno 
bolj čist in lepši,« je sporočila 
občinska koordinatorica akci-
je Mirela Kunst.

V radeški občini se, kot smo že 
poročali, tokrat niso pridruži-
li akciji.

� P.�Pavlovič,�
� R.�Retelj,�S.�Radi

Potapljači�Vidre�so�z�rečnega�dna�na�kopno�prinesli�predvsem�
manjše�in�starejše�odpadke�(foto:�P.�P.).

Krški�dijaki�so�med�drugim�čistili�črna�odlagališča�na�loka-
ciji�Bori�(foto:�P.�P.)

Čiščenje�divjega�odlagališča�pri�Zasapu�(foto:�R.�R.)

POSAVJE – Vseslovenski prostovoljski okoljevarstveni akciji Očistimo Slovenijo, ki je 15. septembra v orga-
nizaciji Ekologov brez meja potekala pod geslom Še zadnjič, so se pridružili tudi v posavskih občinah. Naj-
bolj zavzeto v krški občini, v manjšem obsegu pa tudi v brežiški, sevniški, kostanjeviški in bistriški občini.

20
LET

KOPRIVNICA – V okviru Evropskega tedna mobilnosti so 19. sep-
tembra ob osnovni šoli v Koprivnici, ki se nahaja tik ob  regio-
nalni cesti Senovo – Podsreda, s krajšo slovesnostjo obeležili za-
ključek 1. faze ureditve cone umirjanja prometa v dolžini enega 
kilometra. Že v maju je Občina Krško v sodelovanju z Zavaroval-
nico Triglav ob cesti pri OŠ Koprivnica postavila opozorilni znak 
»Vi vozite«, ki opozarja voznike na zmanjšanje hitrosti, in, kot je 
poudaril ravnatelj OŠ Koprivnica Jože Ivačič, so rezultati spod-
budni, saj je odstotek prehitrih voznikov s 30 odstotkov prepo-
lovil. Vsekakor so potrebni še dodatni ukrepi, zato so se na ob-
čini odločili, da bodo po vzoru ureditve ob OŠ Jurija Dalmatina 
Krško uredili vertikalno in horizontalno signalizacijo v dolžini 
nekaj več kot kilometer. Za naložbo je občina namenila okoli se-
dem tisoč evrov. Kot je ob tem poudaril župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, je osnovni cilj umiriti (pre)hitre voznike na tem 
odseku za večjo varnost pešcev, predvsem otrok na poti v šolo in 
domov. V drugi fazi, ki bo sledila ob rekonstrukciji državne ceste 
Senovo – Podsreda, predvidoma naslednje leto, bo Direkcija RS 
za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Krško celovito uredi-
la površine za pešce in kolesarje. Priložnostni program so s pe-
smijo in plesom popestrili učenke in učenci OŠ Koprivnica. 
  P. P.

Uredili cono umirjanja hitrosti

Koprivniški�šolarji�so�ob�odprtju�domiselno�prikazali�načine�
potovanja�nekoč,�danes�in�v�prihodnosti.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – V sklopu tedna mobilnosti je bila 20. 
septembra na ravnici nad dolenjevaškim klancem uradno preda-
na namenu 620 metrov dolga večnamenska pot. Z njo bo življenje 
v kraju, je dejal predsednik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč, še 
prijaznejše, predvsem pa varnejše: »Sedaj se lahko pohvalimo, da 
se po celotni dolžini ob glavni cesti čez našo krajevno skupnost 
lahko varno sprehodimo, novo urejen odsek pa je primeren tako 
za pešce, kolesarje kot tudi za uporabnike rolk, rolerjev idr.« Ob 
tem je še povedal, da so ureditvena dela v sodelovanju s krajani 
Pesjega izkoristili tudi za dograditev odprtega širokopasovnega 
omrežja in ureditev 25 priključkov, ki bodo že v kratkem priklju-
čeni na omrežje. Župan mag. Miran Stanko, ki je pridobitev ura-
dno predal namenu, je k temu dodal, da je bila investicija v višini 
97.000 evrov izvedena v mesecih od lanske jeseni do konca letoš-
nje pomladi in da si bodo v sodelovanju z Občino Brežice priza-
devali, da bi se navedena trasa, ki poteka od vrha dolenjevaške-
ga klanca do meje z občino Brežice, v zadovoljstvo uporabnikov 
nadaljevala tudi po območju sosednje občine. Simbolno so se po 
poti prvi popeljali mladi kolesarji iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
priložnosti glasbeni in plesni program pa so izvedli malčki iz do-
lenjevaškega vrta Tonček.  � B.�Mavsar�

Varna pot za šolarje in športnike

Malčki�iz�dolenjevaškega�vrtca�so�dokazali,�da�je�pot�lahko�
tudi�priložnostni�oder.

KRŠKO – Društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov Posav-
ja ter Društvo upokojencev Krško v sodelovanju z Javno agen-
cijo RS za varnost prometa in Policijo v torek, 2. oktobra 2018, 
ob 9.30 vabijo na brezplačen preventivni dogodek SOŽITJE za 
večjo varnost v cestnem prometu, namenjen predvsem senior-
jem in upokojencem, ki bo potekal v sejni sobi A Občine Krško, 
CKŽ 14, Krško.

Predavanje za večjo varnost 
v cestnem prometu
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V GUNTAH UGASNILO ŽIVLJENJE – V Guntah, na odseku re-
gionalne ceste Krško – Sevnica, se je v bližini doma 25. 9. oko-
li 11:30 smrtno ponesrečila 29-letna ženska. V nesreči sta bili 
udeleženi dve osebni vozili. Do prihoda reševalcev so nudili 
pomoč poškodovanima gasilci PGE Krško, ki so v nadaljevanju 
z reševalci izmenično izvajali reanimacijo ženske, a je slednja 
za posledicami poškodb, ki jih je utrpela, preminila v brežiški 
bolnišnici (več podatkov o nesreči do zaključka redakcije nis-
mo prejeli). 

V NESREČAH UDELEŽENA KOLESAR IN PEŠKA – 21. 9. je v 
Cerkljah ob Krki 13-letni kolesar zapeljal z neprednostne stran-
ske ceste na glavno v trenutku, ko je po njej pripeljala vozni-
ca osebnega avtomobila. Po trčenju je kolesar padel in se huje 
poškodoval, med vožnjo pa ni uporabljal varnostne čelade. Is-
tega dne, nekaj ur pred navedeno nesrečo, le nekaj kilometrov 
stran, so policisti na cesti med Križajem in Kostanjevico na Krki 
obravnavali še eno prometno nesrečo, ki ji je botrovala neprila-
gojena hitrost 36-letne voznice osebnega avtomobila. Slednja 
je zaradi prevelike hitrosti trčila v balirko, pripeto na kmetij-
skem traktorju, ki ga je pred njo pravilno peljal 33-letni voznik. 
Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.
13. 9. je okoli 5:30 voznica osebnega vozila v Krški vasi zbila 
16-letnico, ki je na osvetljenem prehodu za pešce prečkala vo-
zišče. Voznica je sicer pomagala dekletu do avtobusnega po-
stajališča, a ko ji naj bi ta potožila, da se slabo počuti in da bo 
poklicala mamo, je voznica odpeljala s kraja nesreče. Dekle, ki 
je utrpela lažje poškodbe, so zatem oskrbeli v brežiški bolni-
šnici, voznico pa so policisti prek medijev pozvali, da se zaradi 
razjasnitve okoliščin zglasi na PP Brežice. Opis voznice in vo-
zila sta obrodila sadove, saj so jo s pomočjo občanov policisti 
našli že pol ure po objavi.

ZASEGLI SADIKE KANABISA – Na območju Metnega Vrha so 
policisti našli več nasadov konoplje. Izplen ni bil zanemarljiv, 
saj so zasegli 87 sadik prepovedane konoplje. Za kolikšen zas-
lužek je oškodovan pridelovalec, policija ni razkrila.

DELO NA ČRNO – Pet državljanov Srbije in državljan Bosne 
in Hercegovine je moralo zapustiti državo, saj so jih policisti 
odkrili med opravljanjem dela na črno na kmetijskih površi-
nah pri zasebniku na območju Sevnice.  Zbrala:�B.�M.

Miran Umek, Studenec: Sršenov je ogromno 
zaradi velikih količin sadja, saj so zelo lepo ob-
rodile tako hruške kot slive in jablane. Če slu-
čajno naletimo nanje, jih je najbolje pustiti pri 
miru. Spominjam se, da so v preteklosti škropi-
li proti mrčesu s posebnimi letali, sedaj tega ne 
opažam. Morda predstavljajo večjo nevarnost 

tigrasti komarji, ki pa jih v našem koncu nisem zaznal.

Franc Lajkovič, Črešnjice: Tudi pri nas so srše-
ni. Enkrat sredi noči sem mislil, da je nad nami 
letalo, tako so bili glasni. Čebelarji pravijo, da 
so lahko sršeni tudi koristni, saj pospravijo veli-
ko raznega mrčesa. V vinogradu nastavimo ste-
klenice s sokom in jih na ta način privabljamo, 
doma smo morali tudi že odstraniti gnezdo, in 

sicer s kolom, ki je imel na koncu razpršilo.

Neža Knez, Dolenja vas pri Krškem: Os, srše-
nov in komarjev je več kot doslej, čebel pa manj. 
Na žuželke smo se že navadili, z njimi sobivamo 
in zato posebnih ukrepov v zvezi z njimi doma 
ne uporabljamo, le v spalnem prostoru imam 
napravo za odganjanje, če je res učinkovita pa 
nisem ravno prepričana. Kar pa se komarjev z 

Zahodnega Nila tiče pa lahko le upamo, da jih pri nas ne bo.

Tatjana Vakselj, Leskovec pri Krškem: Mrče-
sa je dosti, ampak nekako sobivamo z njim. Sr-
šeni so radi v španskem bezgu. Pustimo jih pri 
miru, pa niso napadalni. Nihče od nas nima aler-
gije na pike, soseda pa zelo pazi, saj mora ob 
piku takoj na urgenco. Leto je bilo bolj dežev-
no, a ne bi rekla, da je bilo komarjev več. Pre-

ventivno smo zapirali hišo, če smo bili več zunaj, smo se napršili.

V zadnjih tednih, pred ohladitvijo, so mnogi opozarjali na 
nenavadno veliko mrčesa, zlasti komarjev, gasilci so imeli 
praktično vsakodnevno opravka s sršenjimi gnezdi. Tudi 
vi opažate podobno v vašem okolju, lahko navedete kak-
šen primer, kako se 'borite' proti tem nadlogam?

anketa

Boj z nadležnim mrčesom

Zaključujete že tretji polni 
mandat na čelu občine. Vsak 
se po svoje razlikuje. Kaj bi 
lahko rekli za zadnja štiri 
leta županovanja?
Sedanji mandat je bil najtež-
ji in najzahtevnejši, saj smo se 
že na njegovem samem začet-
ku soočili z begunsko oz. mi-
grantsko krizo. Le-te v takem 
obsegu in taki obliki ni doži-
vela nobena druga slovenska 
občina. Reševanje krize nam 
je vzelo več kot pol leta dela 
in energije, po umiritvi kri-
ze pa je sledilo še soočenje z 
mačehovskim odnosom Vla-
de RS do občin. Prejšnja vlada 
je slovenskim občinam zniža-
la sredstva – nižja je bila glava-
rina, želja je bila tudi zmanjša-
ti t. i. jedrsko rento, ni bilo več 
sredstev za cerkljansko letali-
šče –, prav tako ni bilo evrop-
skih sredstev, tako da smo 
bili v tem štiriletnem manda-
tu prikrajšani za 14 milijonov 
evrov oz. za tri milijone evrov 
letno. Zaradi tega smo imeli v 
tem mandatu v občini za deset 
milijonov evrov manj investi-
cij kot v prejšnjem mandatu. Že 
tako je treba zaradi omejenih 
proračunskih sredstev potrebe 
in želje občanov uskladiti s fi-
nančnimi zmožnostmi občine, 
ob tem drastičnem zmanjšanju 
sredstev pa je bilo usklajevanje 
še toliko težje. V občini smo se 
zato odločili, da zagotovimo 
normalno delovanje vrtcev, šol 
in ostalih javnih zavodov ter 
krajevnih skupnosti in društev. 
Žal se je zato zmanjšala dina-
mika načrtovanih investicij po 
občini. Kljub vsemu sem vesel, 
da nam je uspelo najti kompro-
mis in na račun investicij obdr-
žati kakovost življenja občanov 
in delovanje društev v občini 
na isti ravni kot pretekla leta.

Ne nazadnje smo uspeli pri-
dobiti kar nekaj vsebinskih 
projektov. Občina Brežice je 
bila tudi prva slovenska obči-
na, uspešna na razpisu za pro-
grame športa neposredno pri 
Evropski komisiji, in je s tem 
omogočila projekta Šport za 
zdravo starost in Občuti svo-
bodo vode ter razne delavni-
ce, namenjene občanom. Vpe-
ljali smo tudi določene novosti, 
npr. projekt Sopotnik in me-
stni avtobus. Največja investi-
cija je bila OŠ Cerklje ob Krki, 
ki smo jo uspešno zaključili, 
uredili smo kar nekaj odsekov 
cest, začeli z gradnjo kolesar-
skih stez, preuredili Bizeljsko 
in Dobovsko cesto. Uspeli smo 
obdržati enakomeren razvoj 
krajev v občini, v vsaki KS se je 
nekaj naredilo.  

V katero smer se razvija bre-
žiška občina? Čemu dajete 
največ poudarka?
Razvoj občine Brežice je vedno 

temeljil na turizmu, kmetijstvu 
in malem gospodarstvu. Obči-
na Brežice je že danes občina, 
kjer se da kakovostno živeti in 
ustvarjati. V prihodnosti bo še 
bolj prepoznavna in pomemb-
na v slovenskem prostoru in 
širše. Naravne danosti, lega, 
čisto okolje, kulturna dedišči-
na, bližina prometnih povezav 

ter dobra in učinkovita infra-
struktura, od vrtcev, šol, zdra-
vstvenega doma, bolnišnice do 
kulturnih ustanov, omogočajo 
dobre pogoje za bivanje tako 
prebivalcem kot obiskovalcem. 
Prepričan sem, da je občina, v 
kateri se občani prijetno poču-
tijo – to potrjujejo tudi rezulta-
ti neodvisne raziskave, ki kaže, 
da so med srednje velikimi slo-
venskimi občinami brežiški ob-
čani s storitvami občine najbolj 
zadovoljni –, privlačna tudi za 
turiste. Občina ima vse poten-
ciale, da se razvija na področju 
turizma. Nove vsebine ob jeze-
ru, rekah in termah, kolesar-
ske in pohodniške poti, ki vo-
dijo po razgibanih krajih naše 
občine, bodo vedno bolj priva-
bljale obiskovalce. Na mnogih 
področjih smo primer dobre 
prakse. Občina se bo še nap-
rej razvijala kot turistična ob-
čina z dobro razvitimi storitve-
nimi dejavnostmi, kmetijstvom 
in malim gospodarstvom ter na 
področju izobraževalnih insti-
tucij. Za obmejno občino je za-
gotovo izjemnega pomena oh-
ranitev državnih institucij, kjer 
je zaposlenih precej občank in 
občanov.

Nedavno ste dejali, da je 
brezposelnost v občini si-
cer še vedno nad sloven-
skim povprečjem, a je pred-
vsem razveseljiv podatek, 
da je med mladimi nižja od 
povprečja in tudi najnižja 
med posavskimi občinami. 

Kot župan ste zagotovo za-
dovoljni nad takšnimi po-
datki, kajne?
Po uradnih podatkih imamo v 
občini približno 1100 brezpo-
selnih, podjetja pa iščejo prib-
ližno 950 delavcev, kar pome-
ni, da brezposelnosti skoraj ne 
bi smelo biti. Težava je v tem, 
da se brežiška občina tako kot 

večina ostalih slovenskih ob-
čin srečuje s strukturno brez-
poselnostjo, ko povpraševa-
nje po delovni sili ni usklajeno 
z izobrazbeno strukturo teh, 
ki iščejo delo, značilna pa je 
tudi dolgotrajna brezposel-
nost. V občini je treba še nap-
rej podpirati gospodarstvo, da 
bo ustvarjalo kakovostna de-
lovna mesta, in hkrati skrbeti 
za ohranitev državnih institu-
cij v njej, kjer se lahko zapo-
slujejo visoko izobraženi ka-
dri. Še vedno upamo, da se bo 
kaj premaknilo v projektu Fe-
niks, kajti tudi sam minister 
je ta projekt označil za enega 
najperspektivnejših v državi. 
Dejstvo pa je, da če bi v občino 
prišlo neko veliko podjetje, ki 
bi zaposlilo 500 ljudi, bi si na-
kopali samo težave, saj bi ob 
primanjkljaju domačih delav-
cev dobili večinoma samo de-
lavce iz tujine.

Prav tako je brežiška občina 
dobila največ točk med vse-
mi slovenskimi občinami, 
ko gre za spodbujanje pod-
jetništva. Čemu pripisujete 
ta uspeh?
V občini Brežice se je vedno 
dobro razvijalo podjetništvo. 
Občina je v zadnjih desetih le-
tih vložila velik del sredstev 
in truda za spodbude razvo-
ju podjetništva. Kombinaci-
ja dolgoročnih ukrepov, kot so 
javni razpisi, subvencioniranje 
nakupa zemljišč v conah, ra-
zvojno naravnani in usklajeni 

prostorski akti, so že prines-
li prve pozitivne rezultate in 
potrdili, da je usmeritev obči-
ne pravilna. Imamo veliko ma-
lih podjetnikov, ki zaposlujejo 
lepo število ljudi. Število de-
lovnih mest se povečuje. Tudi 
poslovno-obrtne cone v Dobo-
vi, Brezini in Slovenski vasi ži-
vijo, nekatera podjetja že dela-
jo na polno, nekatera še gradijo 
svoje obrate, povpraševanje še 
obstaja, zato smo se odločili za 
razširitev OC Dobova.

V tem letu sta bili do zdaj 
samo dve občinski seji. Ne-
kateri pravijo, da tudi zato, 
ker ne želite dati možnosti 
opoziciji, da bi vas javno kri-
tizirala. Kaj porečete na to in 
zakaj je tako malo sej v pri-
merjavi s prejšnjimi leti?
Kje oz. kdo je v občini opozici-
ja? Na začetku mandata smo 
na podlagi dogovora in rezul-
tatov na lokalnih volitvah raz-
delili  mesta v delovnih telesih 
občinskega sveta, v svetih jav-
nih zavodov ipd. Prav tako so 
bili proračuni občine sprejeti 
s soglasjem velike večine čla-
nov občinskega sveta. Občina 
pa lahko izvaja samo to, kar je 
s proračunom občinski svet po-
trdil.

Seje občinskega sveta se sklicu-
jejo po potrebi, statistika sej v 
tem mandatu je 25 rednih sej. 
Povprečno je bilo tako na leto 
šest sej, vsaka seja stane obča-
ne približno 10.000 evrov. V 
volilnem letu je manj sej, saj 
se načeloma ne sprejema pro-
računa, zato so dve do tri seje 
manj. Zdi se mi negospodarno 
sklicevati seje kar tako in po-
rabiti sredstva samo za to, da 
bodo svetniki dobili sejnine 
in na seji kritizirali zadeve, ki 
so jih svetniki na prejšnjih se-
jah že potrdili. Moram reči, da 
od svetnikov dobim zelo malo 
predlogov izven sej, po drugi 
strani pa večkrat tudi kar pok-
ličejo, če je treba rešiti kak ak-
tualen problem.

Med občani je večkrat sliša-
ti kritike, da gre veliko več 
denarja za investicije na šta-
jersko stran občine kot pa na 
kranjsko …
To seveda ne drži. Na spletni 
strani občine je vsem občanom 
na voljo interaktivni zemljevid 
vseh investicij po mandatnih 
obdobjih, kjer se lepo vidi, da 
so investicije na obeh straneh 
Save dokaj enakomerno poraz-
deljene. Pri tem je treba tudi 
upoštevati, koliko prebivalcev 
ima kraj. Težko je primerja-
ti Brežice na eni strani in Kr-
ško vas ali katero od sosednjih 
vasi na drugi. Glede na število 
prebivalcev bi npr. KS Dobova 
morala dobiti še kako investi-
cijo več.

Ivan Molan, župan občine Brežice:

Veliko sredstev in truda smo
vložili v razvoj podjetništva
BREŽICE – Bliža se mesec oktober, v katerem praznuje občina Brežice, to pa je tudi priložnost, da k bese-
di povabimo njenega župana Ivana Molana. Slednji je na čelu občine že 13 let, v tokratnem pogovoru pa je 
spregovoril predvsem o poteku aktualnega mandata, ki se mu počasi izteka.

Ivan�Molan
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Kakšno je bilo sodelovanje z 
ostalimi posavskimi občina-
mi v zadnjem času? Zdi se, da 
bi lahko v določenih prime-
rih bolj stopili skupaj in še 
več naredili za našo regijo …
Menim, da je bilo sodelovanje 
med posavskimi občinami v 
zadnjem mandatu odlično, saj 
občine znamo in zmoremo sto-
piti skupaj za skupne projekte. 
Teh žal ni bilo veliko, ker smo 
partnerske sporazume podpi-
sali šele letos ob izteku manda-
ta Vlade RS. Tako smo izgubi-
li tri leta za črpanje evropskih 
sredstev za investicije in pro-
jekte. Vendar lahko rečem, da 
se posavske občine znamo do-
govarjati za projekte, ne nazad-
nje smo večje občine vključile 
tudi manjše, da so te sploh do-
bile sredstva. Kar se sodelova-
nja v Posavju tiče, smo še ved-
no svetel zgled proti drugim v 
Sloveniji. 

Kaj pa odnos občine in drža-
ve, tudi npr. na področju var-
nosti? Ste zadovoljni s komu-
nikacijo pristojnih organov?
Odnos prejšnje Vlade RS do ob-
čin je bil vseskozi podcenjujoč. 
Predsednik Vlade RS se ni v šti-
rih letih niti enkrat sestal z or-
gani oz. združenji slovenskih 
občin. Isti odnos smo doživljali 
v naši občini ob migrantski oz. 
begunski krizi, ko vlada kar ne-
kaj časa sploh ni komunicira-
la z lokalno skupnostjo. Veliko 
pove tudi dejstvo, da občine 
še vedno nismo dobile tistega 
dela sredstev za delovanje, ki je 
bil odvzet v času krize na pod-
lagi varčevalnih ukrepov drža-

ve. Z enakim pristopom smo 
se srečali ob načrtih vlade, ki 
je opremila stanovanja v mes-
tu za migrante in želi na mej-
nem prehodu Obrežje vzposta-
viti registracijsko-zbirni center 
za migrante. Za načrte smo iz-
vedeli iz časopisov, šele po na-
šem urgentnem ukrepanju so 
se predstavniki urada za mi-
grante sestali s predstavniki 
lokalnih skupnosti in predsta-
vili načrte.

Na novo urejena Bizeljska 
cesta je sprožila kar nekaj 
negodovanj, češ da je na do-
ločenih mestih narejena pov-
sem napačno, ne nazadnje so 
jo morali po prvem močnej-
šem deževju že takoj razko-
pati. Slab nadzor s strani iz-
vajalca del ali kaj drugega?
Urejanje glavne mestne vpad-
nice Bizeljske ceste je bilo iz-
jemno zahtevno in obsežno. 
Najprej je bilo treba obnovi-
ti stari vodovod iz šestdesetih 
let, potem pa najti kompromis 
prometne ureditve za potrebe 
pešcev, kolesarjev in voznikov, 
umestiti dve postajališči za av-
tobuse, ohraniti parkirišča ob 
cesti in pri tem poskrbeti za 
varno vključevanje v promet iz 
številnih stranskih ulic na Bi-
zeljsko cesto. Za ohranitev par-
kirnih mest je bilo treba urediti 
t. i. otoke, ki izboljšujejo pregle-
dnost pri vključevanju v pro-
met s stranskih ulic. Nekate-
rim so všeč, drugim ne. Urejene 
so bile tudi mešane površine za 
pešce in kolesarje. Ureditev je 
izboljšala prometno varnost, 
ki pa še vedno terja od vseh 

udeležencev v prometu previ-
dnost, upoštevanje prometnih 
predpisov in strpnost.

Pri izvedbi se je zgodilo tudi 
nekaj napak, ki jih je izvajalec 
po izvedbi projekta tudi odpra-
vil. Nadzor je težko označiti za 
slab, saj je opravil svoje delo 
in opozoril na pomanjkljivo-
sti, ki so bile tudi odpravlje-
ne, kar je običajen postopek 
pri mnogih investicijah, tudi 
pri ljudeh doma, vendar se na-
pake bolj opazijo na glavni uli-
ci. Čeprav moram dodati, da je 
veliko ljudi pohvalilo novo po-
dobo ceste, vedno pa se najde-
jo tudi taki, ki kar naprej kriti-
zirajo, podobno je bilo tudi po 
obnovi Dobovske ceste.

V občini so še vedno pereč 
problem pločniki in kolesar-
ske steze. Dosti se jih je sicer 
že uredilo, vendar je še ved-
no veliko odsekov, ki so ne-
varni tako za kolesarje kot 
tudi za pešce. Kako je s tem?
Verjetno smo vsi že malo po-
zabili, kakšne so bile Breži-
ce leta 2005, ob nastopu mo-
jega prvega mandata, ko je 
bilo treba urediti vse. Najprej 
smo se lotili urejanja vodovo-
dov, komunalne infrastruktu-
re in ostalih napeljav, ki so pod 
zemljo. Kasneje je sledila ure-
ditev celotne glavne ulice, ces-
tišča, pločnikov, zgradili smo 
nov nadvoz, uredili parkirišča. 
Zdaj smo prišli do faze ureja-
nja kolesarskih poti. V podpisa-
nem partnerskem sporazumu 
so predvidena sredstva za od-
seke kolesarskih poti od Brežic 

do Dobove in od Čateža do Kr-
ške vasi ter tudi za večnamen-
sko pot ob državni cesti proti 
Spodnji Pohanci. Velja omeniti, 
da bo nov most od rondoja Ča-
tež do Trnja, ki je v fazi prido-
bivanja gradbenega dovoljenja 
in naj bi bil po načrtih končan 
pred izgradnjo HE Mokrice, tj. 
leta 2021 ali 2022, rešil tudi 
povezavo kranjske in štajer-
ske strani s stezo za kolesarje 
in pešce. Seveda bi lahko na-
redili še več, če bi bilo na voljo 
več sredstev iz naslova države 
in Evropske unije. V občini se 
sicer načrtovane investicije iz-
vajajo počasneje kot prej, ven-
dar še vedno urejamo in ena-
komerno razvijamo vse kraje 
občine. Za naslednji mandat je 
še kar nekaj nalog.

Naslednja na vrsti za pre-
novo je OŠ Artiče. Najprej 
je bilo predvideno, da se bo 
prva faza, novogradnja vrtca, 
začela že v tem letu, a se je 
začetek zamaknil. Tudi oce-
njena vrednost investicije – 
skoraj deset milijonov evrov 
– se zdi gromozanska. Zakaj 
tolikšen znesek?
Na začetku tega mandata je bilo 
načrtovano, da se bo nova OŠ 
Cerklje ob Krki z vrtcem gradi-
la do leta 2018, v letu 2019 pa 
bi se pričelo urejati OŠ Artiče. 
V letu 2017 je občina po odlo-
čitvi občinskega sveta za najem 
kredita dokončala novo šolo še 
v istem letu in razmišljala o pri-
četku gradnje artiške šole že v 
letu 2018. Za izvedbo projek-
ta je treba zagotoviti vsa dovo-
ljenja in pred približno dvema 
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tednoma je občina oddala vlo-
go za gradbeno dovoljenje. Sle-
di objava javnega razpisa za iz-
bor izvajalca, kar pomeni, da se 
bodo dela še vedno lahko pri-
čela v šolskem letu 2018/2019. 
Za novo šolo v Cerkljah je obči-
na namenila 6,6 milijona evrov, 
dejanska cena nove OŠ Artiče, 
ki bo večja, saj je tudi dosti več 
otrok, pa bo znana po izvede-
nem postopku javnega razpi-
sa za izbor izvajalca. Ocenje-
na vrednost del za OŠ Artiče 
je oblikovana na podlagi cen 
storitev gradnje na trgu in je 
ocenjena na višino 9,2 milijo-
na evrov.

Ravno na dan izida časopi-
sa mineva eno leto od slo-
vesne otvoritve HE Brežice. 
Kako ocenjujete njeno vpe-
tost v ta prostor, kdaj bo iz-
koriščen tudi njen turistični 
potencial?
Energetski del kompleksa HE 
Brežice je bil dokončan lani, 
žal pa še vedno niso zaključene 
ureditve okoli HE. Zato je ob-
močje ob HE uradno še vedno 
gradbišče, kar seveda omejuje 
izvajanje ostalih dejavnosti na 
in ob jezeru. Razočarani smo 
prejeli odločbo Ministrstva za 
okolje in prostor, da je odobri-
lo podaljšanje roka za pridobi-
tev uporabnega dovoljenja za 
jezero ob HE še za eno leto na 
predlog podjetja Infra. Obči-
na in občani nestrpno čakamo 
na dokončanje protipoplavne 
zaščite, ki bo zagotovila var-
nost prebivalcem v naseljih ob 
rekah. Dela, ki se že izvajajo v 
Krški vasi in Velikih Malencah, 

ne bodo dokončno rešila vpra-
šanja poplavne varnosti, dok-
ler se ne bo začela graditi HE 
Mokrice, za katero še vedno ni 
pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje. Upam, da se bodo dela 
na HE Brežice zaključila vsaj v 
letu 2019, kar bo dalo zeleno 
luč za ureditve, za katere ima 
občina že na voljo proračunska 
sredstva in je imela predvide-
no, da že v tem letu začne z ak-
tivnostmi na jezeru. Prepričan 
sem, da bodo ureditve ob HE 
velika priložnost za turistični 
razvoj občine.

Minuli teden je potekal 
Evropski teden mobilnosti. 
Ideja občine, da se uvede 
mestni avtobus skozi Breži-
ce, zaenkrat sproža zelo dob-
re odzive, kljub temu so ne-
kateri meščani izrazili željo, 
da bi avtobus peljal tudi še 
po nekaterih drugih linijah. 
Boste to upoštevali? 
Mestni avtobus je bil uveden 
na pobudo občanov in bo v 
tem poskusnem obdobju služil 
za potrebe študije o upraviče-
nosti uvedbe mestnega avtobu-
snega prometa. Veseli smo po-
zitivnega odziva uporabnikov, 
po prvem mesecu vožnje bo 
pripravljena analiza, zdaj pa že 
iščemo rešitve za spremembo 
linij, ki so jih predlagali obča-
ni. Potekajo že pogovori o tem, 
da bi avtobus pobiral tudi ob-
močje Stare kolonije in mimo 
doma upokojencev. Zagotovo 
bomo v največji možni meri 
projekt prilagodili ljudem, ki 
jim je ta tudi namenjen.
 Rok�Retelj

Kot nam je povedal predse-
dnik PGD Obrežje Darko Le-
skovec, so pred petimi leti 
usposobili in opremili eno-
to, ki se je začela ukvarjati z 
odstranjevanjem sršenjih in 
osjih gnezd. Za tovrstno de-
javnost se je usposobilo de-
vet večinoma mlajših gasilcev, 
v boj proti nadležnim žužel-
kam gredo po navadi dva do 
trije. Po njegovih besedah so 
vse gasilske intervencije ne-
varne, odstranjevanje srše-
njih gnezd pa še posebej, zato 
je zelo pomembna pravilna 
uporaba zaščitnih sredstev in 
spoštovanje predpisov. Opre-
ma, ki jo uporabljajo gasilci, je 
standardna čebelarska opre-
ma, pod njo pa imajo obleče-
no zaščitno gasilsko obleko, ki 
jo uporabljajo tudi pri ostalih 
intervencijah. »Poleti je sicer 
zelo vroče v tem, ampak pred 
vbodi sršenov se je treba dob-
ro zaščititi,« pravi Leskovec. S 
seboj imajo posebne polivini-
laste vreče, v katere spravijo 
uničena sršenja gnezda, razne 
lopatice, profesionalne razpr-
šilce za odstranjevanje srše-
nov pa tudi kompletno orodje, 
saj je treba najprej vse razsta-
viti, da sploh pridejo do gnezd, 
ki so največkrat pod kakšnimi 
salonitnimi ploščami in drugi-
mi kritinami, pogosto morajo 

Gasilci – glavni krvniki sršenov
OBREŽJE – V zadnjem času lahko skoraj vsak dan zasledimo, da imajo gasilci veliko opravka z odstranjeva-
njem sršenjih gnezd. Pri Gasilski zvezi Brežice oz. na območju brežiške občine to delo opravlja enota PGD Ob-
režje. V tem letu, bolje rečeno zadnji mesec in pol, so imeli kar 36 intervencij v povezavi z nadležnimi sršeni.

tudi izrezati stropno oblogo. 
Odstranjevanje sršenov pote-
ka bodisi zgodaj zjutraj bodi-
si pozno zvečer, ko se v gnez-
du nahaja največ sršenov. Le-ti 
se nahajajo v večstanovanj-
skih blokih, stanovanjskih hi-
šah, gospodarskih poslopjih, 
garažah, vikendih, podstreš-
jih, raznih napuščih. Gasil-
ci si pomagajo z lestvami, saj 
se morajo povzpeti na višino 
– enkrat so npr. odstranjevali 
sršenje gnezdo na 30 metrov 
visokem silosu v Brezini. Srše-
ni so si gnezdo naredili tudi na 
vhodnih vratih, tako da si ljud-
je niso več upali v stanovanje. 
Največje gnezdo je bilo visoko 
čez meter in pol, odstranjeva-
nje sršenov pa lahko traja tudi 
štiri ure, je Leskovec navedel 
nekaj zanimivosti. 

»V teh letih 
so se fantje 
dobro izuri-
li, tudi odziv 
ljudi, ki so jim 
prišli odstra-
nit gnezdo, je 
izredno do-
ber, saj pra-
vijo, da za-
deve rešujejo 
na zelo profe-
sionalen na-
čin. Do zdaj 
se jim ni bilo 

treba še nikoli vrniti na ka-
tero od prejšnjih lokacij, saj 
so sršene popolnoma zatrli,« 
razlaga in dodaja, da so imeli v 
prvih letih zaradi sršenov de-
set do dvanajst intervencij le-
tno, letos pa se je njihovo šte-
vilo celo potrojilo. Do danes 
so imeli rekordnih 36 posre-
dovanj, pri čemer so 33-krat 
odstranjevali sršenja gnezda, 
v treh primerih pa je šlo de-
jansko za intervencijo, saj se je 
zgodil napad sršenov na ljudi. 
V zadnjem mesecu in pol so 
bili skoraj vsak dan na tere-
nu. Na vprašanje, zakaj je le-
tos toliko omenjenih inter-
vencij, Leskovec odgovarja: 
»Težko reči, mogoče je samo 
tako leto, mogoče pa so se prej 
ljudje sami lotevali odstranje-
vanja in ugotovili, da pri tem 

še najbolj ogrožajo sebe in je 
zato bolje, da pokličejo za to 
usposobljene gasilce.« Dodaja 
še: »Treba se je zavedati, da je 
s tem ogromno dela, klici so 24 
ur na dan in je to početje zelo 
nevarno. Kdor bi rad odstra-
nil gnezdo s pomočjo gasilcev, 
samo pokliče številko 112, s 
pomočjo katere pride v stik s 
poveljnikom društva, s kate-
rim se dogovorita za ustrezen 
termin.« To je drugače plačlji-
va dejavnost. V Posavju sicer 
sršene odstranjujeta še PGE 
Krško in PGD Sevnica.

Omenimo še, da je PGD Ob-
režje v tem letu na podlagi 
dolgoročnega plana GZ Bre-
žice pridobilo gasilsko vozi-
lo GVC 16/25 s posadko 1+6, 
ki so ga slovesno prevzeli ko-
nec junija, društvo je nato na-
bavilo še gasilno in reševalno 
opremo, s katero je opremilo 
novo vozilo kot tudi nadome-
stilo vso uničeno in obrabljeno 
opremo v ostalih vozilih. Vred-
nost novega vozila je 205 tisoč 
evrov, oprema, ki so jo prev-
zeli konec avgusta, pa je sta-
la 25 tisoč evrov. Tako vozilo 
kot opremo je v uporabo pre-
dal župan Ivan Molan, nam je 
še povedal predsednik PGD 
Obrežje.
 Rok�Retelj

Nad�sršene�gredo�gasilci�v�popolni�bojni�opre-
mi�(foto:�PGD�Obrežje).
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Organizatorja dogodka, Obči-
na Krško ter Center za podje-
tništvo in turizem Krško, sta z 
dogodkom, katerega namen je 
oživljanje starega mestnega je-
dra ter predvsem predstavitev 
bogate gastronomske ponud-
be Posavja in s tem promoci-
ja posavskega turizma, na ulico 
privabila številno množico lju-
di, ki se je ob dobri hrani, vinu 
in glasbi družila pozno v noč. 
Prepričani so, da skupaj z os-
talimi gastronomskimi festi-
vali v regiji postajamo vse bolj 
zanimivi za gurmane od blizu 
in daleč.

Festivalsko dogajanje se je 
odvijalo na več lokacijah. Go-
stinci so oblikovali in ponujali 
krožnike svežih, lokalnih, oku-
snih jedi iz surovin, pridelanih 
v Posavju, vinarji pa ponudili v 

pokušino svoja najboljša vina. 
Predstavili so se: Tri lučke, Go-
stilna Repovž, Gostilna Kunst, 
Gostilna Pečnik, Hotel Spla-
var, Vinarstvo Keltis, Klet Kr-
ško, Klet Molan, Vinska Klet 
Mastnak, Vinska klet Jarkovič 

Podbočje, Vinska klet Jarko-
vič iz Gadove peči, Klet Žaren, 
Vina Dular, Klet Pirc, Penine 
Istenič, Hiša frankinje Kerin, 
kralj cvička Jernej Martinčič, 
Vina Fabjančič, Hiša vina Pe-
čarič ter Hiša trt, vina in čoko-
lade Kunej.

Poleg tega so v mestnem parku 
za pestro dogajanje poskrbe-
la društva, organizacije in uni-
katni rokodelci: Športna zveza 
Krško, Valvasorjeva knjižni-
ca Krško, JSKD OI Krško, PGE 
Krško, Zavod Knof, Klub po-
savskih študentov, Manca - 
narejeno s srcem, ŠKD Mini 
Kraljestvo, Gru Gru, Gimnazi-
ja Krško, LIJAmedia in Plesno 
društvo Salson, sladek pro-
gram za otroke je pripravila 
Pekarna Kruhek, trgovci in or-
ganizacije v starem mestnem 

jedru so sodelovale s posebno 
ponudbo, ogledi in predstavit-
vami. V Mestnem muzeju Kr-
ško in Mencingerjevi hiši je 
denimo potekala aktivna de-
lavnica ob razstavi 80. so bila 
leta … z naslovom 'Se gremo 
igrat?'. Festivalsko ponudbo 
so na stalnih lokacijah dopol-

njevala odprta gostišča in bari. 
Za okrasitev ulice so poskrbele 
članice društva Prostor vmes.
Na glavnem odru je zvečer 
blestela posavska pevska diva 
Nuša Derenda, za vmesno po-
zibavanje je poskrbel DJ Igor. 
»Hvala vsem ostalim zavodom 
in organizacijam, ki so prispe-
vali k odlični izvedbi dogodka, 
še posebno pa vsem obiskoval-
cem, ki so se udeležili dogod-
ka,« so po zaključku dogodka 
sporočili iz CPT Krško.
� P.�P.,�foto:�Občina�Krško

Najboljši okusi združili Posavje
KRŠKO – 15. septembra je v starem mestnem jedru Krškega potekal 2. festival vina, kulinarike in umetno-
sti Okusi Posavja, ki je pod sloganom Sveže-lokalno-okusno združil najboljše posavske gostince in vinarje. 
Pestro je bilo tudi obfestivalsko kulturno, zabavno in športno dogajanje.

Pogled�na�ulico�v�starem�mestnem�jedru�v�času�festivala

Pestro�je�bilo�tudi�v�in�ob�mestnem�parku.

Zvezda� večernega� dogaja-
nja�na�odru�je�bila�Nuša�De-
renda.

BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružni-
ca Posavje, bo letošnji svetovni dan srca (29. september) obele-
žilo s prireditvijo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, 
ki bo jutri, 28. septembra, ob 19.00 in jo bo kulturno obogatila 
vokalna skupina Solzice. Kot pravi podpredsednica društva Mi-
lena Strašek, dr. med., je cilj njihovega delovanja namenjen pre-
ventivi in zdravemu načinu življenja. Tema letošnjega svetovnega 
dneva srca je »Moje srce ... in tvoje srce?«. Kot še dodaja Straško-
va, nas bo letos svetovni dan srca pozval k obljubam, ki jih bomo 
izpolnili v dobro zdravja našega srca, zdravja srca naših najbliž-
jih in vseh, ki jim lahko pomagamo. »Bolezni srca in ožilja ostaja-
jo najpogostejši povzročitelj smrti na svetu. Letno zaradi teh bo-
lezni prezgodaj umre 17,5 milijona ljudi. Do leta 2030 pa naj bi 
se to število umrlih povečalo na 23 milijonov. Naše prizadevanje 
je, da se do leta 2025 prezgodnja umrljivost zaradi srčno-žilnih 
bolezni zmanjša za vsaj 25 %,« pojasnjuje. Med najpomembnej-
šimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja so visok 
krvni tlak, previsoke vrednosti holesterola, trigliceridov, sladkor-
ja v krvi, kajenje, pomanjkanje telesne dejavnosti, nezdrav način 
prehranjevanja, stres, našteva Straškova in še dodaja, da se je tre-
ba zavedati dejstva, da lahko preprečimo vsaj 80 % prezgodnjih 
smrti zaradi bolezni srca in ožilja, če se bomo izognili glavnim de-
javnikom tveganja za njihov nastanek.  R. R.

Moje srce ... in tvoje srce?

BREŽICE – Brežiško Društvo zbirateljev Verigar v četrtek, 4. ok-
tobra, ob 18.00 v Galeriji Posavskega muzeja Brežice organizira 
odprtje mednarodne razstave prvih slovenskih poštnih znamk, 
znanih tudi kot »verigar«. Mineva namreč sto let od izdaje prve-
ga »verigarja«. Osnutke zanje je naredil slikar Ivan Vavpotič, ime 
pa so dobile po motivu sužnja, ki trga verige. Na razstavi se bo 
predstavilo 12 zbirateljev iz Slovenije in tujine, ki imajo ome-
njene znamke skrbno shranjene. Društvo zbirateljev Verigar bo 
izdalo osebno poštno znamko, na kateri je odtisnjen osnutek za 
znamko, ki ga je Vavpotič izrisal, a ni bil uporabljen. Polet tega 
bodo založili spominski ovitek z odtisom verigarja ter dva spo-
minska žiga, ki bosta v uporabi na Pošti Brežice v začetku in ob 
koncu razstave. Pokrovitelj razstave, ki bo na ogled od 5. do 21. 
oktobra, je brežiški župan Ivan Molan.  R. R.

Na ogled postavljajo verigarje

KOSTANJEVICA NA KRKI – Člani Rotary kluba Ljubljana so 
22. septembra v Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
prinesli dragoceno darilo – donacijo 15 portretov članov 
kluba, ki jih je v 30. letih prejšnjega stoletja naredil Boži-
dar Jakac, tudi sam član kluba. 

O predaji portretov, ki so nastali ob različnih srečanjih ljubljan-
skih rotarijcev, sta se začela dogovarjati že prejšnji direktor 
kostanjeviške galerije Bojan Božič in prelat dr. Janez Gril, član 
Rotary kluba Ljubljana, zdaj pa so idejo tudi realizirali. Poleg 15 
portretov so kostanjeviški galeriji predali tudi uokvirjene verze 
oz. poetične dovtipe, ki so si jih izmenjevali člani kluba. V dele-
gaciji ljubljanskega kluba je bilo kar sedem (nekdanjih) predse-
dnikov kluba, je dejal aktualni predsednik Edvard Škodič, ki so 
vsi prispevali svoj drobec, da so dela Božidarja Jakca prispela iz 
preteklosti v varstvo kluba, kjer so jih tudi že javno predstavi-
li, zdaj pa v okrilje galerije, ki nosi Jakčevo ime. Nato sta Škodič 
in direktor kostanjeviške galerije Goran Milovanović podpisa-
la pogodbo o donaciji. 
»Vsak tak kamenček v mozaiku, ki ga dodajamo v Jakčevo zbirko, 
kjer že hranimo nekaj tisoč njegovih del, nam pomaga na novo 
pisati tako njegovo življenjsko pot kot njegov opus,« je ob tem 
povedal Milovanović in dodal, da bodo podarjene portrete pos-
topoma vključili v stalno zbirko Jakčevih del in jih nato ciklično 
menjali ob prenovah. »Donacije in načrtni odkupi, ki jih izvaja-
mo za vse naše zbirke, so pomemben segment, da so te zbirke še 
močnejše, vemo pa, da so te zbirke nacionalnega pomena,« je še 
poudaril direktor. Kot zanimivost je dodal mnenje kolegice iz pra-
ške univerze, da ne pozna druge države v Evropi, ki bi imela zu-
naj prestolnice tako močno zbirko, kot je v kostanjeviški galeriji.
� P.�Pavlovič

Jakčevi portreti so »doma«

Delegacija�ljubljanskih�rotarijcev�z�donacijo,�levo�Škodič,�ob�
njem�Milovanović

V prvi oktobrski številki, ki bo izšla 11. oktobra, 
bomo pozornost na tematskih straneh Varnost 

na prvem mestu namenili osebni, finančni, 
prometni in še posebej požarni varnosti.

Vse ponudnike, ki s svojo dejavnostjo prispevate 
k varnosti nas samih in naših najbližjih, vabimo k 

sodelovanju s prispevki in promocijskimi sporočili.
Več informacij na tel.: 07 490 5780, 040 302 809 oz. 

marketing@posavje.info.

KRŠKO – Ljudska univerza Krško, ki vstopa v 60. leto delovanja, 
je za šolsko leto 2018/2019 pripravila pester izobraževalni pro-
gram za odrasle, ki je dostopen na spletni strani www.lukrsko.
si. Uvod v novo izobraževalno sezono bo v četrtek, 4. oktobra, ob 
18. uri v sejni sobi A Občine Krško s predavanjem Ane Samsa 
Ohranimo možgane  v dobri formi, vstop je prost. Posebej k vpi-
su v programe vabijo starejše. Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje, ki v Krškem deluje že 18 let, je namenjena prav starejšim 
odraslim, upokojenim občanom. Program je prilagojen in ponu-
ja pestro paleto možnosti za vključitev v izobraževalne in spro-
stitvene dejavnosti. Namenjen je vsem, ki želijo ostati aktivni, 
se družiti in učiti ter deliti svoje znanje v krožku. Srečanja po-
tekajo pod vodstvom mentorjev enkrat tedensko (ali po dogo-
voru) v dopoldanskem ali v popoldanskem času na Ljudski uni-
verzi Krško. Izbirate lahko med tečaji računalništva, tujih jezikov, 
umetnostno zgodovino, pohodi, ekskurzijami, krožki ročnih del, 
zdravilnih zelišč, astronomije, plesa in še čem. Nove člane vabijo 
k vpisu vsak delovni dan. 
� Vir:�LU�Krško

Vpisujejo v novo šolsko leto

BREŽICE – Danes, 27. septembra, v dvorani Mladinskega centra 
Brežice od 10.00 dalje poteka 4. konferenca o zaščiti, reševanju 
in pomoči, ki jo organizira Občina Brežice. Udeleženci imajo tok-
rat na dnevnem redu obvladovanje izrednega dogodka na obmo-
čju Nuklearne elektrarne Krško, predstavitev tveganja za ljudi in 
okolje ob predvideni izgradnji odlagališča nizko- in srednjera-
dioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina, predstavitev zaščitnih 
ukrepov iz Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali 
radiološki nesreči, predstavitev nadzorne točke evakuiranih pre-
bivalcev iz občine Brežice oz. Regijskega zbirališča Podčetrtek v 
skladu z Načrtom sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz re-
gije Posavje ter predstavitev izvedene vaje »Evakuacija 2013« v 
Šentjerneju.  R.�R.,�vir:�Občina�Brežice

Konferenca z jedrsko vsebino

ČREŠNJICE – Vsi tisti, ki se vozijo po 
cesti Drnovo–Črešnjice oz. obvoz-
nici Drnovo, ob cerkljanskem leta-
lišču, lahko že približno dva tedna 
opazujejo, da na delu ceste, ki še ni 
zaključen, potekajo določena dela. 
O tem smo se pozanimali na Občini 
Brežice, od koder so nam odgovori-
li, da je bila občina po podatkih Od-
delka za komunalno infrastruktu-
ro in gospodarske javne službe po 
uradni dolžnosti s strani pristojne 
upravne enote v fazi spreminjanja gradbenega dovoljenja pova-
bljena na ustno obravnavo kot soglasodajalec in bila na tak način 
seznanjena s tem, da Ministrstvo RS za obrambo zaključuje polo-
vico prve faze obvoznice pri Zasapu. »Predstavnik občine je pre-
jel ustno pojasnilo s strani ministrstva, da je državi po več letih 
uspelo odkupiti parcelo in zdaj lahko zaključi del faze,« so še spo-
ročili in dodali, da podatka o tem, kdaj se bodo nadaljevala dela 
naslednje faze obvoznice in kdaj bo promet stekel po celotni ob-
voznici, ministrstvo še ni sporočilo. Spomnimo, da je Ministrstvo 
RS za obrambo dolžno izpolniti vse obveze, zapisane v Uredbi o 
državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki, med 
njimi je tudi povezava zahodnega dela obvoznice Drnovo s cesto 
Drnovo–Črešnjice, ki poteka po več fazah.  R. R. 

Dela na obvoznici Drnovo

Znaki,�ki�opozarjajo,�da�je�
treba�nedokončan�del�ob-
voznice�zaobiti,�bodo�verje-
tno�stali�še�kar�nekaj�časa.
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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

V uvodu podelitve priznanj 
za izstopajoče dosežke na po-
dročju turizma je OTZ Krško 
na občinskem nivoju prvič po-
delila priznanja, poimenova-
na po hortikulturniku, botani-
ku in plodovitem strokovnem 
piscu Francu Vardjanu (1900–
1994) iz Leskovca pri Krškem. 
Vardjanova priznanja je pred-
sednik OTZ Krško Anton Pet-
rovič podelil posameznikom, 
ki z urejanjem objektov in po-
vršin izkazujejo poseben čut 
na področju hortikulture na 
območju občine Krško. Pre-
jeli so jih: Branko in Alenka 
Bedrač s Senovega za najlep-
ši cvetni balkon, Restavraci-
ja Polna šefla – v njenem ime-
nu vodja Jasmina Antolič - za 
najlepše cvetlične, tematske 
dekoracije restavracije glede 
na praznike, letne čase in go-
stinsko ponudbo, ter Jožica 
in Ivan Petrišič iz Krškega za  
najlepše urejen cvetlični in sad-
ni vrt, ki ga bogati več avtoh-
tonih sort drevja, grmičevja in 
cvetja. 

Ob glasbenih nastopih MePZ 
Društva upokojencev Senovo 
ter tenorista Marka Železni-

Kostanjevica in brežiški hostel 
v državnem turističnem finalu
SENOVO – Turistično društvo Senovo, ki letos obeležuje 35-letnico delovanja, je bilo 14. septembra v sode-
lovanju s Občinsko turistično zvezo (OTZ) Krško v tamkajšnjem Domu XIV. divizije gostitelj občinske in re-
gijske zaključne prireditve »Moja dežela – lepa in gostoljubna«.

ka ob citrarski spremljavi Jas-
mine Levičar je župan mag. 
Miran Stanko podelil občin-
ska priznanja Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. V katego-
riji Izletniški kraji je strokovna 
komisija namenila priznanje 
Podbočju, v kategoriji Manjši 
kraji je priznanje prejelo Seno-
vo (zanj predsednik KS Vlado 
Grahovac), v kategoriji Več-
ji kraji pa mesto Krško (zanj 
predsednica KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec). Peter 
Misja, predsednik Slovenske 
turistične zveze Slovenije, je 
v nadaljevanju slavnostno po-

delil regijska priznanja Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, 
prejeli pa so jih: v kategoriji 
Izletniški kraji Kostanjevica na 
Krki, v kategoriji Manjši kraji 
mesto Sevnica (zanj podžupan 
občine Janez Kukec) in v ka-
tegoriji Srednji kraji mesto Kr-
ško (zanj mag. Nataša Šerbec). 

Uradni del slovesnosti, ki jo 
je povezovala Tatjana Uduč, 
dobrodošlico redkemu števi-
lu obiskovalcev pa sta zaigra-
la Pihalni orkester DKD Svobo-
da Senovo in trobilna zasedba 
Knapi, je s povabilom na dru-

žabno srečanje zaključil v 
imenu gostitelja Anton Pet-
rovič, ki je ob tej priložnos-
ti v imenu TD Senovo pode-
lil predstavnikom podjetij in 
ustanov, ki izkazujejo razu-
mevanje in podporo pri delo-
vanju senovskega turističnega 
društva, še društvene zahvale. 
Prejeli so jih:  Občina Krško, 
Krajevna skupnost Senovo, 
Območna enota Zavarovalni-
ce Triglav, Hidroelektrarne na 
Spodnji Savi ter podjetja s Se-
novega – Metalna, Rudar ter 
Požun. 

Sklepno dejanje projekta Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, ki 
se je letos zvrstil 27. leto zapo-
red, se bo s svečano podelitvijo 
za najbolje ocenjene slovenske 
kraje in nastanitvene objekte 
različnih kategorij zaključil 8. 
oktobra v sklopu festivala Dne-
vi slovenskega turizma v Por-
torožu. Med nominiranci v po-
sameznih kategorijah sta tudi 
dva iz Posavja, in sicer v kate-
goriji Izletniški kraji Kostanje-
vica na Krki ter v kategoriji 
Mladinska prenočišča MC Hos-
tel Brežice.
� Bojana�Mavsar

Anton�Petrovič�z�Vardjanovimi�nagrajenci,�zakoncema�Petri-
šič�in�Bedrač�ter�Jasmino�Antolič�iz�Restavracije�Polna�šefla

GORNJA RADGONA, POSAVJE – Na sejemskem prostoru v 
Gornji Radgoni je minuli vikend potekalo državno gasilsko 
tekmovanje za memorial Matevža Haceta, na katerem je v 
soboto nastopilo pet pionirskih in sedem mladinskih ekip, 
v nedeljo pa se je za čim višje uvrstitve borilo devet članskih 
in pet veteranskih desetin. 

Posavsko območje je zastopalo 234 gasilcev vseh generacij in 
obeh spolov. Nastopilo je 26 ekip, med katerimi jih je bilo največ, 
enajst, iz Gasilske zveze Krško, sledila ji je Gasilska zveza Sevnica 
z devetimi sodelujočimi desetinami, iz Gasilske zveze Brežice je 
nastopilo pet ekip in ena iz Gasilske zveze Radeče (slednja je si-
cer po gasilski razdelitvi del celjske regije, statistično in razvoj-
no pa so Radeče del Posavja). 
Najbolj uspešni so bili mladinci iz PGD Breg z osvojenim 9. mes-
tom in mladinci iz PGD Jagnjenica z osvojenim 19. mestom v kon-
kurenci 53 ekip ter mladinke PGD Veliki Podlog, ki so med 43 na-
stopajočimi ekipami osvojile 12. mesto. V članski kategoriji so 
se najbolje odrezali člani A iz PGD Poklek, ki so osvojili 9. mes-
to, 17. mesto so osvojile članice B iz PGD Spodnja Pohanca in 20. 
mesto članice A iz PGD Kostanjevica na Krki.
Sicer se je na sobotnem mladinskem tekmovanju pomerilo 
195 ekip v štirih različnih kategorijah, v nedeljo pa 270 ekip v 
šestih kategorijah. Na sejmišču, kjer je istočasno potekal tudi že 
uveljavljeni 7. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in 
reševanja SOBRA, se je tako minuli konec tedna trlo 1755 pri-
padnikov gasilskega podmladka in 2430 pripadnikov odraslih 
iz gasilskih vrst.
� Doroteja�Jazbec

Na državnem tekmovanju najvišje 
mladinci PGD Breg

»Rdeča nit letošnjega ArtEko 
dogodka je bila plastika. Ume-
tniki so jo uporabljali kot ma-
terial za ustvarjanje, jo na ta 
način reciklirali ter jo upo-
dabljali na slikah in fotografi-
jah. Kako očitno je duh plastike 
človeštvu ušel iz steklenice, sta 
na sklepnem dogodku 7. julija 
opozorila tudi Anton Komat 
in poslanka v državnem zboru 
Violeta Tomič, ki je bila tudi 
ena od glavnih snovalk pripo-
ročila vladi za prepoved upo-
rabe plastičnih vrečk, kozar-
cev, krožnikov in drugih posod 
za enkratno pakiranje hrane 
ter pijače in plastičnega pri-
bora ter mikroplastike. Zaradi 
plastike umre letno ogromno 
živali in vztrajno narašča šte-
vilo ogroženih živalskih vrst. V 
oceanih plavajo otoki plastike. 
Plastika je dnevno na naših je-
dilnikih. Zadnji čas je, če ni že 
malo pozno, da prav vsak iz-
med nas spozna, da nas bo 
plastika zadušila, zato skušaj-
mo omejiti uporabo plastičnih 
produktov s kratko dobo upo-
rabnosti. Na to so želeli preko 
svojih edinstvenih del opozo-
riti tudi udeleženci letošnjega 
ArtEka Šentjanž,« je sporočila 
predsednica šentjanškega tu-
rističnega društva Petra Maj-
cen (društvo je bilo v sodelo-

Šentjanška tržnica in ArtEko
ŠENTJANŽ, PEKEL – Zadnjo nedeljo v septembru se bo na šentjanškem trgu tudi letos odvijala Šentjanška 
tržnica. Potekalo bo tudi odprtje razstave likovnih del, nastalih na letošnjem julijskem slikarskem shodu 
pod imenom ArtEko na domačiji družine Felicijan v Peklu, ki ga je vodila slikarka Jerca Šantej. 

vanju s sevniškim zavodom 
MUK Qra soorganizator sli-
karskega shoda v zaselku Pe-
kel). »Na slikarskem shodu 
so pod umetniškim vodstvom 
sevniške slikarke Jerce Šantej 
ustvarjali Ana Žerjal iz Kopra, 
Tomaž Dernovšek – Vinči iz 
Hotiča pri Litiji, Mojca Mari-
ja Vilar iz Domžal, Marko Ko-
vačič iz Ljubljane, Jože Šubic 
iz Maribora, Toni Vučajnk iz 
Dobove, Judith in Tone Zgo-
nec ter Matic Svažič iz Sevni-
ce. Celotno dogajanje je vse dni 
spremljal tudi okoljevarstve-
nik in publicist Anton Komat,« 
je predstavila tudi sodelujoče.

»Ob izviru stoletne vode, ki 
na žalost zaradi krutega pose-
ga človeka v naravo to več ni, 
se je tako zgodil še en nepoza-
ben ’eko’ umetniški dogodek, 
ki je bil letošnje leto že drugi. 
Med 20. in 24. junijem je na-
mreč na gradu Podsreda po-
tekal ArtEko Kozjansko 2018, 
ki je bienalni dogodek in je bil 
letošnje leto drugi po vrsti. 
Tako lahko od leta 2011 po-
nosno naštejemo že deset Ar-
tEko dogodkov, ki obiskovalca 
v nobenem primeru ne pustijo 
ravnodušnega. Če ste tokratno 
dogajanje zamudili, vas zadnjo 
nedeljo v septembru najlepše 

vabimo na Šentjanško tržni-
co, kjer bodo ArtEko stvarit-
ve na ogled na in v okolici Re-
povževe štale,« je še povabila 
in dodala, da bodo na trgu v 
Šentjanžu postavili na prodaj 
svoje izdelke domači pridelo-
valci hrane, izdelovalci izdel-
kov domače obrti ter učen-
ci OŠ Milana Majcna Šentjanž. 

� S.�Radi,�
� foto:�P.�Majcen

Na�Felicijanovi�domačiji�v�Peklu�se�je�v�letošnjem�prvem�ted-
nu�meseca�julija�odvijal�osmo�leto�zapovrstjo�slikarski�shod�
pod�imenom�ArtEko�Šentjanž�2018.

Članice�A�iz�PGD�Veliki�Podlog�so�osvojile�28.�mesto.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 20, četrtek, 27. 9. 20188 IZ NAŠIH KRAJEV

Mladi kurirji, ki so se v času 
2. svet. vojne večkrat poda-
li na tvegano pot in so vzdrže-
vali eno pomembnejših parti-
zanskih zvez med Štajersko in 
Dolenjsko ter Koroško in s ku-
rirsko pošto povezovali pokra-
jinska vodstva z osrednjim slo-
venskim političnim in vojaškim 
centrom, so bili izdani in ubiti 
konec oktobra leta 1944. Nem-
ški vojaki so nato v vasi iz maš-
čevanja požgali še eno domači-
jo ter mlin in vinsko klet. 

Spomin na dogodke, ki naj bi 
bili tudi opomin in svarilo, da 
se podobno ne bi zgodilo ni-
koli več, je obudil slavnostni 
govornik – član predsedstva 
ZZB za vrednote NOB Sloveni-
je, upokojeni polkovnik JLA in 
Slovenske vojske Milan Gor-
janc, ki je v zaključku svojega 
govora dejal: »Novi fašizem se 
plazi v deželo na sončni stra-

Spoštujmo njih, ki so dali življenja
OKROGLICE – V majhni vasi, od koder je dostop do botaničnega bisera Posavskega hribovja, kot mnogi radi 
imenujejo Lovrenc, je 18. septembra potekala slovesnost v spomin na šest padlih partizanskih kurirjev, ki 
so svoja mlada življenja izgubili leta 1944 v boju z nemškimi vojaki. 

ni Alp.« Predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Sev-
nica Maks Popelar je pozval k 
spoštovanju vseh, ki so dali živ-
ljenja za svobodo in vseh tistih, 
ki so obnovili domovino. »Ver-
jamem, da bomo toliko mod-
ri, da ne bo prišlo do podob-

nih situacij, kot so se zgodile 
med drugo svetovno vojno,« 
je menil sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk. Predstavnik Jugo-
slovanskega centra Tito iz Sr-
bije je poudaril, da mora biti 
vsak narod ponosen na svojo 
zgodovino, tradicijo. Predstav-

nik članov spominskih čet pa 
je izrazil nestrinjanje z navo-
dili, da naj se na tovrstnih spo-
minskih slovesnostih ne bi no-
sili simboli nekdanjega boja za 
osvoboditev. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu so nastopili članice 
in člani KD Godba Blanški vino-
gradniki, vokalna skupina Jari-
ca, citrarka Neža Simončič ter 
učenke in učenci podružnične 
osnovne šole iz Loke pri Zida-
nem Mostu. Na prireditvi, ki jo 
je povezoval Peter Teichmei-
ster, sta darili ob osebnem ju-
bileju ter za dolgoletno aktiv-
no članstvo v Združenju borcev 
za vrednote NOB Sevnica pre-
jela 90-letna Pavla Krašovec, 
ki je sodelovala tudi pri pripra-
vi letošnje proslave na Okrogli-
cah, in Maks Popelar, ki je v teh 
dneh praznoval tudi 80. rojstni 
dan.  S. Radi

V�vasi�Okroglice�je�potekala�tradicionalna�spominska�slove-
snost�s�položitvijo�venca�k�spomeniku�padlim�partizanskim�
kurirjem.

SEVNICA – V grajskem vinogradu na delu pobočja pod sevniškim 
gradom se je 16. septembra odvijala trgatev, deseta zapovrstjo. 
Dozorelo grozdje modre frankinje na 500 trsih, ki je dalo okoli 
tisoč litrov rujne kapljice, so potrgali botri trt. Lepo je obrodila 
tudi trta žametne črnine, ki je pognala ob grajskem zidu iz cepi-
ča najstarejše slovenske vinske trte z Lenta pri Mariboru. Graj-
sko trgatev je z igranjem na harmoniko popestril 13-letni Jakob 
Štigl z Razborja pod Lisco (na fotografiji), odprta pa je bila tudi 
na novo urejena vinska klet modre frankinje v spodnjih prosto-
rih grajske vile.  S.�R./vir:�KŠTM�Sevnica

Trgatev v grajskem vinogradu

Ob lanski 110-letnici je PGD 
Šentjanž ob finančni podpori 
Občine Sevnica, domače kra-
jevne skupnosti, sevniške ga-
silske zveze ter iz prispevkov 
krajank in krajanov ter števil-
nih sponzorjev in donatorjev 

kupilo novo gasilsko vozilo, in 
sicer avtocisterno AC 20/75 
– v letošnjem letu pa so se 
razveselili še novega vozila 
za prevoz moštva s sodobno 
opremo za hitro in učinkovi-
to delovanje na intervencijah. 
Sredstva za vozilo, za katerega 
je bilo treba odšteti dobrih 40 
tisoč evrov, so zbrali v letu dni. 

Novo vozilo za PGD Šentjanž
ŠENTJANŽ – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šentjanž je na prvo septembrsko soboto obeležilo 111-le-
tnico delovanja z nakupom novega vozila za prevoz moštva in s pravo gasilsko veselico pod velikim šotorom.

»Sto enajst let aktivnega dela 
gasilcev je pustilo v zgodovini 
kraja oziroma krajevne skup-
nosti Šentjanž velik pečat, kaj-
ti gasilci so še vedno eno bolj 
dejavnih društev v skupnosti. 
Med nami so še ljudje, ki vedo, 

kaj pomeni biti prostovoljec, 
pripravljen v vsakem trenut-
ku priskočiti na pomoč, nu-
diti pomoč in biti pripravljen 
žrtvovati se za soseda, prijate-
lja, krajana, občana, državlja-
na. Skratka, opravljati plemeni-
to poslanstvo. Veseli me, da so 
med nami tudi spoštovani dob-
rotniki, ki v nas verjamejo, nas 
moralno in finančno podpirajo 

ter s tem omogočajo naše delo-
vanje,« je med drugim na slo-
vesnosti, ki se je pričela z zbo-
rom gasilk in gasilcev na trgu 
v Šentjanžu in nato nadaljeva-
la na prireditvenem prostoru, 
postavljenem pod velikim šo-
torom na bližnjem parkirišču,  
dejal predsednik PGD Šentjanž 
Boštjan Repovž. V nadaljeva-
nju so navzoče nagovorili še 
predsednik šentjanške krajev-
ne skupnosti Boštjan Krmelj, 
predsednik Gasilske zveze Sev-
nica Vinko Knez, poveljnik GZ 
Sevnica ter regijski povelj-
nik za Posavje in član povelj-
stva Gasilske zveze Slovenije 
Gašper Janežič ter sevniški 

župan Srečko Ocvirk. Blagos-
lov nove pridobitve šentjan-
ških gasilcev je opravil domači 
župnik Janez Cevec, ki je šen-
tjanške gasilke in gasilce ime-
noval »angele varuhe v fari«. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu, ki ga je povezova-
la Jožica Pelko, so sodelova-
li pevska skupina Društva vi-
nogradnikov Šentjanž, članice 
septeta Fortuna in harmonikar 
iz domače gasilske vrste Žiga 
Podlogar. Za prijetno razpolo-
ženje na gasilski veselici, ki je 
sledila, je skrbel ansambel bra-
tov Poljanšek. 
 S. Radi

PGD�Šentjanž,�ki�je�eno�starejših�gasilskih�društev�v�sevniški�
občini,�je�dobilo�novo�vozilo�za�prevoz�moštva.

SEVNICA – V zadnjih letih se povečuje število manjših pivovarn, 
ki proizvajajo pivo različnih okusov, in 8. septembra se je v atriju 
sevniškega gradu predstavilo pet manjših proizvajalcev te teko-
čine. Med ponudniki so bili trije iz posavskega konca – Pivovar-
na Ape iz Sevnice, Bohorska pivovarna z Rožnega in Pivovarna 
Ressel iz Slivja pri Podbočju, ostali dve sta bili Pivovarna Kapu-
šin iz Bele krajine in Pivarna iz Maribora. Na dobro obiskanem 
dogodku, kjer so obiskovalci in obiskovalke uživali v degusta-
ciji različnih vrst piv, je bila organizirana tudi kratka delavnica 
o kraft pivu z Andrejem Krštincem iz mariborske Pivarne. Za 
glasbeni del spremljevalnega programa sta poskrbeli odlični za-
sedbi Rock Defect in AnderKaver band.  S. R.

Degustacijski večer ob pivu

KTRC Radeče ima za sabo pestro poletje, polno aktivnosti. Števil-
ne izmed njih izhajajo iz različnih projektov, ki so pomemben del re-
dnih dejavnosti javnega zavoda KTRC Radeče. V obdobju med letoma 
2017 in 2021 poteka projekt Večgeneracijski center Posavje, v okvi-
ru katerega se povezujemo tudi v občini Radeče. S pomočjo medge-
neracijskega sodelovanja in vzpostavljanja oziroma širjenja socialne 
mreže se združuje lokalna skupnost, brezplačne pestre aktivnosti pa 
zagotavljajo pridobivanje kakovostnih znanj in spretnosti za vse ge-
neracije. KTRC Radeče je v soorganizaciji z Društvom prijateljev mla-
dine Radeče že v lanskem juniju izvedel Počitniške igrarije, ki so jih 
otroci in njihovi starši z navdušenjem sprejeli. Letošnje igrarije so 
bile zaradi slabega vremena namesto v junijskem terminu izvedene 
v zadnjem počitniškem tednu med 27. in 31. avgustom, otroci pa so 
jih prav nestrpno pričakovali. 

Ker je bilo vreme kar muhasto, so igrarije potekale na različnih loka-
cijah. Družili smo se v Športni dvorani Radeče, na radeškem stadi-
onu in na radeški tržnici, zadnje tri dni pa smo na veliko veselje ot-
rok preživeli na našem bazenu. Nekaj čez 30 mladih nadobudnežev 
je vsak dan med 9. in 15. uro uživalo in sodelovalo v bogati paleti 
aktivnosti, ki jih ne bi mogli izpeljati brez pomoči lokalnih društev, 
organizacij in prostovoljcev. Na tem mestu izrekamo zahvalo Planin-
skemu društvu Radeče, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rade-
če, Čebelarskemu društvu Radeče, Društvu invalidov Radeče, Ra-
deškemu utripu, Uršuli Novak, Milojki Gregorčič, Luciji Prašnikar in 
Društvu ljubiteljev likovne umetnosti, ki so nam pomagali pričarati 
nasmeh na otroške obraze. Skupaj smo spoznavali zelišča z našega 
zeliščnega vrta, si ogledali dokumentarni film o dolini Sopote, telo-
vadili, klekljali, se športno udejstvovali. Ustvarjali smo na slikarski, 
čebelarski, kulinarični, novinarski in fotografski delavnici, ob obisku 
planincev izvedli mini planinsko šolo, z gasilci pa spoznavali njihovo 
opremo ter pomen prostovoljnega gasilstva za širšo družbo. Otroci 
so sodelovali tudi v vznemirljivi resničnostni igri pobeg iz sobe, naj-
bolj navdušeni pa so bili nad bazenskimi čofotarijami.

Pestro in polno otroškega živžava pa je bilo že mesec poprej pri Hiši 
na Magolniku. V začetku meseca avgusta je namreč za učence od 1. 
do 8. razreda potekal šestdnevni Poletni tabor na Magolniku. V ob-
jemu zelenih gozdov Jatne so mladi pridobivali nova znanja, razvi-
jali socialne kompetence, vsrkavali uporabne življenjske napotke, se 
zabavali in, skratka, preživeli nepozaben teden. Na taboru so bili z 
otroki ves čas prisotni tudi spremljevalci prostovoljci, učitelji in štu-
denti pedagoških smeri. Mladi so se aktivno vključevali v vsebinsko 
raznovrstne delavnice, s katerimi so razvijali predvsem pozitiven od-
nos do narave, se učili delovati samostojno in v skupinah. Med dru-
gim smo obiskali bližnjo kmetijo in se spoznali s kmečkimi opravili, 
z ornitologom smo spoznali kraljestvo ptic, nastavili gnezdnice. Iz-
vedli smo tudi astronomski večer, se podali na pohod do kope veli-
kanke, pekli smo kruh, postavljali bivake in spoznavali gozdne sade-
že. Nekaj ur smo preživeli tudi v družbi planincev, lovcev, gasilcev in 
policista. Najbolj čarobni pa so bili za otroke večeri ob tabornem og-
nju, ki so jih popestrile doživete pripovedke pravljičarjev. Veseli nas 
in ponosni smo, da so naši najmlajši občani delček svojih počitniških 
dni preživeli tudi v naši družbi. 

Poletne aktivnosti v KTRC Radeče

Počitniške igrarije

Sprehod z ornitologom
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ob 19.00 uri TEKMA V KOŠARKI med mladimi in starimi
krajani KS Artiče na igrišču OŠ Artiče (info. 031 770 901)

ob 17.00 uri DELAVNICE iz jesenskih plodov narave
na Banovi domačiji (info. 040 742 066)

 
ob 7.00 uri začetek TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA

na Banovi domačiji (info. 041 288 792)
ob 9.00 uri POHOD PO ARTIŠKI SADJARSKI POTI 

 začetek pred Banovo domačijo (pohodnina - odrasli 8 €,
 otroci 4 €, info. 031 237 269)

ob 12.30 uri POGOSTITEV POHODNIKOV IN OBISKOVALCEV 
Z GOLAŽEM na Banovi domačiji 

ob 13.00 uri RAZGLASITEV REZULTATOV 
tekmovanja v kuhanju golaža

ob 13.30 uri PRIJETNO DRUŽENJE s podelitvijo
priznanj na Banovi domačiji

2
0
1
8

Pokrovitelji:
V primeru slabega vremena prireditev odpade in se ne prestavi.

PETEK, 5. 10. 2018

SOBOTA, 6. 10. 2018

NEDELJA 7. 10. 2018

Organizator:

GLOBOKO – Turistično društvo Globoko je pod okriljem Krajev-
ne skupnosti Globoko organiziralo 6. kulinarično srečanje, ki je 
8. septembra potekalo za Prosvetnim domom Globoko. Ker se z 
vremenom že nakazuje jesen in je bila letos narava dobrohotna 
ter je obilno rodila, so se organizatorji odločili, da skuhajo nekaj 
zdravega in domačega. Pripravljali so žitne kaše. Kuhalo je 11 
ekip, domača društva in organizacije ter gostujoča ekipa ED Ci-
gani iz Dornave, ki je s svojim nastopom popestrila srečanje. Po 
oceni strokovne žirije je najboljšo kašo skuhala ekipa društva 
Harmonija. Prireditev pod imenom Kulinarično srečanje v Glo-
bokem je postala tradicionalna. Organizator vsako leto določi 
drugo živilo za pripravo jedi. Ekipe so pripravile tako juhe, so-
late, priloge kot tudi sladice. Tudi organizatorji sami so bili pre-
senečeni, koliko različnih jedi lahko pripravimo iz kaše. Žirija se 
je kljub pestri ponudbi odločila za juho iz ječmenove kaše, ki jo 
knjiga Okusi Posavja uvršča med jedi, ki izvirajo iz posavskega 
okolja. Sočasno je domače športno društvo na igrišču za odboj-
ko na mivki organiziralo turnir, saj šport in zdrava prehrana ho-
dita z roko v roki.  A. N.

DEČNO SELO – Gasilska zveza Brežice, natančneje komisija 
za delo z veterani, je 14. septembra na platoju Bubka bara 
v Dečnem selu organizirala vsakoletno srečanje veteranov 
GZ Brežice. Od več kot 500, kolikor je gasilskih veteranov v 
brežiški občini, se ga je udeležilo približno 220.

Zbrane so nagovorili predsednik komisije za delo z veterani Zlat-
ko Fišer, predsednik GZ Brežice Herman Premelč, brežiški žu-
pan Ivan Molan in poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec. Fišer 
je veterane označil kot »pripadnike organizacije, ki ste jo leta 
in leta gradili s ponosom«. Kot je dejal Premelč, se tudi novo 
vodstvo GZ Brežice zaveda pomena gasilskih veteranov, izkuše-
nih gasilcev, polnih znanja in človeške modrosti. Letos so prip-
ravili malce drugačen program srečanja kot pretekla leta, saj so 
vanj vključili prikazne vaje ter prikaz gasilske tehnike in opreme. 
Po županovih besedah gasilski veterani s svojimi izkušnjami in 
delom veliko pripomorejo pri urejanju gasilskih domov in kra-
jev. Leskovec je napovedal tekmovalno enoto starejših gasilcev 
PGD Kapele, ki se je minulo nedeljo udeležila državnega tekmo-
vanja v Gornji Radgoni in tako še s štirimi ostalimi enotami za-
stopala barve GZ Brežice. Tekmovalno enoto vodi desetar Boris 
Urek, mentor je Franc Zijal, ostali člani so Darko Pinterič, Vla-
do Štraser, Jože Štraser, Ivan Šeler in Blaž Rožman. Prikazali 
so vajo s hidrantom in vajo raznoterosti. Nato je iz smeri Brežic 
prišla še kolona gasilskih vozil na čelu s poveljniškim vozilom pa 
tudi gasilsko avtolestvijo, s katero se je bilo možno tudi dvigni-
ti. Na srečanju so nagradili tudi najstarejša gasilska veterana in 
veteranko. To sta bila Bogomir Štraser iz PGD Kapele in Anica 
Kovačič iz PGD Bukošek (ker je bila odsotna, je v njenem imenu 
nagrado prevzel sokrajan Zvonko Bratanič). Nagrado so pode-
lili tudi Jožetu Volčanjku iz PGD Rakovec za skorajšnji rojstni 
dan. Ker je namen srečanja gasilskih veteranov predvsem vese-
lo druženje in obujanje spominov, so temu tudi tokrat posvetili 
največ pozornosti. Poleg jedače in pijače, za kateri je poskrbela 
ekipa GMT Events, so z živo glasbo srečanje popestrili še člani 
zasedbe MTM band z dobovskega konca. R. Retelj

PIŠECE – Vinogradniško društvo Pišece že vrsto let obdeluje vi-
nograd svojega člana, ki jim je prepustil delo in tudi rezultate. Po 
besedah predsednika društva Vinka Lesinška so tudi letos zelo 
zadovoljni tako s pridelkom kot tudi kakovostjo grozdja. Trgat-
ve se je poleg članov društva udeležilo tudi nekaj gostov, pred-
vsem predstavnikov ostalih društev iz Pišec. Kot je dejal Lesin-
šek, je poglavitni namen dela v društvenem vinogradu druženje 
in povezovanje tako članov kot tudi ostalih v kraju. Načrtuje, da 
bodo z letošnjim vinskim pridelkom ponovno zadostili društve-
nim potrebam ob posebnih priložnostih, kot so letni zbor čla-
nov, ocenjevanje vin, društveni izlet, sejem v Brežicah, kuhanje 
županovega golaža, razne promocije in podobno. Seveda so zelo 
tesno povezani s turističnim društvom, imajo skupne prostore 
pod kozolcem v Pišecah in ob tem skupaj sodelujejo tudi na šte-
vilnih prireditvah v Pišecah in izven. Vinogradniško društvo je 
eden vidnejših stebrov promocije Pišec in tudi brežiške občine. 
Kot kaže, jim ne zmanjkuje zagnanosti, še več, v letošnjem letu so 
se podali tudi na filmsko pot in celoletno delo v vinogradu upo-
dobili v filmu Od kola do kupce. Po odmevni razstavi na to temo 
filma v Posavskem muzeju Brežice je Lesinšek že napovedal sko-
rajšnjo projekcijo njihovega igranega etnografskega filma tudi v 
Beli krajini. �Vir:�VD�Pišece

Izkušnje, znanje in modrost

Tekmovalna�ekipa�starejših�gasilcev�PGD�Kapele

Zadovoljni s pridelkom

Del�članov�VD�Pišece�ob�letošnjem�pridelku�(foto:�D.�Lipej)

Nastajale so jedi iz kaše

Najboljšo�kašo�je�skuhala�ekipa�društva�Harmonija�(foto:�D.�
Lipej).

Gre za ponatis romana o re-
snični, a neizživeti tragič-
ni ljubezenski zgodbi, ki se je 
spletla pred 100 leti v Kop-
rivnici in jo je v besede prelila 
osrednja junakinja Margareta 
Hess – Rak v spomin na svo-
jo ljubezen, plemiča Ernesta 
Schwarzerja. Hess – Rakova je 
knjigo izdala v nakladi 100 iz-
vodov leta 1970, ponatisnje-
na pa je v 400 izvodih, saj so 
roman prejela vsa gospodinj-
stva na območju KS Koprivni-
ca. Častni pokrovitelj projekta 
je bil domačin, evropski posla-
nec Franc Bogovič, ob njem 
pa še prek deset podjetij. Bo-
govič je povedal, da lahko bra-
lec ob prebiranju pretresljive 
ljubezenske zgodbe dobi uvid 
v obdobje 1. sv. vojne, tedanje 
družbeno-politične razmere 
in način življenja v Koprivni-
ci, zaradi česar tako literarno 
delo kot radijska igra predsta-
vljata pomemben prispevek z 
vidika negovanja in spoštova-
nja etnološke in kulturne de-
diščine samega območja in 
širše. Poleg tega je bila Hess 
– Rakova dobrotnica kraja, saj 
je finančno omogočila izgra-
dnjo ali obnovo vrste objek-
tov v kraju.

Margareta Hess – Rak, z vzdev-
kom Ita, je sicer prišla v Kop-
rivnico k sorodnikom ob 

Tragična ljubezenska zgodba 
v radijski igri in knjigi
VELIKI KAMEN – Na tukajšnji Izletniški domačiji Vertovšek sta Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica 
in Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo 9. septembra premierno predstavila ponatis knjige Zadnji vi-
tez plemeniti Heldenstamm ter istoimenske radijske igre. 

izbruhu 1. sv. vojne in tu spo-
znala Ernesta Schwarzerja pl. 
Heldenstamma. Ljubezen, ki 
je vzklila med njima, se je kon-
čala tragično, saj si je nesreč-
ni Ernest leta 1917 vzel živ-
ljenje, Ita pa se je vrnila v Pulj. 
Leta 1960 se je prvič vrnila v 
Koprivnico, potem pa se vsa-
ko leto, kot sta povedala Blaž 
Sotošek in Milica Kosar, ki sta 
jo osebno poznala, vračala vsaj 
po dva meseca na leto. Hess – 
Rakova je bila sicer profesori-
ca in prevajalka, živela pa je v 
Pulju, Novem Sadu, Trstu, Švici 
in Nemčiji, nazadnje pa v Celju, 
kjer se je maja 1986 zaključila 
njena življenjska pot. Pokopa-
na je bila v družinskem grobu 

družine Schwarzer v Kopriv-
nici.

Dobrodošlico velikemu števi-
lu zbranih krajank in krajanov 
ter obiskovalcev od drugod je 
na prizorišču pripravila glas-
bena zasedba KNAP, nastajanje 
radijske igre pa sta predstavi-
li njeni scenaristi Nani Ku-
šar Žibert in Boža Ojster-
šek. Slednja je povedala, da je 
dal pobudo za obuditev kop-

rivniške ljubezenske zgod-
be pred dvema desetletjema 
Blaž Sotošek. Prva se je sce-
narija igre lotila Kušar Žiber-
tova, dopolnila ga je Tatjana 
Uduč, dokončala pa Ojsterško-
va. Vodja gledališke skupine iz 
DKD Svoboda Senovo Radi-
ca Šoln je povedala, da je svoj 
glas vlogam v radijski igri v 
dveh različicah, 100- in 32-mi-
nutni izvedbi, posodilo 21 čla-
nov senovske gledališke skupi-
ne, koprivniškega kulturnega 
društva ter posamezniki iz 
Brestanice, snemanje in zvo-
kovno obdelavo pa je izvedel 
Janko Avsenak. 

Prireditev v Koprivnici sta po-
vezovala Sandi Lekše in Ajda 
Španring, poleg navedenih pa 
so zbranim spregovorili tudi 
Vinko Avsenak, raziskovalec 
in strokovnjak za obdobje 1. 
sv. vojne, raziskovalka Itinega 
življenja Staša Lepej Bašelj in 
predsednik DKD Svoboda Se-
novo Jože Šoln, Guni Fabjan-
čič pa je pripravil priložnostno 
razstavo.
� Bojana�Mavsar��

Scenarija�za�radijsko�igro,�ki�ga�je�mogoče�prirediti�tudi�za�
dramsko�uprizoritev,�sta�se�Nani�Kušar�Žibert�(levo)�in�Boža�
Ojsteršek�lotili�pred�tremi�leti,�za�posebnosti�koprivniškega�
izrazoslovja�pa�je�v�tekstu�poskrbela�Tatjana�Uduč.�

BREŽICE – Danes, 27. septembra, s pričetkom ob 8. uri bo na plo-
ščadi pred Športno dvorano v Brežicah potekalo prvo regijsko 
srečanje Društva Šola zdravja v Posavju. Srečanje bo v okviru 
evropskega tedna športa, ki poteka med 23. in 30. septembrom 
pod geslom Gibanje je življenje, življenje je gibanje. Na celodnev-
nem srečanju, ki se bo začelo s skupinsko vadbo 1000 gibov pod 
vodstvom Ernesta Sečna, se bo predstavila tudi skupina Breži-
ce in  Športna zveza Brežice, ki sta za obiskovalce pripravili bo-
gat program. V primeru dežja srečanje odpade.

Srečanje Društva Šola zdravja 
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Višja strokovna šola Brežice vabi k vpisu 
v višješolski program EKONOMIST - izredni študij.

Za zaposlene je možen 
brezplačen študij v okviru projekta MUNERA 3.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Informativni dan bo 

v ponedeljek, 8. oktobra 2018, ob 17. uri 
na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, 

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice.

Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi k prijavi kandidatov na brezplačno izobraževanje 

z naslovom

Kakovostna in lokalno pridelana živila v javnih zavodih.
Udeleženci programa bodo izboljšali kompetence na področju 

poznavanja različnih načinov pridelave in predelave hrane, 
vključevanja lokalno pridelanih živil v obrate javne prehrane 
ter spoznali zakonsko podlago za enostavno nabavo lokalno 

pridelanih živil.

Ciljna skupina: Zaposleni, ki delajo v obratih javne prehrane 
(vodenje, organizacija) in vodstvene osebe javnih zavodov.

Program se bo izvajal v okviru projekta MUNERA 3.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

Praznik slovenskega jezika, 
kot je Pleteršnikov dan poime-
noval predsednik Društva za 
varovanje maternega jezika, 
naravne in kulturne dediščine 

Maks Pleteršnik Pišece Mar-
tin Dušič, je bil letos posvečen 
Evropskemu letu kulturne de-
diščine. Osrednja točka dneva 
je bila predstavitev biograf-
skega romana pisatelja Rudi-
ja Mlinarja z naslovom Maks 
Pleteršnik. Teden s slovaropi-
scem, ki ga je izdala Celjska 
Mohorjeva družba, uredila pa 
Cvetka Rezar. Uvod v predsta-
vitev romana je naredila rav-
nateljica Celjske Mohorje-
ve družbe dr. Tanja Ozvatič. 
Kot je dejal prof. dr. Marko Je-
senšek, predsednik Strokov-

Mlinarjev roman oda Pišecam
PIŠECE – Na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah so 13. septembra že 24. organizirali Pleteršnikov dan, na ka-
terem se vsako leto spomnijo Maksa Pleteršnika, velikega slovenskega jezikoslovca, ki se je rodil v Pišecah. 
Ob tej priložnosti so predstavili tudi roman o njem avtorja Rudija Mlinarja.

nega odbora Maks Pleteršnik, 
ki je poleg pišeškega društva 
soorganizator Pleteršnikove-
ga dneva, je prednost roma-
na ta, da je Pleteršnik pred-
stavljen kot povsem navaden 
Slovenec, Pišečan, bralec pa 
lahko izve marsikaj, kar se o 
Pleteršnikovih do danes še ni 
vedelo. Predgovor v romanu je 
napisal dr. Milan Jazbec, ve-
leposlanik RS v Makedoniji, ki 
je poudaril, da je roman hval-
nica Pišecam. Po besedah av-
torja romana Mlinarja je bilo 
gradiva za roman kar veliko, 
zbiral ga je s pomočjo spleta, 
arhiva, dostopnega v Knjižnici 
Brežice, pa tudi arhiva na Ple-
teršnikovi domačiji in zidani-
ci. »Ostalo je plod moje domi-
šljije. Tiste luknje, ki jih je bilo 
treba zapolniti, sem zapolnil s 
svojim delom,« je povedal in 
dodal, da je o Pleteršnikovem 
najbolj znanem delu, sloven-
sko-nemškem slovarju, veliko 
znanega, medtem ko o njego-
vem zasebnem življenju skoraj 
nič, kar mu je pri pisanju ro-
mana precej manjkalo.

Poleg predstavitve romana sta 
Jesenšek in Nataša Gliha Ko-
mac iz ZRC SAZU predstavila 
tematsko številko mednarodne 
revije Slavia Centralis, v kateri 
so objavljeni referati z lansko-

letnega pišeškega simpozija, 
ki je bil naslovljen »Jezikovna 
politika Republike Slovenije in 
njeni uporabniki«. Jesenšek je 
izpostavil, da so imeli letos pri 
objavi referatov kar veliko te-
žav, saj ni bilo dovolj posluha 
za financiranje zbornika, v ka-
terem po navadi izidejo ti refe-
rati. Odločil se je, da vseeno iz-
idejo, ampak v reviji. Povedal je 
še, da tako »pišmeuhovskega« 
odnosa do jezika, kot ga ima-
mo Slovenci danes, nismo imeli 
niti v 19. stoletju v času »ilircev 
in nemškutarjev«. Ravno zato 
je bil lanski simpozij posvečen 
vprašanju slovenskega jezika v 
sodobnosti.

Zbrane je nagovoril tudi bre-
žiški župan Ivan Molan in 
dejal, da moramo vsi skupaj 
stremeti k temu, da bomo de-
diščino, ki sta nam jo ustvari-
la tako Pleteršnik kot tudi To-
porišič, spoštovali in prenašali 
naprej. V kulturnem progra-
mu so sodelovali Pleteršnikovi 
ljudski pevci, učenca OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece Janž Rener 
in Timeja Račič Ogorevc, di-
jakinja Ekonomske in trgo-
vske šole Brežice Aida Per-
ko Praner ter Zala Rostohar, 
Ana Radič, Veronika Strnad 
in Krištof Strnad iz Gimnazi-
je Brežice. Na Pleteršnikovem 

dnevu je bila prisotna tudi Ple-
teršnikova sorodnica Alenka 
Hočevar. 

Dušič je še omenil, da je pi-
šeško društvo letos vodilni 
partner evropskega projekta 
Združeni v različnosti, sesta-
vlja pa ga pet partnerjev – po-
leg Slovenije še Avstrija, Hr-
vaška, Srbija ter Bosna in 
Hercegovina. Njegov namen 
je prikazati skupno evropsko 
kulturno dediščino, zaključ-
ni dogodek bo potekal konec 
oktobra v Pišecah in Brežicah, 
kjer bodo organizirali večje-
zične delavnice o cirilici, goti-
ci, latinici, pisali gesla na temo 
boljšega sveta ipd. Pri tem pro-
jektu z njimi odlično sodeluje 
ETrŠ Brežice. Sicer pa društvo 
po dogovoru nudi oglede Ple-
teršnikove domačije, v kateri 
je razstavljena bogata zbirka o 
njegovem slovarju, delovnem 
prostoru ter življenju in delu. 
»Šole so naše redne obiskoval-
ke, imamo pa tudi skupine, ki 
prihajajo vsakih nekaj let. Še 
posebej smo veseli obiskov iz 
celovške gimnazije, ki je dvoje-
zična, za njene dijake je slovar 
zelo zanimiv, mladi z navduše-
njem opazujejo nemške bese-
de, napisane v gotici, kajti to je 
zelo redek pojav,« je še dejal.
� Rok�Retelj

Rudi�Mlinar�s�svojim�roma-
nom�o�Maksu�Pleteršniku
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Čeprav se bližamo že koncu 
leta 2018, lahko lestvice pod-
jetij po izbranih kriterijih pri-
dobimo šele sredi septembra. 
Družbe morajo sicer AJPES od-
dati letna poročila o poslova-
nju o minulem letu do konca 
marca, ker pa morajo srednje 
in velike družbe svoja poro-
čila revidirati in jih oddati do 
konca avgusta, se zbiranje tako 
preverjenih podatkov zavleče 
v deveti mesec v letu. Tako šele 
nastanejo pogoji za natančnej-
šo in popolnejšo analizo po-
slovanja podjetij posamezno, 
kumulativni oz. agregirani po-
datki pa so na voljo že maja, a 
kaj več kot generalne slike re-
gijskega gospodarstva ne omo-
gočajo. 

Podatki, ki omogočajo sestavo 
takšnih lestvic in njihovo anali-
zo, niso v celoti dostopni splo-
šni javnosti, zato smo jih pri 
AJPES naročili in plačali. Tako 
kot lani, je treba pripomniti, 
da na lestvici zaradi drugačne 
metodologije glede poslovne-
ga leta ni brestaniške družbe 
DS Smith, ki bi bila po dosto-
pnih podatkih s 47 milijoni 
evrov letnih prihodkov in 1,8 
milijona evrov dobička v vrhu 
obeh lestvic, kot smo že vaje-
ni, pa naši podatki ne zajame-
jo družb, ki delujejo v Posav-
ju, a tu nimajo sedeža – torej 
imajo v Posavju odvisno druž-
bo, poslovno enoto, obrat ipd. 

Gre za številna znana podjetja: 
Siliko, CGP gradnje, Handte – 
Ost, HERMES, IBE PE Krško, 
Numip, Q-techna, SOP – Inter-
national, Šumi bonboni, IMI In-
ternational, TPV PE Brežice …

VISOKA RAST PRIHODKOV, 
MANJŠA PRI DOBIČKU

Že v začetku junija, ko posa-
vska gospodarska zbornica 
in krška izpostava AJPES sku-
paj predstavita poslovanje slo-
venskega in regijskega gospo-
darstva v minulem letu, smo 
poročali o spodbudnih podat-
kih, da je posavsko gospodar-
stvo v lanskem letu znova, že 
peto leto zapored, zabeležilo 
rast. 1492 posavskih gospo-
darskih družb je v letu 2017 

ustvarilo 4,1 milijarde evrov 
prihodkov, kar je dobrih 900 
milijonov evrov oz. 29 % več 
kot v letu 2016, medtem ko so 
se prihodki na ravni Slovenije 
povečali (le) za 13 %. Največ, 
za skoraj 800 milijonov evrov, 
so prihodke povečale družbe 
s področja energetike, po dob-
rih 12 milijonov višje prihodke 
so dosegle družbe v pohištveni 
industriji in v trgovini na drob-
no. Posavje se je s tem rezulta-
tom uvrstilo na 7. mesto med 
12 slovenskimi statističnimi 
regijami, čeprav je po ostalih 
kazalnikih (število družb, za-
posleni itd.) na 9. ali 10. mes-
tu v Sloveniji. Prvi mož posa-
vske zbornice Darko Gorišek 
in prva dama krškega AJPES 
Marijana Malus sta poudari-

la, da je k rasti posavskega go-
spodarstva največ prispevalo 
uspešno poslovanje na tujih tr-
gih, saj so se prihodki iz tega 
naslova zvišali kar za 736 mili-
jonov evrov oz. za 40 %, kar je 
bistveno več kot na nivoju ce-
lotne države (za 19 %) in naj-
večja rast med vsemi regijami. 
Posavske družbe so opazno 
rast prihodkov, za 14 %, zabe-
ležile tudi na domačem trgu, 
kjer so prav tako presegle dr-
žavno povprečje (10 %). 

Posavske gospodarske druž-
be so, čeprav v manjši meri 
kot prihodke, izboljšale tudi 
poslovni izid in neto dodano 
vrednost. Neto čisti dobiček 
je znašal 80 milijonov evrov 
in je bil 5 milijonov evrov oz. 

7 % višji kot leto prej (v Slove-
niji 15 %), neto dodana vred-
nost pa 492 milijonov evrov, 
kar je 40 milijonov evrov oz. 
8 % več kot v letu 2016, kar 
je enaka rast kot na nivoju dr-
žave. 36 milijonov evrov neto 
čistega dobička so ustvarile 
energetske družbe, 4,5 milijo-
nov evrov neto čistega dobička 
kovinska industrija ter 3,6 mi-
lijona evrov družbe na podro-
čju posredništva in trgovine na 
debelo. Največjo neto čisto iz-
gubo, 3 milijone evrov, so iz-
kazale družbe v papirniški pa-
nogi. Tudi največ neto dodane 
vrednosti, 150 milijonov evrov, 
so »pridelale« energetske 
družbe, s 45 milijoni evrov so 
jim, kljub prej omenjeni izgu-
bi, sledile papirniške družbe. 
Dodana vrednost na zaposle-
nega je bila v Posavju 43.980 
evrov, skoraj enaka kot leto 
prej in hkrati 826 evrov višja 
kot povprečna v Sloveniji. In 
ne nazadnje, v posavskem go-
spodarstvu je bilo lani ustvar-
jenih 847 novih delovnih mest 
(8-odstotna rast glede na leto 
2016), s čimer je skupno števi-
lo zaposlenih (11.180) za 463 
preseglo »predkrizno« leto 
2008, povprečna plača pa je 
znašala 1.580 evrov (40 evrov 
več kot leto prej), kar je prak-
tično enako kot povprečje v 
državi, Posavje pa na 4. mes-
tu med 12 slovenskimi regija-
mi (za jugovzhodno, osrednjo 
Slovenijo in Gorenjsko).

»Za nami je izjemno leto, saj 
beležimo rast na vseh nivo-
jih,« je junija menil Gorišek in 

poudaril že omenjene številke, 
a v isti sapi dodal, da so rezul-
tati precej slabši, če iz kazalni-
kov izločimo družbe s področ-
ja energetike, vendar pa so še 
vedno na približno 80 % slo-
venskega povprečja. Iz leta v 
leto se namreč ponavlja ugo-
tovitev, da je v vseh ekonom-
skih kategorijah najpomemb-
nejša dejavnost oskrbe z 
električno energijo, plinom in 
paro, katere prihodki so v letu 
2017 predstavljali 68 % pri-
hodkov družb Posavja, kar je 
še za 6 % več kot v letu 2016. 
19 družb v tej dejavnosti, med 
njimi štiri velike in ena srednje 
velika, je z nekaj več kot 1000 
zaposlenimi ustvarilo 2,8 mi-
lijarde evrov prihodkov, 150 
milijonov evrov neto dodane 
vrednosti oz. 144.247 evrov 
neto dodane vrednosti na za-
poslenega. Po višini ustvar-
jenih prihodkov je energetiki 
sledila papirniška industrija, 
kamor je sodilo 15 družb s 
1400 zaposlenimi, ki so ustva-
rile 237 milijonov evrov pri-
hodkov oz. skoraj 6 odstotkov 
prihodkov Posavja in 45 mili-
jonov evrov neto dodane vred-
nosti. Večina teh družb je po-
slovala s čistim dobičkom v 
skupni vrednosti 5,7 milijona 
evrov, hkrati pa je dejavnost, 
kot že omenjeno, beležila tudi 
visoko čisto izgubo v višini 8,8 
milijona evrov, zaradi česar je 
dejavnost kot celota izkazala 3 
milijone evrov neto čiste izgu-
be. Dobrih 17 milijonov evrov 
oziroma po 4 odstotke prihod-
kov regije so ustvarile družbe 
na področju finančnih stori-
tev, razen zavarovalništva in 
dejavnosti pokojninskih skla-
dov (enajst družb s 26 milijoni 
evrov neto dodane vrednosti 
ter 22 milijoni evrov neto čis-
tega dobička) ter posredništva 
in trgovine na debelo, razen z 
motornimi vozili (225 družb, 
ki so ustvarile slabe 4 milijo-
ne evrov neto dodane vrednos-
ti in 4 milijone evrov neto čis-
tega dobička).

PODJETNIKI IN ZADRUGE

Čeprav tokrat niso predmet 
analize oz. se jim bomo mo-
rali posvetiti kdaj drugič, je 

Tematske strani  Posavskega obzornika,  27.  september 2018

Septembrske tematske strani Podjetno Posavje že tretje 
leto zapored v posavsko javnost prinašajo lestvici 50 naj-
večjih in najuspešnejših posavskih podjetij, kjer na vodil-
nih mestih ni prišlo do sprememb, so pa številna podjetja 
naredila bodisi opazne vzpone bodisi padce. Lansko poslo-
vanje posavskega gospodarstva in trenutno stanje v njem 
je za naš časopis pokomentiral predsednik upravnega od-
bora posavske gospodarske zbornice Martin Novšak. Po-
ročamo tudi o mednarodnem gospodarskem forumu, ki je 
na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju potekal na pobu-
di krške obrtno-podjetniške zbornice, ter predstavljamo 
dve uspešni podjetji s severnega dela Posavja: Radeče pa-
pir nova in Preis Sevnica. Tematske strani zaokroža anali-
za napovedi in pričakovanj v (posavski) energetiki v man-
datu nove vlade.  Ur.

Podjetje
2017 2016

Prihodki Dobiček Zaposleni Prihodki Dobiček Zaposleni
1 GEN-I 2.455.697.964 13.538.452 228 1.656.103.328 8.614.357 203
2 GEN energija 175.308.896 19.538.927 52 168.822.084 17.874.750 55
3 NEK 158.691.003 0 608 163.493.639 450.878 617
4 HESS 15.256.015 1.807.948 44 14.568.657 2.508.492 44
5 TE Brestanica 13.068.364 1.013.711 100 12.273.500 738.322 103

Tabela 1: REZULTATI POSLOVANJA ENERGETSKIH DRUŽB 
Vir: AJPES

Največje posavsko podjetje ostaja krški Vipap,
najbolj dobičkonosno sevniški Tanin*

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2017 (TOP 50)

POSAVJE – Posavske gospodarske družbe kot celota so v lanskem letu poslovale uspešno in krepko popravile domala vse ekonomske kazalnike. A še bolj kot agre-
girane podatke o regijskem gospodarstvu je zanimivo pogledati, katere gospodarske družbe so zabeležile najvišje prihodke in katere so na podlagi tega ustvarile 
največ dobička. V uredništvu smo tretje leto zapored pripravili lestvico 50 največjih in najuspešnejših posavskih podjetij.

 *podjetja�v�energetiki�so�obravnavana�posebej

Dejavnost�vodilnih�podjetij�na�obeh�lestvicah,�tako�po�prihodkih�kot�po�dobičku,�je�povezana�z�lesom:�v�krškem�Vipapu�iz�nje-
ga�izdelujejo�časopisni�papir,�v�sevniškem�Taninu�pa�iz�njega�pridobivajo�razne�ekstrakte.

ENERGETIKA – SVET ZASE
Tako kot v prejšnjih letih smo z lestvic 50 največjih in najuspe-
šnejših podjetij izločili pet velikih energetskih družb (GEN-I, 
GEN energija, NEK, HESS in TEB, z lestvice po kriteriju dobič-
ka pa še družbo GEN-EL naložbe, lastnico polovičnega deleža 
v GEN-I). Že vrsto let namreč ponavljamo in tudi v tem članku 
smo že poudarili, da je dejavnost oskrbe z električno energijo, 
plinom in paro, kot se v uradni klasifikaciji imenuje to podro-
čje, ne le paradni konj regijskega gospodarstva, ampak resnič-
no svet zase, katerega uspehi kar malo zasenčijo ostale panoge 

oz. v dobršni meri izkrivljajo (v tem primeru v pozitivno smer) 
celotno sliko. Če upoštevamo le pet omenjenih družb, so sled-
nje v lanskem letu skupaj ustvarile kar 2,8 milijarde evrov pri-
hodkov oz., kot je bilo že omenjeno, kar dobri dve tretjini re-
gijskih, 36 milijonov evrov dobička oz. dobrih 37 % regijskega 
ter 150 milijonov evrov neto dodane vrednosti (30 % regijske) 
oz. dobrih 144 tisočakov neto dodane vrednosti na zaposlene-
ga, kar je trikrat več od regijskega povprečja.

� nadaljevanje�na�str.�12
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Tabela 2: PODJETJA Z NAJVEČJIMI PRIHODKI V LETU 2017 
Vir: AJPES

2017 2016 Ime podetja Kraj Prihodki
EUR

Št. 
zaposlenih

1 1 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 89.879.246 356
2 2 KOSTAK Krško 59.068.275 373
3 5 KOVIS Brežice 38.113.365 148

4 7 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 32.440.477 199

5 6 JYSK Brežice 31.810.596 175
6 4 TERME ČATEŽ Brežice 30.311.262 411
7 3 ZRNO Raka 29.721.406 19
8 15 STILLES Sevnica 28.034.258 221
9 10 ATHOS Kostanjevica na Krki 27.728.858 161

10 8 LISCA Sevnica 21.930.881 233
11 12 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 21.431.501 100
12 11 TANIN Sevnica 20.178.410 115
13 9 RESISTEC UPR D.O.O. Kostanjevica na Krki 20.133.612 267
14 16 I.H.S. Krško 19.152.171 117
15 13 PREIS Sevnica 17.857.836 189
16 21 PLASTOFORM Blanca 17.342.000 146
17 14 METALNA SENOVO Senovo 17.325.991 144
18 17 DELTA TEAM Krško 17.242.149 16
19 23 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 12.728.570 55
20 19 MUFLON Radeče 12.322.018 105
21 20 PAPIROTI Senovo 12.036.681 95
22 - EUROFOREST Brežice 11.762.035 0
23 28 TIPS Leskovec pri Krškem 11.183.319 77
24 22 BARON INTERNATIONAL Radeče 11.034.011 25
25 27 OLJA GTO Brežice 10.246.298 4
26 - KOG Krško 9.875.660 0
27 29 RAFAEL Sevnica 9.460.943 61
28 24 AFP Dobova 9.291.840 68
29 25 KOPITARNA Sevnica 8.772.296 122
30 30 MLIN KATIĆ Leskovec pri Krškem 8.424.221 25
31 34 PAKO Jesenice na Dolenjskem 8.158.086 26
32 37 INO Krška vas 7.532.435 49
33 31 RADANOVIČ Brežice 7.339.292 4
34 39 INPLET Blanca 7.260.979 86
35 38 TA - REGULATOR Brežice 7.156.282 59
36 32 EVROSAD Krško 7.115.408 89
37 42 TERMOGLAS Boštanj 6.124.308 46
38 43 JP KOMUNALA BREŽICE Brežice 6.030.275 86
39 47 JP KOMUNALA SEVNICA Sevnica 5.953.766 61
40 26 KOP BREŽICE Brežice 5.889.918 78
41 33 ŽARN Leskovec pri Krškem 5.840.720 25
42 50 AVTOLINE Krško 5.799.684 22
43 44 ARMAT Krmelj 5.763.193 28
44 48 GRADNJE Boštanj 5.628.327 45
45 49 MARKET DUŠAK Cerklje ob Krki 5.211.081 37
46 36 INKOS Krmelj 5.073.370 113
47 46 INTEGRAL BREBUS Brežice 5.061.217 77
48 - METALTEC Kostanjevica na Krki 4.894.887 23
49 45 GRIESHABER LOGISTIKA Leskovec pri Krškem 4.876.971 83
50 - HPG BREŽICE Brežice 4.697.769 45

prav, da omenimo tudi posa-
vske podjetnike, ki so prav 
tako kot gospodarske družbe 
izboljšali poslovanje glede na 
leto 2016. Lani so ustvarili 221 
milijonov evrov prihodkov ali 
9 % več kot leta 2016, imeli so 
2050 zaposlenih (9 % več), za 
8 % pa so izboljšali tudi rezul-
tate poslovanja, saj so izkaza-
li nekaj več kot 14 milijonov 
evrov neto podjetnikovega 
dohodka. Poglejmo še zadru-
ge: te so ustvarile 5 % več pri-
hodkov kot leto prej, a so za-
beležile izgubo. Pozitivno so 
poslovale sevniške zadruge, 
stabilno krške, negativno pa 
zlasti brežiške. Kot je junija 
ugotovil Gorišek, je posavsko 
gospodarstvo lani skupaj (do-
biček gospodarskih družb, sa-

mostojnih podjetnikov in za-
drug) ustvarilo skoraj 100 
milijonov dobička, kar mu ob 
minimalni zadolženosti omo-
goča velik potencial za nadalj-
njo rast.

KJE SMO 
V DRŽAVNEM MERILU?

Trgovec z elektriko GEN-I je 
lani ustvaril kar poltretjo mi-
lijardo evrov prihodkov, kar 
ga – glede na maja objavljeno 
Delovo lestvico največjih 300 
slovenskih podjetij – uvršča na 
drugo mesto v državnem me-
rilu, za Petrolom in pred Revo-
zom, Krko, Mercatorjem, Le-
kom, Gorenjem, Telekomom 
… S 175 milijoni evrov prihod-
kov je GEN energija 48. največ-
je slovensko podjetje, NEK je s 

159 milijoni evrov prihodkov 
na 53. mestu. Lastniško pove-
zani 'jedrski trojček' je, če se-
štejemo njegove prihodke, tre-
nutno tudi edini resni tekmec 
naftnemu trgovcu Petrol za 
primat v slovenskem gospo-
darskem prostoru. Na Delovi 
lestvici najdemo še Vipap Vi-
dem Krško na 94. mestu, Kos-
tak na 157. mestu in Kovis na 
244. mestu, po naših podatkih 
pa bi morala biti povsem na 
repu lestvice tudi Radeče pa-
pir nova, a očitno njihovi po-
datki Delu takrat še niso bili 
na voljo.

NAJVEČJI: SKOK KOVISA 
IN RADEČE PAPIRJA

Sicer pa je lestvica 50 največ-
jih podjetij po kriteriju prihod-

kov dokaj 'stabilna', drastičnih 
sprememb, zlasti v njeni zgor-
nji polovici, ni. Na vrhu osta-
ja papirniški gigant Vipap Vi-
dem Krško s skoraj 90 milijoni 
evrov prihodkov, kar je slab 
milijon več kot leto poprej. »V 
preteklih letih smo se morali 
hitro odzivati na spremembe 
na trgih, kar je ob naraščajo-
čih cenah vhodnih surovin in 
hkratnem padanju cen časopi-
snega papirja, ki je količinsko 
gledano naš najpomembnejši 
proizvod, predstavljalo velik 
izziv. Kljub povečevanju pro-
daje papirjev z višjo dodano 
vrednostjo, kot so na primer 
ovojno-embalažni papirji, in 
istočasnemu izvajanju nujnih 
ukrepov za racionalizacijo po-
slovanja nam žal v preteklih 
letih ni uspelo v celoti izniči-
ti tega negativnega vpliva na 
naše poslovanje,« so lansko 
poslovanje, v katerem so zabe-
ležili slabih 9 milijonov evrov 
izgube, za naš časopis poko-
mentirali v krški papirnici, ki 
že več kot 70 let zaznamuje go-
spodarski utrip posavske pre-
stolnice. A rezultati poslovanja 
v letošnjem letu kažejo bistve-
no bolj pozitivno sliko, doda-
jajo, saj se je situacija na trgu 
papirja obrnila v prid proizva-
jalcem: »Spremembe na glo-
balnem trgu, ki so posledica 
obsežnega prestrukturiranja 
proizvodnih kapacitet v Evro-
pi, in povečano povpraševa-
nje iz Azije so vplivale tudi na 
zvišanje cen papirjev na trgih, 
kjer je Vipap tradicionalno pri-
soten. Poleg tega so se nam od-
prle možnosti za širitev proda-
je in dvig konkurenčnosti tudi 
na trgih v naši širši okolici. Re-
gionalno ima namreč Vipap iz-
jemno ugodno lokacijo za tr-
ženje različnih vrst papirjev 
ne samo na evropskih in azij-
skih trgih, temveč tudi na osta-
lih globalnih trgih.« 

Drugo mesto v Posavju je za-
držalo komunalno-gradbeni-
ško podjetje Kostak Krško, ki 
je v minulem letu zabeleži-
lo kar 11-milijonsko rast pri-
hodkov, ki so znašali 59 mili-
jonov evrov, prihodki skupine 
Kostak pa 68,7 milijona evrov. 
»Gospodarske javne služ-
be so dosegle 16 % prihod-
kov družbe. Zaključen je bil 
do sedaj največji tržni pro-

jekt, njegova prodajna vred-
nost je več kot 17 milijonov 
evrov. V stanovanjski projekt 
Zelene Jarše smo vložili naše 
znanje, izkušnje in sposob-
nost tako iz komunalne dejav-
nosti in projektiranja kot pri 
izvedbi obrtniško-gradbenih 
del in s tem uspeli vzpostaviti 
nove, pomembne kompetence 
na področju izgradnje, razvo-
ja projektov in prodaje nepre-
mičnin. Nadaljevali smo trend 
naložb in razvoja na doma-
čem in tujem trgu pri predela-
vi in obdelavi odpadkov, trže-
nju surovin ter proizvodnji in 
plasmaju alternativnih goriv,« 
so sporočili iz še vedno rasto-
čega krškega podjetja, ki je za 
NEK in Termami Čatež že tret-
ji največji zaposlovalec v regi-
ji. Ocenjujejo, da bodo načr-
tovani prihodki za leto 2018 
doseženi in da bodo s širitvi-
jo dejavnosti tudi v prihodnje 
ustvarjali delovna mesta v Po-
savju ter z družbeno odgovor-
nimi projekti podpirali lokal-
no skupnost. 

Najopaznejši preboj je uspel 
brežiškemu kovinskemu 'ti-
gru' Kovisu, ki je z 38 milijoni 
evrov prihodkov (6 milijonov 
več kot leta 2016) preskočil ra-
ško trgovino Zrno (padla s 3. 
na 7. mesto) in čateške terme 
(s 4. na 6. mesto). Leto 2017 je 
bilo tako za podjetje kot za ce-
lotno skupino Kovis najuspe-
šnejše do sedaj, so nam sporo-
čili iz najuspešnejšega podjetja 
v regiji v kovinski branži, re-
zultate pa pripisujejo dolgole-
tnemu vlaganju v kader, novo 
opremo, tehnologijo in izdel-
ke. »Mednarodno konkurenč-
nost dokazujemo s prodajo na 
32 trgih po vsem svetu. V letu 
2017 smo 96 % celotne proda-
je izvozili, 20 % prodajne re-
alizacije pa ustvarili na trgih 
izven Evropske unije,« so se 
pohvalili. »V letu 2018 beleži-
mo 15 % rast, podobno kot v 
letu 2017, a predvsem iz na-
slova prodaje izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo. Razvitih 
je bilo veliko novih izdelkov, 
nekateri predstavljajo svetov-
no novost na trgu železniške 
industrije. Dodatno smo za-
poslili 18 novih sodelavcev, ki 
jih pripravljamo na nove izzi-
ve, z dodatnimi kapacitetami, 
ki jih bomo pridobili z izgra-

dnjo nove livarne v Štorah. Iz-
gradnja livarne predstavlja za 
skupino Kovis najpomembnej-
šo investicijo. Obstoječe kapa-
citete so trenutno zasedene že 
do druge polovice leta 2020,« 
pravijo v brežiškem podjetju, 
zadovoljni, da se ukvarjajo v 
glavnem s pozitivnimi 'pro-
blemi'. 

Pred že omenjeno Zrno in Ter-
me Čatež sta se vrinila še oži-
vljena radeška papirnica, ki je 
z dobrimi 32 milijoni evrov 
(6-milijonska rast) skočila s 7. 
na 4. mesto, in skandinavska 
trgovska veriga JYSK, ki ima 
slovenski sedež v Brežicah in 
je imela lani slabih 32 milijo-
nov evrov prihodkov (porast 
dobrih 4 milijonov evrov). Iz 
Radeč so nam sporočili, da 
je bilo njihovo poslovno leto 
2017 (vključno s hčerinskim 
podjetjem Muflon, ki je na le-
stvici največjih na 20. mestu) 
v skladu s pričakovanji. »Na 
poslovanje v letu 2017 je tako 
kot na druge papirnice v sve-
tu tudi na nas vplivala gospo-
darska politika Kitajske, ki je s 
prepovedjo uvoza odpadnega 
papirja povzročila precej veli-
ko povpraševanje na trgu ce-
luloze. To je posledično pome-
nilo dvig borznih cen celuloze 
do najvišjega nivoja v zgodo-
vini. Prav tako je na poslova-
nje vplival tudi nerazrešen 
spor z bivšim poslovodjo, saj 
smo predvsem zaradi negativ-
nih informacij imeli kar nekaj 
težav z zagotavljanjem kredi-
tnih limitov pri naših dobavi-
teljih. V letu 2017 smo se spet 
uspešno uveljavili na trgu vre-
dnostnih papirjev, kar je kon-
stanten cilj od ponovnega za-
gona proizvodnje. V letu 2017 
sta družbi nadaljevali z preno-
vo poslovnih procesov. Ta ak-
tivnost se nadaljuje še v letu 
2018 in je ključnega pomena 
za nadaljnji razvoj družbe. Ob-
seg prodaje na domačem trgu 
se je nekoliko zmanjšal, obe-
nem pa se je povečal na tujih 
trgih. Družbi sta v letu 2017 
nadaljevali z optimizacijo stro-
škov, kar je proces, ki se bo na-
daljeval tudi v naslednjem letu. 
To je bil in bo ostal tudi temelj 
za pozitivni finančni tok ter s 
tem sprotno pokrivanje obra-
tnih stroškov poslovanja,« pra-
vijo Radečani. Dodajajo, da sta 

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2017 (TOP 50)
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Tabela 3: PODJETJA Z NAJVIŠJIM DOBIČKOM V LETU 2017 
Vir: AJPES

2017 2016 Ime podjetja Kraj Čisti dobiček v 
EUR

Dodana 
vrednost v EUR

1 1 TANIN Sevnica 3.188.087 8.452.134
2 2 LISCA Sevnica 2.771.165 8.385.993
3 4 KOVIS Brežice 2.531.791 9.000.466
4 8 JYSK Brežice 2.341.884 6.512.754
5 5 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 2.095.651 7.459.773
6 3 TERME ČATEŽ Brežice 1.916.207 16.193.576
7 10 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 1.631.745 4.357.913
8 7 I.H.S. Krško 1.509.846 6.058.549
9 6 RESISTEC UPR D.O.O. Kostanjevica na Krki 1.424.214 7.585.084

10 11 ATHOS Kostanjevica na Krki 1.406.066 4.078.631
11 25 PLASTOFORM Blanca 1.359.300 5.577.585
12 12 PAPIROTI Senovo 1.122.303 4.110.267
13 20 KOSTAK Krško 1.034.996 13.289.733
14 15 DELTA TEAM Krško 970.599 2.051.745
15 13 ŽARN Leskovec pri Krškem 967.924 3.181.898
16 23 TIPS Leskovec pri Krškem 775.490 3.424.893
17 16 INO Krška vas 731.043 2.608.514
18 24 STILLES Sevnica 710.537 7.013.800
19 44 ZRNO Raka 603.962 1.790.470
20 18 VIIG Podbočje 598.639 2.097.786
21 9 ELMONT Krško 501.153 2.592.160
22 27 GAZELA Krško 472.688 1.348.203
23 - RAFAEL Sevnica 469.650 1.613.344
24 22 KOOP Brežice 450.873 988.436
25 - EVROSAD Krško 450.337 2.702.845
26 - SL - INŽENIRING Cerklje ob Krki 407.475 820.976
27 46 FITOSOL Senovo 392.497 893.206
28 - INPLET Blanca 387.686 2.794.843
29 17 MUFLON Radeče 381.379 3.074.278
30 - RADEČE PAPIR NOVA Radeče 346.340 4.489.125
31 19 AGRAD Bizeljsko 332.623 764.707
32 - PAKO Jesenice na Dolenjskem 312.113 1.201.127
33 37 OFTALMO Krško 304.946 990.355
34 - METALTEC Kostanjevica na Krki 303.766 923.762
35 39 KOPITARNA Sevnica 301.082 2.686.665
36 - GRADNJE Boštanj 299.080 1.719.942
37 30 FUCHS MAZIVA LSL Krško 294.522 930.783
38 31 TA - REGULATOR Brežice 291.315 2.961.542
39 34 KARBO Boštanj 284.998 572.748
40 - TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 282.043 876.688
41 32 SAVA AVTO Boštanj 277.661 1.015.792
42 - TRANSPORT GAJ Bizeljsko 267.825 819.014
43 35 PRELE Krško 266.733 568.944
44 - INTEGRAL BREBUS Brežice 254.806 3.161.184
45 - SARAMATI ADEM Krško 251.586 1.357.236
46 47 CNC Tržišče 250.287 580.923
47 - CROZ Jesenice na Dolenjskem 248.951 307.732
48 - KOG Krško 248.173 468.172
49 - SIPRO Krško 226.630 2.022.622
50 - ATAL Brežice 220.831 555.683

realizacija prodaje in poslovni 
izid, upoštevajoč zahtevne po-
goje poslovanja v letu 2017, 
dobro izhodišče za nadaljnjo 
rast poslovanja in realizaci-
jo še bolj ambiciozno zastav-
ljenih poslovnih ciljev v letu 
2018 in naprej. Prvo desete-
rico zaključujejo sevniška Stil-
les in Lisca, med katerima je še 
kostanjeviški Athos. 

Nadaljnjo razvrstitev družb 
po prihodku si lahko podrob-
neje ogledate na tabeli 2, nekaj 
jih je naredilo opaznejše sko-
ke (Plastoform Blanca, Lastin-
ski PAK iz Velikega Podloga, 
TIPS iz Leskovca pri Krškem, 
Pako z Jesenic na Dolenjskem, 
INO iz Krške vasi, Inplet z Dol-
njega Brezovega, Termoglas iz 
Boštanja, Komunala Brežice 

in Sevnica, Avtoline iz Krške-
ga, Gradnje iz Boštanja, Market 
Dušak iz Cerkelj ob Krki), ne-
kaj jih je malce padlo (Resistec 
iz Kostanjevice na Krki, Metal-
na Senovo, AFP Dobova, Kopi-
tarna Sevnica, TA – Regulator 
iz Brežic, Evrosad Krško, KOP 
Brežice, Žarn iz Žadovinka, In-
kos iz Krmelja, Grieshaber lo-
gistika iz Velike vasi). Med 
novinci na lestvici je najopa-
znejše podjetje Euroforest iz 
Brežic, ki se ukvarja s proda-
jo lesenih konstrukcij, a nima 
zaposlenih, tako kot ne dru-
go novo ime, KOG nepremič-
ninska družba (gre za eno od 
Kostakovih hčerinskih družb). 
Na repu lestvice sta novin-
ca še kostanjeviško podjetje 
Metaltec (skupaj s podjetje-
ma Resistec in Athos del sku-

pine Krah) in še eno podjetje 
iz skupine Kostak, HPG Breži-
ce. Z lanske lestvice so izpadli 
jeseniška Stiropor Trgovina, ki 
je lani kot novinec zasedla kar 
18. mesto, krška Trgokom in 
Elmont ter brežiška Moderna 
tehnologija, za las so uvrstitev 
nanjo zgrešili SL-inženiring, 
KOOP trgovina, BV Maziva in 
Saramati Adem. 

Koliko pomeni 50 največjih 
družb v posavskem gospodar-
stvu, pa ponazorimo s podat-
kom, da so imele skupaj 788 
milijonov evrov prihodkov (46 
milijonov več kot leto prej), 
kar je sicer (le) dobra četrtina 
prihodkov petih energetskih 
velikanov, a kar 61 % prihod-
kov neenergetskega gospodar-
stva. Zaposlovale so približno 

5100 delavcev oz. 46 % vseh 
v regiji, če odštejemo dobrih 
tisoč v energetiki, pa ta delež 
znaša skoraj natančno polovi-
co zaposlenih v gospodarstvu. 

NAJBOLJŠI: VRH STABILEN, 
A ŠTEVILNI NOVINCI

Lestvica 50 najuspešnejših 
podjetij glede na dosežen do-
biček v letu 2017 (tabela 3) je 
bolj 'dinamična', saj je na njej 
kar 16 novincev, a je večina teh 
pristala v drugi polovici lestvi-
ce. Vrh še naprej držita steb-
ra sevniškega gospodarstva: 
lesno-kemijski velikan Tanin s 
3,2 milijona in tekstilna 'dama' 
Lisca z 2,8 milijona evri dobič-
ka, kar sta glede na leto prej si-
cer nekoliko manjši številki. V 
Taninu so nam pojasnili, da so 
v letu 2017 realizirali prihod-
ke v višini 19.986.875 evrov z 
indeksom 107,33 glede na leto 
2016. »Povečala se je realiza-
cija prodaje novih produktov 
– aditivov za prehrano živali v 
smislu izboljšanja zdravstve-
nega stanja živali ob zmanjša-
nju porabe antibiotikov. Na ta 
način vplivamo, da porabniki 
dobijo dobro kvaliteto mesa, 
mleka in jajc. Razvoj podje-
tja temelji na zahtevah visoke 
kakovosti pri pridelavi zdra-
ve hrane in ekološke neopo-
rečnosti,« pravi direktor Ivan 
Mirt. V prvih letošnjih šestih 
mesecih poslovanja so realizi-
rali 10.860.341 evrov prihod-
kov, delež novih produktov se 
je v skupni realizaciji povzpel 
na 4.765.741 evrov ali 56 %, 
odpirata se jim predvsem trga 
ZDA in Rusije, dodaja Mirt, pri 
tem ne pozabljajo na lokal-
no okolje, saj bodo ob 95-le-
tnici obstoja tovarne donirali 
Zdravstvenemu domu Sevni-
ca za nakup ultrazvoka za no-
sečnice. 

Generalni direktor Lisce Mar-
ko Ninčević pojasnjuje, da so 
v Skupini Lisca v letu 2017 do-
segli 33,6 milijona evrov čis-
tih prihodkov od prodaje, kar 
je 6 % več kot v letu 2016, čis-
ti dobiček v enakem obdob-
ju pa je znašal 2,96 milijona 
evrov in je bil 7 % nižji kot v 
predhodnem letu, kar pripisu-
je rastočim vlaganjem v mar-
ketinško podporo in hitri ras-
ti nekaterih splošnih stroškov 

poslovanja. »Kljub nekoliko 
nižjemu dobičku ocenjujemo 
poslovanje v letu 2017 za us-
pešno, saj smo zadržali pozi-
tiven prodajni trend ob sicer 
zelo učinkovitem upravljanju z 
obratnim kapitalom. Obenem 
ocenjujemo kot dober tudi na-
daljnji potencial razvoja Sku-
pine Lisca, pri čemer bodo 
naše aktivnosti v prihodnje 
usmerjene v nadaljnjo krepi-
tev prepoznavnosti blagovne 
znamke na tujih trgih, vlaga-
nje v digitalizacijo prodaje ter 
krepitev segmenta produktov 
višjega-srednjega razreda. V 
letu 2018 tako pričakujemo 
nadaljnjo rast prodajnih pri-
hodkov v višini cca. 6 % ter po-
višanje dobička iz poslovanja 
na 3,3 milijona evrov. Ob tem 
bo Skupina Lisca zaposlovala 
približno 770 ljudi ter zniža-
la zadolženost pri bankah za 
cca. 10 %,« je strnil pričako-
vanja prvi mož Lisce.

Tako kot na prihodkovni le-
stvici je tudi tukaj na 3. mesto 
skočil Kovis, ki je zabeležil pol 
milijona več oz. 2,5 milijona 
evrov dobička. Z 8. na 4. mes-
to se je povzpel JYSK z 2,3 mili-
jona evrov dobička, 5. mesto je 
z dvema milijonoma dobička 
zadržal Willy Stadler, na 6. so 
s 3. mesta padle Terme Čatež 
z 1,9 milijona evrov dobička. 
Deseterico dopolnjujejo Las-
tinski PAK, I.H.S., Resistec in 
Athos, ki so le malo zamenjali 
mesta od lani. Opaznejši pa je 
skok Plastoforma Blanca, kjer 
so ustvarili skoraj 1,4 milijo-
na evrov dobička, s 25. na 11. 
mesto. »V podjetju Plastoform 
Blanca smo v letu 2017 bele-
žili rekordno rast, kar 60 %. V 
letošnjem letu zaznavamo, da 
so zaloge pri posrednikih še 
vedno zelo visoke, kar je pos-
ledica lanske, izredno poveča-
ne proizvodnje v naši branži, 
tako da v letošnjem letu upa-
mo na doseg lanskoletnega 
nivoja prometa,« so nam po-
jasnili v blanškem podjetju. 
Precejšnje vzpone na lestvici 
so naredili tudi Kostak (z 20. 
na 13. mesto), TIPS (s 23. na 
16. mesto), Stilles (s 24. na 18. 
mesto) in že omenjeno Zrno 
Raka s 44. na 19. mesto, kjer 
so ustvarili dobrih 600 tisoča-
kov dobička, za komentar po-
slovanja pa si tudi letos niso 

uspeli vzeti časa. Na lestvici je 
kar 16 novih imen, nekatera 
so dokaj znana (Rafael, Evro-
sad, SL-inženiring, Inplet, Ra-
deče papir nova, Pako, Grad-
nje, Integral Brebus, Saramati, 
Sipro …), druga širši javnosti 
skoraj povsem neznana (že pri 
prihodkih omenjeni Metaltec, 
Tehnični sistemi Bizeljsko, 
Transport Gaj Bizeljsko, CROZ 
Jesenice na Dolenjskem, KOG, 
Atal Brežice). Najvišje je na 
lestvico 'priletelo' sevniško 
gradbeno podjetje Rafael, ki 
je s 470 tisoč evri dobička pri-
stalo na 23. mestu (tudi njih 
smo zaman prosili za komen-
tar uspešnega poslovanja), na 
25. mesto se je s 450 tisočaki 
dobička uvrstil vodilni sloven-
ski sadjar Evrosad. Kot pravi 
njegov direktor Boštjan Ko-
zole, je avgusta 2014 uved-
ba ruskega embarga povzro-
čila veliko krizo sadjarstva v 
EU in dolgoročne negativne 
posledice za ta sektor, kate-
rega je kot članica EU deležna 
tudi Slovenija. »Kot da to ne 
bi bilo dovolj, sta bili v letih 
2016 in 2017 v Sloveniji dve 
zaporedni pozebi, še posebej 
lanska je bila katastrofalna. Z 
različnimi aktivnostmi smo v 
Evrosadu poskrbeli, da smo 
le minimalno zmanjšali števi-
lo zaposlenih, hkrati pa zago-
tovili pozitivno poslovanje,« 
nadaljuje Kozole, ki meni, da 
bo leto 2018 zaradi posledic 
pozebe in neugodnih vremen-
skih okoliščin še eno zahtev-
no leto za pridelavo, vendar 
načrtujejo postopno okreva-
nje, v zadnjem obdobju so po-
novno povečali število zapo-
slenih. »Izredno pomembno 
je, da smo se vrnili na naše 
ključne izvozne trge – Angli-
ja, Egipt in Dubaj, še posebej, 
ker je jesenska prodaja na do-
mačem trgu ob obilici sadja na 
vrtovih dosti slabša od prete-
klih let. V prihodnje načrtuje-
mo še večjo diverzifikacijo in 
investicije v zaščito proti kli-
matskim spremembam.«

Če še tukaj omenimo podje-
tja, ki so ostala tik pod 50-eri-
co: Jomi trade iz Radeč, Gri-
eshaber logistika, Špengler, 
krovstvo, kleparstvo iz Trži-
šča, Zobozdravstvo Tatalović 
iz Krškega in Posavc iz Brežic. 

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2017 (TOP 50)
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Z lanske lestvice je izpadlo ne-
kaj znanih podjetij iz kovinske 
branže (Metalna Senovo, Pre-
is Sevnica, Inkos Krmelj, tudi 
Grieshaber …), pa denimo Arh 
Elektromehanika, Kopter iz 
Leskovca, Dvigala Prijatelj iz 
Šentjanža, Trbovc iz Sevnice 
… Zanimivo bo videti, koliko 
letošnjih novincev na lestvi-
ci najboljših se bo na njej ob-
držalo, saj je z lanske izpadlo 
nekaj 'meteorjev': brežiški In-
tell, bistriški Arcore, Počitni-
ška skupnost Krško, brežiška 
Finema, cerkljanski gradbenik 
Oštir, kostanjeviški čistilni in 
knjigovodski servis I.P.Č. in je-
seniški 'plastičar' Form teh-
nik. Obstala so denimo manj 
znana podjetja, kot so bizeljski 
Agrad, senovski Fitosol in tr-
žiški CNC.

50 najuspešnejših družb Po-
savja je lani skupaj ustvarilo 
dobrih 39 milijonov evrov do-
bička oz. še milijon več kot leto 
pred tem, s čimer so presegli 
celo energetskih 'velikih pet', 
sicer pa je to skoraj 89 % (!) 
dobička vseh družb brez ener-
getike, kar priča o tem, da gre 
res za 'smetano' posavskega 
gospodarstva. 

PO OBČINAH: SEVNICA 
DOHITEVA BREŽICE

Poglejmo še primerjavo naj-
uspešnejših podjetij po obči-
nah (tabela 4). Med 50 podjetji 
v Posavju je še vedno največ, 

20 (lani 21), družb iz občine 
Krško, ki so za dober milijon 
popravile izkupiček leta 2016 
in s slabimi 15 milijoni evrov 
dobička prispevale 37 % v re-
gijski 'mošnjiček'. Drugo mes-
to je s 14 družbami od 50, kar 

je tri več kot leto prej, obdrža-
la občina Brežice, a se skupna 
vsota njihovega dobička ni bi-
stveno povečala, 10,5 milijona 
evrov pa predstavlja 27 % re-
gijskega. Brežiškim je tesno za 
petami enajst sevniških podje-
tij na lestvici najboljših, kar je 
sicer eno manj kot leta 2016, 
a so skupaj ustvarile dobrega 
pol milijona več dobička (10,3 
milijona), s čimer so svoj de-
lež v regiji dvignile na 26 %. 
Tri kostanjeviška podjetja na 
lestvici so presegla 3 milijone 
evrov dobička, kar je 8 % do-
bička regije, dve radeški pod-
jetji pa sta seštevek dobička 
nekoliko poslabšali in z dob-
rimi 700 tisočaki predstavlja-
jo slaba 2 % v regiji. Podobna 
so medobčinska razmerja po 

kriteriju zabeleženih prihod-
kov 50 največjih podjetij. 16 
družb iz občine Krško je ime-
lo lani 42 % prihodkov vseh 
družb z lestvice TOP 50, 15 
brežiških družb 24 %, 13 sev-
niških 20 %, po tri radeške in 

kostanjeviške pa po 7 %. Bi-
striška občina nima predstav-
nika med največjimi in naj-
boljšimi 50 podjetji.

PODJETJA ZASUTA 
Z NAROČILI

Zadnji znani podatki o letoš-
njem poslovanju posavskega 
gospodarstva kažejo, da se je 
v primerjavi z istim obdobjem 
v lanskem letu (od januarja do 
vključno maja) uvoz povečal 
kar za 25 % (s 194 milijonov 
evrov na 242 milijonov evrov), 
izvoz pa se je v tem obdobju 
povečal za 1,3 % (z 248 mili-
jonov na 251 milijonov evrov), 
kar pomeni, da posavsko go-
spodarstvo še naprej povečuje 
prihodke iz prodaje oz. gradi 

poslovni uspeh na tujih trgih. 
»Po razgovoru z vodstvi pod-
jetij med posavskimi gospo-
darstveniki veje optimizem, 
ki je na visoki ravni. Večina 
podjetij se pohvali, da so na-
ročila večja kot kdaj koli, da v 
proizvodnjah komajda še za-
gotovijo realizirati želene roke 
dobav in da se podjetja žele-
nim rokom prilagajajo tudi na 
način, da uvajajo tretjo izme-
no in dodatno še delo preko 
vikenda. Vse skupaj se odra-
ža, da je zasedenost proizvo-
dnih kapacitet na ravni, kot je 
ne pomnijo,« je aktualno sta-
nje pojasnil direktor regijske 
zbornice Gorišek. Poleg tega 
je večina podjetij pokrita z na-
ročili skoraj za eno leto vnap-
rej, kar podjetjem omogoča, 
da smeleje načrtujejo nabav-
ne verige, se odločajo za inve-
sticije in širitve na nove trge, 
čeprav na drugi strani veliko 
skrbi povzroča premajhen in-
teres za delo v proizvodnjah in 
splošno pomanjkanje kadra, 
zato podjetja iščejo rešitev 
tudi z zaposlovanjem tujcev. 
»Ker do konca leta posebnih 
presenečenj ni pričakovati, se 
lahko upravičeno nadejamo, 
da bodo gospodarske druž-
be prvič ustvarile več kot pol 
milijarde evrov dodane vred-
nosti in izboljšale vse ključ-
ne ekonomske kazalce. Temu 
bodo zagotovo sledili tudi sa-
mostojni podjetniki in zadru-
ge s sedežem v Posavju,« za-
ključuje Gorišek.
� Peter�Pavlovič

www.zarnkrsko.si

Občina
Število družb Vrednost dobička
2017 2016 2017 2016

Krško 20 21 14.720.420 13.572.417
Brežice 14 11 10.589.781 10.349.653
Sevnica 11 12 10.299.534 9.673.273
Kostanjevica 3 3 3.134.046 2.787.012
Radeče 2 2 727.719 974.538
Bistrica ob S. - 1 - 519.064
SKUPAJ 50 50 39.471.500 37.875.957

Tab 4: PRVIH 50 DRUŽB IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH 
Vir: AJPES in lastni izračuni

EVROSAD D.O.O. KRŠKO, CESTA 4. JULIJA 134, 8270 KRŠKO
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KOSTANJEVICA NA KRKI, MOKRICE – Nadaljujejo se sreča-
nja ključnih partnerjev turističnih zgodb Posavja v sklopu 
projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne 
destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvoj-
na agencija Posavje. 

11. septembra je potekalo drugo srečanje v prostorih Galeri-
je Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki s poudarkom na kultur-
nih turističnih projektih. Dogodek je vodil mag. Niko Slavnič 
ob strokovni podpori dr. Aleša Gačnika. Predstavnike občin, 
gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, kulturnih 
organizacij, društev in zavodov ter turističnih ponudnikov iz 
Posavja sta pozdravila kostanjeviški župan Ladko Petretič in 
direktor galerije Goran Milovanović. Sledili sta predavanji Žige 
Novaka, direktorja in ustanovitelja Orehovega gaja, o turističnih 
doživetjih s konkretnimi primeri s področja turizma in predlogi 
za Posavje ter Aleksandra Bohinca, direktorja podjetja Borbo-
na Catering, ki je predstavil sofinanciran projekt pod imenom 
Dolenjske Benetke, ki odpira nove, bolj komercialne turistične 
priložnosti v Kostanjevici na Krki. Sledil je še intenziven delav-
niški del mag. Slavniča, na katerem se je predstavilo šest pov-
sem novih ITP projektov udeležencev, med katerimi so nagra-
dili tri najboljše projekte.

Tretje srečanje je 19. septembra potekalo na gradu Mokrice, v 
ospredju pa so bili integralni turistični produkti s področja ter-
malnega turizma, energije in namestitev. Sandi Kovačevič, di-
rektor Cubo Group, je predstavil Hotel Cubo v Ljubljani, ki je 
prejel že vrsto prestižnih nagrad ter se ponaša z odličnimi oce-
nami na različnih popotniških in rezervacijskih straneh. Gorazd 
Ferk, direktor podjetja Digitalni turizem d.o.o., je predstavil pro-
jekt Življenje Gorjana po poteh in sledeh, s katerim želijo oži-
veti Gorjana, klenega prebivalca Gorjancev iz 16. stoletja. Pro-
jekt je bil prepoznan kot zanimiv ter ga je podprlo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. V drugem delu srečanja je 
moderator Slavnič skupaj z udeleženci razvijal energetski ITP, 
razprava pa je potekala tudi o možnostih oblikovanja številnih 
gastronomskih integralnih turističnih produktov, ki imajo velik 
potencial. 25. septembra je v Radečah potekalo že četrto sreča-
nje s poudarkom na zelenem, ribiškem in kolesarskem turizmu 
ter digitalni promociji.
� P.�P./vir:�RRA�Posavje

Minilo že drugo in tretje srečanje 
turističnih akterjev Posavja
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Eden najvidnejših posavskih 
gospodarstvenikov, pred leti 
tudi prejemnik nagrade GZS, 
Martin Novšak meni, da je 
rast posavskega gospodarstva 
posledica splošnega okrevanja 
gospodarstva ne le v sloven-
skem, ampak v širšem global-
nem okolju, zlasti v evropski 
avtomobilski industriji, na ka-
tero je naše gospodarstvo pre-
cej vezano. »Cena nafte poga-
nja svetovno gospodarstvo 
– kmetijstvo, transport, indu-
strijo, materiale in tudi pora-
bo,« poudarja Novšak. V tej 
luči rast našega gospodar-
stva ni posledica kakšnega 
posebnega preboja podjetij 
v regiji ali državi, saj Sloveni-
ja nima takšne davčne osnove 
oz. prednosti, ki bi omogoča-
la bistveno večjo gospodar-
sko aktivnost kot drugje. »Če 
gre Nemčiji dobro, gre dobro 
tudi slovenskemu gospodar-
stvu,« ponazori našo odvisnost 
od dogajanja v ključni partne-
rici slovenske industrije in iz-
postavi zlasti vlogo izvoznikov. 
»Če je gospodarstvo vpeto v 
tuje trge, je veliko potovanja 
tako materialov kot denarja.«

PREMOČ ENERGETIKE 
JE TEŽAVA

Seveda tudi on poudari vodilno 
vlogo energetike v posavskem 

gospodarstvu, a dodaja, da v 
tem vidi težavo: »Če iz podat-
kov umaknemo energetiko in z 
njo povezane družbe, Posavje 
pade med najmanj razvite re-
gije v Sloveniji.« Želi si, da bi se 
razvijale tiste gospodarske de-
javnosti, ki omogočajo ustvar-
janje visoke dodane vrednosti. 
»To je možno na dva načina: z 
visoko usposobljenimi, plača-
nimi in motiviranimi ljudmi ali 
s kapitalom in posledično viso-
kotehnološko opremo. V tem 
delu imamo v Posavju relativ-
no dobro izobražen inženir-
ski kader, ki bi lahko prodiral 

na tuje trge 
in tukaj so 
priložnosti,« 
pravi izkuše-
ni energetik, 
a dodaja, da 
je žal pri nas 
najmanj ob-
davčeno delo 
za minimal-
no plačo, ni 
pa ukrepov, 
s katerimi 
bi pomagali 
temu razvoju 
in povečevali 
dodano vred-
nost. Prilož-
nosti vidi v iz 
energetike iz-
hajajočih ser-
visnih dejav-

nostih, kot so gradbeništvo, 
inženirske storitve, vzdrževa-
nje …, ne le v domačem okolju, 
ampak na svetovnem trgu, kjer 
primanjkuje teh storitev.

Problem usposobljenih ka-
drov je čedalje večja teža-
va tudi v posavskem gospo-
darstvu, predvsem mojstrov, 
ki se upokojujejo, mlajših pa 
ni zaradi uvedbe usmerjene-
ga izobraževanja, pa tudi in-
ženirskega kadra. »Naročila 
so, potreba po poslih je, ni pa 
ekip in motiviranih ljudi, ki bi 
delali na tujih trgih,« opozar-

ja sogovornik. Ravno z name-
nom spodbujanja iskanja ka-
drov za tehnično-tehnološke 
panoge so ustanovili združe-
nje za kovinsko-predeloval-
no industrijo. »Nekateri zara-
di tega selijo proizvodnjo, pa 
tudi razvojne centre, drugam. 
To pa je odliv znanja in poten-
ciala za razvoj,« opozarja Nov-
šak. Ocenjuje, da je trend ras-
ti v letošnjem letu malce nižji 
kot v minulih, a še vedno bele-
žimo močno gospodarsko rast, 
ki se iz primarne industrije širi 
na storitveno dejavnost, inve-
sticije, robotizacijo itd. 

PODJETJA PRIPRAVLJENA 
NA NOVO KRIZO

Čeprav smo komaj zlezli iz 
ene gospodarske recesije, se 
pogosto govori že o novi. Smo 
pripravljeni nanjo? »Kot drža-
va v celoti glede na takšno jav-
no porabo niti slučajno nis-
mo pripravljeni, prej bi rekel, 
da trošimo, kot da bomo ime-
li gospodarsko rast še trikrat 
večjo,« je neposreden Novšak, 
»podjetja pa se absolutno prip-
ravljajo. Ne nazadnje vse pri-
vatne firme ves svoj dobiček 
vlagajo nazaj v razvoj. V Po-
savju ne poznam družbe, ki bi 
izplačevala dobiček, kar po-
meni, da reinvestirajo, se raz-
vijajo in se borijo za nove trge, 

zato bodo pripravljene na nove 
krize.« Seveda pa bi bilo dobro, 
če bi bilo gospodarstvo diver-
zificirano in ne bi bilo odvis-
no le od enega kupca ali do-
bavitelja. Gospodarstvo ni več 
tako zadolženo, saj so posojila 
najdražji vir financiranja novih 
projektov.

Glede napovedi višje obdav-
čitve kapitalskih dobičkov, 
ki je tako zelo odmevala ob 
sestavljanju nove vlade, meni, 
da ima ta grožnja v praksi že 
velik učinek, večjega, kot če 
bi bilo to dejansko sprejeto: 
»Zdaj vsi razmišljajo o tem in 
se bojijo že sence, ne le dreve-
sa.« Po njegovem mnenju se k 
sreči številne zaveze v koalicij-
ski pogodbi težko realizirajo, 
vendar pa ga skrbi razmišlja-
nje, ki je v ozadju. »Bojim se, 
da je škoda že narejena, tudi če 
do tega davka ne pride,« pou-
darja, saj bodo investitorji trik-
rat premislili, ali bodo vlagali v 
tem okolju. Razmišljanje, da je 
prostora za obdavčitev in po-
sledično zapravljanje še veli-
ko, mu je tuje in ocene gospo-
darske zbornice so glede tega 
zanj še premile. »So pa dolo-
čeni ukrepi, ki na prvi pogled 
izgledajo slabo – npr. minimal-
ni 5-odstotni davek, ki nas kot 
energetska podjetja zelo tepe, 
saj pri novih investicijah ko-

ristimo maksimalne davčne 
olajšave, torej nam to zmanj-
šuje investicijski potencial –, 
vendar je za njim logika in ga 
podpiram,« najde tudi pohval-
ne besede za zaveze v koalicij-
ski pogodbi.

MALOKDO ŽELI 
PREVZETI VODENJE

Meni, da je v Posavju dovolj 
mladega izobraženega mana-
gerskega kadra, ki pa ga je tež-
ko motivirati: »Zavzeti vodil-
na mesta, kar negativno vpliva 
na družinsko življenje in osta-
lo, je težko. Kdo se hoče izpo-
staviti in potegniti neko firmo 
naprej, pri tem pa delati več?« 
Opozarja na problem odliva 
najboljšega kadra v druge re-
gije in tujino, kar bi morali z 
ukrepi zaustaviti in spodbu-
diti njegovo vračanje, pogreša 
tudi medijsko razpravo o tem. 
»Mlad človek stane 100 ali 200 
tisoč evrov, da pride do visoke 
izobrazbe. Če vrača družbi, bo 
vrnil milijone, ampak če vrača 
v tujini, je to odliv našega kapi-
tala – sredstev staršev, javnih 
sredstev šolanja in življenja v 
najboljših letih,« ponazarja. 
Zanj je to največja grožnja slo-
venskemu razvoju, večja kot 
naftne, finančne in druge krize.  

� Peter�Pavlovič

Novšak: Največja težava je odliv kadra
POSAVJE – Za komentar lanskega poslovanja posavskega gospodarstva in oceno trenutnega stanja v njem smo prosili Martina Novšaka, predsednika upravnega 
odbora GZS OZ Posavje, Krško in podpredsednika upravnega odbora GZS za področje sodelovanja z območnimi oz. regionalnimi zbornicami.

Martin�Novšak

VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER

Pridite vnovič 
v Avtohišo Radanovič Brežice

vaša avtohiša 
za osebna in gospodarska vozila

www.radanovic.siTehnološka 
oprema 
za boljši jutri

www.kim.si

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in se priporočamo še naprej!
www.zidarstvo-fasaderstvo.com
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www.preskar.com

07 488 02 43

GINEKOLOŠKA  AMBULANTA
PRESKAR

031 38 20 20

OČESNA ORDINACIJA
PRESKAR

Uspešno poslovno desetletje 
zaključujemo s selitvijo 

v nove prostore. 
Ostanite del naše zgodbe. 

Dobrodošli! 

TEHNIČNI PREGLEDI Z
NAJDALJŠO TRADICIJO
V POSAVJU!

www.avtoline.si
Ker rad vozim. Varno in udobno.

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 

Cene stanovanj 
s podzemnimi garažami 

od 95.146,17 € do 
157.373,83 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

OOZ Krško že dolga leta spod-
buja podjetniško povezovanje 
s sosednjo Hrvaško, pridružili 
so se številni organizatorji in 
partnerji, od nacionalnih obr-
tnih in gospodarskih zbornic, 
resornih ministrstev, poslov-
nih klubov do podjetij iz vseh 
treh držav, z namenom, da se 
še izboljša gospodarsko, pod-
jetniško povezovanje in sode-
lovanje med državami. Takšna 
je bila tudi vsebina dogodka. 
Mednarodni gospodarski fo-
rum je bilo prvo trilateralno 
srečanje gospodarstva treh 
držav, kar pomeni prvi korak 
k vzpostavitvi dobrih podjetni-
ških vezi v širši regiji. Dogod-
ka se je udeležil tudi slovenski 
gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek, ki je poudaril 
pomembnost tovrstnih srečanj 
gospodarstvenikov in izposta-
vil rast blagovne menjave med 
državami. Dejal je, da je Srbija, 
ki je bila letošnja država par-
tnerica 51. MOS, pomemben 
gospodarski partner Slovenije 
in ravno v Srbiji deluje največ 
podjetij v slovenski lasti v tuji-
ni. Pomen dogodka je izposta-
vil tudi podpredsednik pokra-
jinske vlade Vojvodine Đorđe 
Miličević, ki je zbrane nago-
voril v imenu in po pooblasti-
lu srbskega resornega mini-
stra. Med uvodnimi govorniki 

Gospodarski forum treh držav
CELJE – V sklopu 51. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju je potekal Mednarodni gospo-
darski forum treh držav, ki so si nekdaj delile skupno zgodovino – Slovenije, Hrvaške in Srbije. Forum so 
pripravili na pobudo Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Krško.

je bil tudi predsednik OOZ Slo-
venije Branko Meh, ki je de-
jal, da so se slovenski obrtniki 
in podjetniki po izgubi nekda-
njega skupnega tržišča držav 
bivše Jugoslavije morali znaj-
ti ter so se obračali predvsem 
na tržišča Avstrije, Nemčije in 
sosednjih držav, v zadnjih ne-
kaj letih pa se počasi vračajo 
in na novo vzpostavljajo po-
slovne vezi s Hrvaško in Sr-
bijo, sam pa tu vidi veliko pri-
ložnosti tudi za obrtništvo in 
malo gospodarstvo. 

Več kot sto udeležencev, v ve-
čini podjetnikov iz vseh treh 
držav, je prisluhnilo predsta-
vitvam aktualnih gospodar-
skih gibanj, gospodarsko–
statusno pravne ureditve in 

primera dobre prakse sodelo-
vanja teh držav skozi projekt 
MASTER 5, s katerim bodo iz-
delali model mojstrske šole. 
Kot odličen primer interna-
cionalizacije je svoje izkušnje 
predstavilo podjetje Orbico, ki 
je pred več kot 25 leti pričelo 
pisati zgodbo uspeha ter delu-
je na 19 trgih držav, zaposluje 
okoli 6000 delavcev in je eno 
izmed vodilnih podjetij za di-
stribucijo v Evropi. Na forumu 
je bil prisoten tudi ustanovi-
telj in lastnik podjetja Branko 
Roglić, tudi častni generalni 
konzul Slovenije v Splitu.

Sklepno dejanje foruma je bila 
okrogla miza, ki so jo organi-
zatorji poimenovali »Poslova-
nje od Ljubljane do Beograda 

– podobnosti, razlike in izzi-
vi«. Udeleženci okrogle mize 
so bili uspešni podjetniki vseh 
treh držav. Razprava je pote-
kala o priložnostih in zanimi-
vostih Srbije, Hrvaške in tudi 
Slovenije za investicije iz tu-
jine, o problemih in izzivih, s 
katerimi se srečujejo podjetni-
ki, izpostavljen je bil globalni 
problem sodobnega gospodar-
stva, ki je pomanjkanje ustre-
zno usposobljenega kadra. 
Za uspešnost podjetja je po-
membna internacionalizacija 
ali, kot se je izrazil izkušen go-
spodarstvenik Anton Papež, 
lahko kar pozabimo na podje-
tja, ki delujejo le na lokalnem 
področju. Udeleženci okrogle 
mize so si bili enotni, da ima 
to področje velik potencial in 
da je treba še poglobiti gospo-
darske vezi, saj vse tri države 
predstavljajo le 0,8 % evrop-
skega gospodarstva, da pa ra-
zvoja ne more biti, če ni ustre-
zne podjetniške klime. Tako so 
med vrsticami podali apel po-
litiki, da mora ustvariti pozi-
tivno podjetniško okolje, ki bo 
preprečilo odhod investitorjev 
iz naše regije in omogočalo ra-
zvoj, ne pa nenehnega ukvar-
janja s problemi in težavami, s 
katerimi se gospodarstveniki 
že predolgo srečujejo. 
 Vir:�OOZ�Krško
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Zbrani�na�mednarodnem�forumu,�ki�so�ga�pripravili�na�po-
budo�krške�obrtno-podjetniške�zbornice
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Podjetje, v katerem izdelujejo 
zelo kakovosten papir, je pre-
živelo čase Napoleonovih Ilir-
skih provinc in Avstro-Ogrske 
monarhije, delovalo je v času  
prve in druge svetovne vojne – 
in deluje tudi danes, v prvi po-
lovici 21. stoletja, čeprav so se 
leta 2012 vrata skoraj zaprla, a 
našli so se posamezniki, ki so 
verjeli v vnovičen zagon. 

V najboljših časih je bilo v ra-
deški papirnici zaposlenih 
okoli 1200 ljudi, zdaj jih je 
306 (od tega jih je nekaj več 
kot sto zaposlenih v hčerinski 
družbi Muflon). Podjetje je v 
trenutni lasti družine Al Suda-
is iz Savdske Arabije, radeško 
družbo pa vodijo trije direk-
torji, ki so njeni zakoniti za-
stopniki – mag. Leopold Povše je direktor financ in računovod-
stva, Mateja Kajzba je direktorica za pravne in kadrovske zadeve, 
Tomaž Režun, ki je tudi nepoklicni župan občine Radeče, je di-
rektor proizvodnje. 

ZGODOVINSKI ORIS

Papirnica Radeče naj bi začela s svojim delovanjem kot mlin za pa-
pir v slikoviti dolini potoka Sopota leta 1736. To naj bi potrjeval 
najden vodni znak z imenom »Ratschah« na papirju rojstne knji-
ge za Radeče iz omenjenega leta v arhivu nadžupnije v Laškem 
(obstajajo tudi indici, ki kažejo, da bi se lahko ročna proizvodnja 
papirja začela že pred omenjenim letom). Po tem letu se je raz-
voj papirništva ob hudourniškem potoku nadaljeval in postopo-
ma prevzemal vlogo najpomembnejšega gibala gospodarskega 
življenja na radeškem območju. V dolgoletnem obdobju delova-
nja najstarejše slovenske papirnice so se lastniki menjali, a vsak 
je pustil svoj pečat. 

Eden prvih lastnikov mlina za papir je bil Andrej Müllner, ki je ve-
ljal za zelo dobrega papirničarja tistega časa. Ročno naj bi izdelo-
val veliki, srednji in mali poštni papir, konceptni papir, ovojni pa-
pir, pivnike in lepenko. Za označevanje je uporabljal tudi različne 
vodne znake (eden izmed njih je imel sredi pole poštni rog ter 
grb radeških graščakov Mordax, ki so imeli v lasti tudi boštanjsko 
graščino). Kasneje je mlin, v katerem je potekalo ročno izdelova-
nje papirja, še nekajkrat menjal lastnika. Leta 1819 sta ga kupila 
brata Jurij in Karel Tanzer (Jurij je imel tudi tiskarno v avstrijskem 
Gradcu) in dozidala zidano gospodarsko poslopje s šestimi soba-
mi za zaposlene, kuhinjo, vinsko klet in veliko zbiralno dvorano 
s sušilnimi napravami, hleve in druge pomožne prostore. Popol-
no prenovo je papirnica doživela, ko jo je leta 1878 kupil delničar 
papirnice v Vevčah pri Ljubljani, podjetnik in posestnik Valentin 
Krisper. Na Dunaju je za papirnico v Radečah kupil tudi prvi papir-
ni stroj, ki je omogočal izdelovanje finega dokumentnega papirja 
za razne listine. Leta 1907 so odkupili tedanjo radeško papirni-
co, ki je bila v zelo dobrem stanju, trije bratje – Ferdinand, Adolf 
in Rudolf Piatnik z Dunaja. Ti so z raznimi prezidavami spreminja-
li podobo tedanjih stavb. Ko je leta 1935 prišel v Radeče inženir 
Viktor Piatnik, je izdelal načrte za drugi papirni stroj za izdelavo 
še boljših papirjev in kartonov in z obema papirnima strojema so 
proizvedli 25 ton papirja dnevno.

Danes ima podjetje Radeče papir nova d. o. o. dva papirna stro-
ja, to sta stroj 4 (PS4) ter stroj 5 (PS5). Oba stroja sta imela tri 
predhodnike, ki pa jih danes ni več. Stroj PS4 je v stalni upora-
bi od leta 1975 in proizvaja klasičen, to je fotokopirni papir, ki 
je najbolj poznan v formatih A4 in A3. Sposoben je proizvajati 
papir z različno gramaturo (debelino) in v različnih barvah. Na 
PS4 lahko izdelujejo tudi papir s kontinuiranim vodnim znakom, 
tako da se stroj lepo dopolnjuje s PS5. »Stroj PS5 je bil postavljen 
leta 1983 in je namenjen proizvodnji vrednostnih in zaščitenih 
papirjev. Območje papirnega stroja PS5 velja za zaščiteno, kar 
poleg posebnega elektronskega varovanja pomeni, da mora biti 
vsak zunanji dostop do stroja posebno najavljen in odobren. Ta 
omejenost je nuja za primerno zaščito, saj so vrednostni papir-
ji specializirani glede na posamezno stranko, katere podatki in 
zaščite v papirju morajo ostati zaupne,« nam zaupajo v podjetju.

HČERINSKA DRUŽBA MUFLON D. O. O.

Družba Radeče papir nova d. o. o. ima tudi hčerinsko družbo 
Muflon d. o. o., družbo za usposabljanje in zaposlovanje inva-
lidov. Začetki njenega delovanja segajo v leto 1973, ko je pod-
jetje Radeče papir ustanovilo proizvodni obrat Muflon. Danes 
imajo tri glavne oddelke: grafiko, konfekcijo in samolepilne ma-
teriale. V letošnjem marcu so zaključili še z investicijo v t. i. čis-
to sobo. V njej proizvajajo izdelke za farmacijo pod enako nad-
zorovanimi mikroklimatskimi pogoji, kot jih imajo farmacevti v 
svoji proizvodnji. Naložba je bila vredna 140 tisoč evrov in že 
vpliva na povečanje naročil.

Radeška družba Muflon je v 45 letih delovanja postala eden iz-
med vodilnih proizvajalcev samolepilnih materialov v srednji 
Evropi. Na leto proizvede 30 milijonov kvadratnih metrov sa-
molepilnih materialov in folij, izdeluje pa tudi etikete, različne 
vrste tiskovin ter izdelke iz papirne konfekcije. 

GLAVNI PROIZVODI IN ZAHTEVEN GLOBALNI TRG

Glavni proizvodi podjetja Radeče papir nova d. o. o. so vrednost-
ni papirji z visoko varnostjo in papirji z vodnimi znaki ter grafič-
ni, risalni tehnični in pisarniški papir. Pri produktih velja izposta-
viti kakovost nad kvantiteto ter prilagodljivost. »Našim kupcem 
lahko ponudimo končen produkt v zelo kratkem času. Specifika 
je seveda toliko večja pri vrednostih papirjih, ki pa se naredijo 
popolnoma po željah in zahtevah vsakega kupca posebej,« po-
jasnjujejo v podjetju in dodajajo, da je trg trenutno precej zah-
teven. »Kot vemo, se svet modernizira, digitalizira in poslovanje 
še zdaleč ne poteka le na papirju, kot je bilo to v preteklosti, a 
to v nobenem oziru ne pomeni, da je potreba po papirju elimini-
rana. Papir ohranja svoje mesto na globalnem trgu in, vsaj v tem 
trenutku, pomeni nujo pri poslovanju, saj so t. i. fizične kopije 
še vedno del vsakdana,« dodajajo in nadaljujejo, da so s svojimi 
proizvodi prisotni tako v Evropi kot tudi v Aziji, Afriki in Ame-
riki. Nekje tri četrtine proizvodov obeh družb izvažajo v tujino, 
četrtino prodajo v Sloveniji. 

»Trenutno najbolj aktualen 
trend v naši panogi je nesta-
bilna in že nekaj časa naraš-
čajoča cena naše osnovne su-
rovine, celuloze. Tudi najbolj 
prekaljeni ’papirniški mački’ ne 
pomnijo, kdaj v preteklosti bi 
cena le-te tako nestabilno ras-
la in se tako pogosto spremi-
njala. To nam predstavlja pre-
cejšnjo težavo, saj porast cene 
surovin pomeni premo soraz-
merno rast proizvodne cene 
končnega produkta. Vse sku-
paj skušamo regulirati z rednim 
spremljanjem trga celuloze ter 
aktivnim pristopom k optimi-
zaciji proizvodnje,« še povedo 
in dodajo, da sodijo med njiho-
ve strateške partnerje velepro-
dajne verige ter državne tiskar-
ne po celem svetu.

TRADICIJA, ZNANJE, KAKOVOST

Večstoletna papirniška tradicija prinaša znanje in izkušnje papir-
niških mojstrov, ki jim mlajše generacije vestno sledijo. Njihova 
strokovnost se kaže v kakovosti izdelave vseh vrst papirjev, ki jo 
je mogoče zaznati z otipom – kot bi se dotaknili narave, na ka-
tero so ponosni in jo želijo z različni okoljevarstvenimi ukrepi 
ohranjati. Vse dejavnosti družbe temeljijo na medsebojnem za-
upanju, predanosti in transparentnosti v odnosu do skupine kot 
tudi do vseh ostalih deležnikov. »Vidi se, da je zaposlenim res-
nično mar za rast in razvoj podjetja, ne le iz lastne eksistencial-
ne želje, temveč je to tudi plod dolgoletne papirniške tradicije, 
ki jo je moč zaznati na vsakem koraku,« pojasnjujejo in to pove-
zanost med ljudmi, z domačim krajem, občino in regijo je resnič-
no mogoče začutiti v pogovoru ali ob obisku kraja. 

»Ljudje so najpomembnejši vir uspeha vsakega podjetja. Tega se 
zavedamo tudi v Radeče papir novi, zato ustvarjamo delovno oko-
lje, ki našim zaposlenim nudi varne in kakovostne pogoje dela, 
hkrati pa omogoča osebni razvoj,« dodajajo. Profili zaposlenih so 
izjemno različni, od klasičnih papirničarjev do kemikov, ekono-
mistov, električarjev, strojnikov itn. Velja omeniti, da so trenutno 
aktivno vključeni v prebuditev programa vajeništva za specifično 
izobrazbo papirničar, podelili pa so tudi tri kadrovske štipendije.

NAČRTI ZA BODOČNOST

V družbi Radeče papir nova d. o. o. in njeni hčerinski družbi Mu-
flon d. o. o. bodo še naprej ohranjali kvaliteto lastnih produktov 
ob ohranjanje naravnih virov na podlagi uporabe najboljših okolj-
skih praks ter spoštovali tradicijo predhodnikov, ki so z veliko vo-
ljo, požrtvovalnostjo, vztrajnostjo, odločnostjo, preudarnimi od-
ločitvami in znanjem popeljali ime kraja ob izlivu Sopote v Savo 
v širni svet. Pogoji za delovanje radeške papirnice, ki je največ-
ji delodajalec v občini, so zaenkrat obvladljivi, a kljub temu bi si 
želeli boljšo povezanost z avtocestnimi povezavami in infrastruk-
turo, ki bi njene poti naredila še učinkovitejše. 

»Zavest papirništva v Radečah ostaja močna, to so naše koreni-
ne in v njih je življenjski sok, ki ga potrebuje drevo za rast, Ra-
deče pa potrebuje papirnico,« zaključujejo v podjetju, ki zvesto 
sledi vrednotam odličnosti, odgovornosti, trajnosti in zaupanja. 

Tradicija papirništva 
v Radečah se nadaljuje

RADEČE – Tradicija proizvodnje papirja v radeški občini sega v prvo polovico 18. stoletja. Znanje in izkušnje iz tega obdobja se že skoraj tri stoletja prenašajo 
iz roda v rod in še dandanes pomembno sooblikujejo gospodarski ter življenjski utrip, saj je papirnica največji delodajalec v občini, ki ima trenutno 4211 pre-
bivalcev (od tega jih je polovica delovno aktivnih).

Obisk OŠ Radeče

Proizvodnja

Papirnica Radeče papir nova

www.muflon.siwww.radecepapir.si
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Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV 
V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE 

REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

delodajalec smer izobraževanja
skupno 
število 

štipendij
Savaprojekt d.d.
CKŽ 59, 8270 Krško
07 49 14 200 (Maja Rihter)
savaprojekt@savaprojekt.si 

mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
mag. inž. strojništva – 1 štipendija
mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

4

Preis Sevnica, proizvodnja 
in trgovina, d.o.o.
Savska cesta 23, 8290 Sevnica
07 81 61 853 (Mojca Zakošek)
m.zakosek@preis.si 

strojni mehanik – 2 štipendiji
oblikovalec kovin – orodjar – 2 štipendiji  4

Muflon d.o.o.
Titova 99, 1433 Radeče
03 56 80 313 (Vida Kišek)
vida.kisek@muflon.si 

strojni tehnik – 1 štipendija
elektrotehnik – 1 štipendija
kemijski tehnik – 1 štipendija

3

I.H.S. Industrijski manipulacijski 
sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško
07 49 14 100 (Sabina Pregrad)
sabina.pregrad@ihs.si 

oblikovalec kovin - orodjar – 2 štipendiji
strojni mehanik – 4 štipendije
elektrikar – 2 štipendiji
strojni tehnik – 2 štipendiji
elektrotehnik – 2 štipendiji
inženir strojništva – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (VS) – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (UN) – 1 štipendija
dipl. inž. elektrotehnike (VS) – 1 štipendija
dipl. inž. elektrotehnike (UN) – 1 štipendija
dipl. inž. računalništva in informacijskih tehnologij 
(VS) – 1 štipendija
mag. inž. strojništva – 3 štipendije
mag. inž. elektrotehnike – 2 štipendiji
mag. inž. računalništva in informatike – 1 štipendija

24

TPV Trženje in proizvodnja 
opreme vozil d.o.o.
PE BREŽICE
Kandijska cesta 60, 
8000 Novo mesto
07 39 18 686 (Anja Repolusk)
tpv@tpv.si 

oblikovalec kovin – orodjar – 1 štipendija
dipl. inž. elektrotehnike – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva – 2 štipendiji
mag. inž. informatike – 1 štipendija
mag. inž. strojništva – 1 štipendija
mag. inž. elektrotehnike – 1 štipendija

7

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

in vabi 

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja 
odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni ter niso prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje ter izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se 

najkasneje do 15. 10. 2018 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

Delodajalce z že izbranimi štipendisti pa obveščamo, da se lahko prijavijo na Javni razpis za izbor 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko 2018/2019.

Vsa dodatna pojasnila so vam na voljo na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; 
Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .

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

SPOT svetovanje
Posavje

Sedež SPOT svetovanje Posavje
Cesta krških žrtev 46, 8250 Krško 

www.cptkrsko.si 

»Projekt »SPOT svetovanje Posavje«
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

URADNE URE

ponedeljek, torek in petek
od 8.00 do 14.00 

sreda
od 8.00 do 17.00

Na nacionalni ravni je bilo z januarjem 2018 vzpostavljenih dvanajst Slovenskih 
Poslovnih Točk (SPOT) kot nadgradnja programa VEM (Vse na enem mestu).

Tudi v Posavju deluje poslovna točka v okviru 
Centra za podjetništvo in turizem z nazivom

SPOT SVETOVANJE POSAVJE
Vzpostavljena je z namenom podpore in pomoči potencialnim in obstoječim podjetnikom 

ter malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi 
na celotnem območju posavske regije. 

Katere storitve lahko potencialna in obstoječa 
podjetja dobite na SPOT svetovanje Posavje?

Brezplačno informiranje
v smislu rednega in ažurnega obveščanja 
strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih 
na področju spodbujanja podjetništva.

Brezplačno udeležbo na usposabljanjih 
in delavnicah, 
katerih namen je krepiti znanje, veščine in 
kompetence na področju podjetništva. 

Brezplačno osnovno svetovanje 
strankam na področjih, ki segajo vse od 
priprave poslovnih načrtov, marketinga 
in vodenja podjetij do internacionalizacije 
podjetij ter državnih spodbud.

Brezplačna registracija in spremembe 
za s.p. ali enostavne d.o.o. ter ostali 
postopki v okviru SPOT Registracije. 

Kdo smo svetovalci, 
ki vam lahko pri tem pomagamo?

Svetovalec Telefon E-pošta

Mateja Jurečič 07/490 22 25 mateja.jurecic@cptkrsko.si
Karmen Levak 07/490 22 24  karmen.levak@cptkrsko.si 

Sedež SPOT svetovanje Posavje
Center za podjetništvo in turizem
Cesta krških žrtev 46, 8250 Krško 

www.cptkrsko.si 

»Projekt »SPOT svetovanje Posavje«
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Novomeško družinsko pod-
jetje Roletarstvo Medle ima 
42-letno zgodovino in ga us-
pešno vodi druga generaci-
ja. Trenutno redno zaposluje 
135 sodelavcev, skupaj z inva-
lidskim podjetjem in agencij-
skimi sodelavci pa jih je 174. 
Lani je ustvarilo 19,44 milijo-
na evrov prihodkov, kar je v 
primerjavi z letom 2015 sko-
raj 45-odstotna rast. 

Krški zdravstveni center 
Aristotel, v katerem letos za-
okrožajo 20 let delovanja, 
vodi ustanoviteljica in solas-
tnica Darja Čakar. Za izvaja-
nje osnovne in specialistične 
zdravstvene dejavnosti, ki ju 

Gazela je Roletarstvo Medle, 
finalista Aristotel in Pako

zagotavljajo v ambulantah v 
Krškem in Novem mestu, skrbi 
32 zaposlenih in 26 zunanjih 
sodelavcev različnih strok. 
Lani so ustvarili 1,8 milijona 
evrov prihodkov, kar je v pri-
merjavi z letom 2015 33-od-
stotna rast. 

Podjetje Pako z Jesenic na Do-
lenjskem je specializirano za 
distribucijo repromateriala in 
opreme za reklamno in tiskar-
sko industrijo, vodi pa ga Gre-
gor Šimunovič, predstavnik 
druge generacije družinske-
ga podjetja. Skupina zaposlu-
je 47 ljudi in je lani ustvarila 
9,45 milijona evrov prihodkov. 

Po indeksu rasti prihodkov 
med letoma 2012 in 2017 
je sto najhitreje rastočih ga-
zel dolenjsko-posavske regi-
je (pri tem moramo pripomni-
ti, da tako poimenovana regija 
dejansko ne obstaja in da gre 
za umetno združevanje dveh 
regij, kjer Posavje ponavadi 
precej »izgubi« na pomenu), 
ustvarilo 2856 novih delovnih 
mest (43-odstotna rast), re-
gijsko gospodarstvo pa 5637 
(14-odstotna rast). Stoterica 
najhitreje rastočih je za 74 od-
stotkov izboljšala rast prodaje 
(regija za 37 odstotkov), doda-
no vrednost pa 69 odstotkov 
(regija za 27 odstotkov).
� P.�P./Vir:�Dnevnik,�d.d.

OTOČEC – V hotelu Šport Otočec so 20. septembra razglasili  drugega finalista  v izboru Slo-
venska gazela 2018, ki ga prireja družba Dnevnik. Naziv dolenjsko-posavska gazela 2018 
je pripadel podjetju Roletarstvo Medle iz Novega mesta, ostala dva finalista pa sta bili po-
savski podjetji Aristotel, zdravstveni center, d. o. o., iz Krškega in Pako, podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino, d. o. o., z Jesenic na Dolenjskem.

KRŠKO – Potem ko je RRA 
Posavje 22. avgusta objavila 
javni razpis za izbor projektov 
sofinanciranja kadrovskih šti-
pendij za šolsko/študijsko leto 
2018/2019 (objavljen je na 
spletni strani RRA Posavje in je 
namenjen delodajalcem regije 
Posavje, ki želijo dijakom ozi-
roma študentom podeliti ka-
drovsko štipendijo za šolsko/
študijsko leto 2018/2019; rok 
prijave je do porabe sredstev 
oz. do 30. 9. 2019), je 18. sep-
tembra v KD Krško potekala 
predstavitev javnega razpisa za 
delodajalce in Regijske štipen-
dijske sheme za obdobje 2016–

2022. V sklopu slednje bo RRA 
Posavje iz sredstev Evropske-
ga socialnega sklada delodajal-
cem zagotavljala 50-odstotno 
subvencioniranje, za deficitar-
ne poklice pa 70-odstotno sub-
vencioniranje kadrovskih šti-
pendij vse do konca leta 2022, 
vendar ne več kot 30 % bruto 
minimalne plače oziroma ne 
več kot 40 % bruto minimal-
ne plače za deficitarne pok-
lice. Delodajalci se do 30. 9. 
2018 še vedno lahko prijavijo 
na javni razpis za izbor projek-
tov sofinanciranja kadrovskih 
štipendij za šolsko/študijsko 
leto 2017/2018.

Regijska štipendijska she-
ma prinaša pomembne novo-
sti: krajši čas trajanja zaposli-
tve – najmanj eno leto za polni 
delovni čas v roku 60 dni po 
zaključku izobraževanja; mož-
nost nadaljevanja izobraževa-
nja brez vračila štipendij – ve-
lja le za prehod iz srednjega 
poklicnega na poklicno tehni-
ško izobraževanje ter z visoko-
šolskega študijskega programa 
prve stopnje na študijski pro-
gram druge stopnje; kadrovska 
štipendija je združljiva z vsemi 
ostalimi štipendijami, razen s 
štipendijo za deficitarne pok-
lice.� Vir:�RRA�Posavje

Delodajalcem predstavili razpis
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Avstrijski lastniki, družina Jägersberger iz Per-
nitza, mesta v bližini Dunaja, so na lokaciji v 
sevniški industrijski coni videli priložnost za 
vzpostavitev proizvodnega programa jeklenih 
konstrukcij. Oktobra 1996 so vzeli v najem od 
družbe Zagorec nepremičnino, stroje, opremo, 
inventar ter 64 delavcev, ki so bili zaposleni v ko-
vinsko-predelovalni industriji. Dve leti kasneje, 
leta 1998 so postali lastnik celotnega premožen-
ja v najemu. 

Skozi 22 let ob-
stoja je podjet-
je vseskozi bele-
žilo rast. Zaradi 
finančne stabil-
nosti je preživelo 
tudi gospodarsko 
krizo, težavno 
obdobje med leti 
2009 in 2011 pa 
prešlo brez od-
puščanja zapos-
lenih. Od 2013 je 
bila rast vidna v 
proizvedenih ko-
ličinah proizvodov, ki so z 2.700 ton narasle na 
3.700 ton v letu 2017. V zadnjih letih daje podjetje 
večji poudarek kompleksnejšim projektom, kar 
ob obstoječi proizvedeni količini omogoča višjo 
dodano vrednost.

SPECIALIZIRANI ZA JEKLENE 
KONSTRUKCIJE

Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. nastopa na zah-
tevnem mednarodnem trgu predvsem kot pro-
izvajalec in ponudnik rešitev za visokokakovost-
ne varjene konstrukcije (konstruiranje, varjenje, 
strojna obdelava, peskanje, barvanje), pri čemer 
uporablja najnaprednejše tehnologije. Glavna 
dejavnost podjetja je osredotočena na proizvod-
njo ohišij za transformatorje in drugih varjenih 
konstrukcij.

Proizvodni program obsega predvsem ohiš-
ja in dele za energetske transformatorje, kate-
rih skupna teža lahko znaša tudi preko 100 ton, 
ohišja za vlečne transformatorje, ki se uporabl-
jajo pri lokomotivah, mestnih železnicah in hit-
rih vlakih, razne zahtevnejše jeklene konstrukci-
je, med katere spadajo tudi varjene komponente 
za hidro in turbo generatorje ter elektromotorje 
visoke napetosti.

Podjetje je specializirano tudi za zagotavljanje 
celostnih rešitev za visokokakovostne varjene 
konstrukcije, vse od ideje do razvoja proizvoda, 
izdelave prototipa, do vzpostavitve proizvodnje, 
priprave proizvodne dokumentacije, prepozna-
vanje potenciala zniževanja stroškov in tehnič-

no strokovno znanje s področij, kot sta varjen-
je in protikorozijska zaščita. Prednosti podjetja 
so edinstveno znanje, lastni razvojni strokovn-
jaki in infrastruktura z najnovejšo visokotehno-
loško opremo.

V primerjavi z ostalimi podjetji iz panoge ima 
zelo zahtevne delavniške montaže. Projekt ima 
lahko tudi 400 ločenih pozicij, pri katerih glavnih 
6 pomeni 80 % teže, ostalo so manjše pozicije. 
Kakovost procesov in izdelkov potrjujejo števil-
ni certifikati: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, še 
posebej DIN EN 15085-2 (CL1) in EN ISO 3834-2.

Transport do končnega kupca se izvaja s tovorn-
jaki, pri čemer se glavni deli projekta (kotel, po-
krov) običajno prevaža kot izredni prevoz. »Sev-
nica ima za izredne prevoze neugodno lokacijo, 
kar ima za posledico višje stroške prevoza, saj se 
zaradi nizkih dovoljenih osnih obremenitev na 
cesti Sevnica - Drnovo plačujejo precejšne cest-
ne pristojbine. Ravno strošek transporta je po-
gosto lahko vzrok, da določenega projekta ne do-
bimo. To pomeni, da ima ponudnik, ki je bližje 
kupcu, nižje stroške,« povedo v podjetju, ki je do-
bavitelj za vrsto svetovnih gigantov, kot so ABB, 
Siemens, Alstom, CG Power in mnogi drugi. 
»Ti kupci težijo, zaradi zahtevnosti proizvodov, 
k strateškemu partnerstvu in dolgoročnemu so-
delovanju. Sodelujemo tudi s številnimi poslov-
nimi partnerji iz kovinsko predelovalne panoge 
v okolici,« dodajajo.

RAST IN RAZVOJ 

PREIS SEVNICA d.o.o. trenutno razpolaga s 
9.254 m2 proizvodnih površin in je eden izmed 
najbolje opremljenih proizvajalcev tovrstnih 
konstrukcij v Evropi.

Lastnika podjetja, brata Peter in zdaj žal že po-
kojni Kurt Jägersberger, sta v sevniškem pod-
jetju vedno videla možnost za rast in obstoj na 
dolgi rok. Na tej osnovi je bil leta 2015 tudi odo-
bren večletni investicijski načrt. 

V letu 2016 je bila izvedena prva od treh faz in-
vesticijskega načrta, in sicer investicija v novo 
proizvodno halo za pripravo v velikosti 900 
m2 ter dodaten prostor za proizvodnjo velikih 
transformatorskih ohišij, kar je znatno pove-
čalo njegove zmogljivosti.  Druga in tretja faza, 
načrtovani za obdobje 2019-2020, predvideva-

ta gradnjo podaljška proizvodne hale za tirna 
vozila in ostale jeklene konstrukcije ter gradn-
jo nove - dodatne peskirnice in lakirnice z naj-
sodobnejšo opremo. 

Pred nedavnim je proizvodnja pridobila doda-
ten stroj za plazemski razrez, kar bo poveča-
lo njene proizvodne kapacitete in optimiziralo 

proizvodni proces. Skupna vrednost vseh treh 
investicijskih faz je ocenjena na 7 milijonov ev-
rov. Po zaključku načrtovanih investicij bo pod-
jetje razpolagalo s skoraj 13.000 m2 skupnih pro-
izvodnih površin.

KADROVSKI IZZIVI

Podjetje ima trenutno 203 zaposlene, od tega jih 
kar 129 prihaja iz občine Sevnica. Da ima sko-
zi gospodarsko dejavnost pozitiven vpliv na lo-
kalno okolje, tako v obliki zaposlovanja občanov 
kot v obliki sodelovanja z lokalnimi podjetji, mu 
je pritrdila tudi Občina Sevnica sama, ko mu je 
leta 2010 podelila zlato plaketo.

Z rastjo proizvodnih kapacitet rastejo tudi pot-
rebe po novih delavcih. Samo v letu 2018 je 
podjetje zaposlilo 32 novih sodelavcev, do kon-
ca leta pa namerava to število še povečati. Tre-
nutno izvaja intenzivne aktivnosti na področju 

zaposlovanja, saj vseskozi aktivno, preko raz-
ličnih kanalov, išče kader za svojo proizvodnjo. 
Ključnega pomena so profili, kot so ključavni-
čar, oblikovalec kovin-orodjar, varilec, pleskar 
in peskar, ki jih na trgu dela drastično primanj-

kuje. Omogoča tudi priučitev za te poklice z 
lastnimi izkušenimi mentorji. Podjetje si kad-
rovski bazen ustvarja tudi z aktivnimi poveza-
vami s srednjimi šolami in fakultetami, omogo-
čanjem prakse pri delodajalcu, mentorstvom za 
seminarske in diplomske naloge, študentskim 
delom, izvajanjem vajeniških programov in šti-
pendiranjem. Dodaten izziv pri zaposlovanju 
predstavlja dejstvo, da se zmanjšuje vpis v po-
klicne šole, zmanjšuje se zanimanje za poklice 
za delo v proizvodnji, šola za varilca pa v Slove-
niji niti ne obstaja. Atraktivnost poklicnega izo-
braževanja bi po mnenju podjetja morali začeti 
promovirati že osnovnošolski učitelji. 

Deficit kadra delno rešuje s priučitvijo delav-
cev v njihovem delovnem procesu in z zaposlo-
vanjem tujcev, za katere pridobiva delovna do-
voljenja. Veliko oviro pri iskanju novih delavcev 
ter njihovem kasnejšem zadržanju v podjetju 
predstavlja dejstvo, da podjetje deluje v delovno 
intenzivni panogi in da obstaja velika obreme-
njenost plač s prispevki in davki. V primerjavi 
z Avstrijo in Nemčijo je stroškovna obremenje-
nost osebnega dohodka nesorazmerno visoka.

»Vzporedno z rastjo in razvojem podjetja priča-
kujemo, da se bo v prihodnjih letih poleg običaj-
nih profilov, ki jih iščemo že sedaj, pojavila več-
ja dodatna potreba po novih visoko izobraženih 
strokovnih kadrih s področja strojništva, meha-
tronike, robotike in računalniško podprte proi-
zvodnje,« opišejo svoja pričakovanja na podro-
čju zaposlovanja v prihodnosti.

Z jeklenimi konstrukcijami med vodilnimi v Evropi
SEVNICA - Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. je zaživelo pred dobrima dvema desetletjema na temeljih nekdanje družbe Zagorec, ki pa je tudi sama nastala iz dolgoletne kovinar-
ske tradicije predhodnih družb. Danes je s svojimi jeklenimi konstrukcijami, predvsem za izdelavo ohišij velikih energetskih transformatorjev, med vodilnimi Evropi. 

Podjetje se je ob svoji 20. obletnici obstoja zahvali-
lo zaposlenim, ki so del podjetja že vse od začetka.

Direktor Zvonko Vranić

Proizvodne površine

Otvoritev novih proizvodnih prostorov leta 2016

Ohišje za transformator za vlak ICX Ohišje za energetski transformator (40 ton)

POGLED V PRIHODNOST

Cilj podjetja je vedno bil in bo ustvarjati vzdr-
žno rast in stabilno okolje za vse deležnike. Z 
delovanjem prispevamo k ustvarjalnosti in ino-
vativnosti, učinkovitemu in mednarodno kon-
kurenčnemu poslovanju ter nenazadnje tudi k 
razvoju lokalnega gospodarstva.

Ponosen sem na to, kar je v 22 letih delovanja 
nastalo iz skupne vizije in trdega dela zaposle-
nih. Nekateri zaposleni so z nami že od ustano-
vitve podjetja naprej, prihajajo nove generacije, 
v zadnjem desetletju tudi otroci naših zapos-
lenih. Zaradi narave naše proizvodnje ostajajo 
zaposleni ključnega pomena za uspeh podjetja. 
V mednarodnem okolju smo se uspeli uveljaviti 
in imamo vse atribute za poslovno uspešno pri-
hodnost – znanje, ljudi, opremo in trg. Na tej 
osnovi je dolgoročno uspešno delovanje v naši 
panogi zagotovljeno.
 Zvonko Vranić, direktor
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Le nekaj dni pred imenova-
njem nove Vlade se je namreč 
iztekel rok (7. september) 
za že tretjo javno obravnavo 
Energetskega koncepta Slove-
nije (EKS), ki naj bi po mne-
nju prejšnje (Cerarjeve) vla-
de opredelil zgolj usmeritve in 
vizijo energetske politike Slo-
venije, medtem ko naj bi ci-
lje, programe in ukrepe poli-
tike za doseganje teh ciljev ter 
odgovornost za izvedbo in fi-
nanciranje njihovega izvajanja 
določil šele prihodnji Držav-
ni energetsko podnebni načrt 
(DEPN). EKS je predvsem za-
radi svoje nedorečenosti vsa-
kič in tako tudi v zdajšnji (po-
čitniški) razpravi sprožil veliko 
negodovanja zlasti v strokov-
nih krogih (več o tem posebej 
na tej strani). A zdaj je bolj po-
membno, kaj namerava na tem 
področju narediti nova vlada, 
še zlasti njuni ministrstvi za in-
frastrukturo in okolje. 

KOALICIJSKI DOGOVOR 
O ENERGETIKI
Koalicijski sporazum o sode-
lovanju v Vladi RS za obdob-
je 2018–2022 dve strani od  
približno petdesetih namenja 
tudi področju energetike, in si-
cer pod naslovom Energetsko 
učinkovita država z vključeva-
njem obnovljivih virov. Tudi 
sicer je v tekstu kar desetkrat 
omenjeno zavzemanje za »bre-
zogljično« ali »razogljičeno« 
družbo in s tem povezani ob-
novljivi viri energije. To naj bi 
že samo po sebi kazalo na pri-
oritete nove Vlade, vendar jih 
poglejmo še malo pobliže.

Pet strank obstoječe koalicije 
se načeloma strinja s sodob-
no energetsko zasnovo Slove-
nije in učinkovitejšim upravlja-
njem energetskega področja, 
kar naj bi dosegli s sprejemom 
Energetskega koncepta Slo-
venije, Energetskega podneb-
nega zakona in dopolnitvijo 
Energetskega zakona ter bolj-
šim sodelovanjem med Agen-
cijo za komunikacije in Agen-
cijo za energijo. Zavzemajo se 
za povečanje deleža obnovlji-
vih virov energije in s tem v 

zvezi predvsem za povečanje 
izrabe potenciala hidroener-
gije, kar naj bi zagotovili z do-
končanjem HE na spodnji Savi 
in pospešeno pripravo izgra-
dnje prvih treh HE na sred-
nji Savi. V okviru prizadevanj 
za večjo energetsko učinkovi-
tost naj bi med drugim preno-
vili sistem podpor in subvencij 
Eko sklada, skrbeli naj bi za na-
daljnjo rast stopnje samooskr-

be z energijo, zlasti z elektrifi-
kacijo gospodarstva, prometa 
in ogrevanja. Poudarjali bodo 
lokalno samooskrbo z ener-
gijo, pri čemer naj bi tudi for-
malno omogočili t. i. energet-
ske zadruge, in se zavzemali 
za posodobitve energetskega 
omrežja na področju oskrbe z 
električno energijo in plinom 
ter ogrevanja in prometa.

LEBEN ZA REFERENDUM 
O NEK 2
Kandidat za ministra za oko-
lje in prostor Jure Leben, ki 
je bil v prejšnjem mandatu dr-

žavni sekre-
tar na Mini-
strstvu za 
infrastruk-
turo, je kot 
enega svojih 
prvih ukre-
pov najavil 
reorganiza-
cijo delov-
nih procesov 
na Agenciji 
RS za okolje 

(ARSO), s katerimi naj bi spod-
budili pristojne uslužbence, da 
bi hitreje sprejemali odločitve, 
s tem pa bi bistveno zmanjša-
li zamude pri izdajanju raznih 

soglasij in dovoljenj investitor-
jem.

Poslanec iz Krškega Dušan Ši-
ško (SNS) je na zaslišanju kan-
didata za ministra za okolje in 
prostor poudaril pomen ener-
getike za Posavje in med dru-
gim navedel, da je sicer zelo 
pohvalno, ker že potekajo 
priprave na gradnjo zadnje v 
verigi HE na spodnji Savi (HE 

Mokrice), vendar pa se po dru-
gi strani lokalne skupnosti pri-
tožujejo, da še niso dokončane 
ureditve okoli HE Krško in HE 
Brežice. Bodočega ministra je 
tudi spomnil na več desetle-
tij staro vprašanje, zakaj je-
drska elektrarna v Krškem še 
ni poskrbela za trajno rešitev 
nizkoradioaktivnih odpadkov, 
čeprav je bil kot občinski sve-
tnik v Krškem že pred desetimi 
leti med tistimi, ki so glasovali 
za sprejem odpadkov v nepos-
redno bližino elektrarne.

Leben je odgovoril, »da mu je 
zelo žal«, ker ni bila dokonča-
na vsa infrastruktura ob posa-
vskih hidroelektrarnah. »Take 
projekte moramo dokonča-
ti, predvsem pa na področju 
poplavne varnosti, ker ko pri-
de voda, jo je zelo težko ustavi-
ti in pride hitro do velike ško-
de.« Med drugim je dejal, da 
bi morali imeti prednost do-
kumenti umeščanja za hidro-
elektrarne na srednji Savi, 
medtem ko naj bi lokacije na 
Muri po njegovem vsaj zača-
sno mirovale: »Pustimo razvoj 
biosfernega rezervata trenutno 
in se osredotočimo na srednjo 
Savo. Mislim, da na tak način 

zagotavljamo neko ravnoves-
je med interesi gospodarstva 
in okolja.«

Kaj bo z odlagališčem NSRAO, 
je po njegovem »zelo velik pro-
blem«. Meni, da se je treba s 
partnerji (Hrvati, op. p.) v tem 
projektu usesti in se na pravi 
način pogovoriti, da tudi sami 
začnejo vlagati v sklad za to od-
lagališče. Glede NEK 2 je Leben 

omenil Energetski koncept, v 
katerem bi se morali oprede-
liti, kako bo z njim, saj takega 
objekta ni mogoče delati z da-
nes na jutri. »Moje mnenje je, 
da je treba narediti referen-
dum in se kot država odločiti, 
ali gremo v ta projekt ali ne.« 

Ko je Leben govoril o dosega-
nju ciljev glede deleža obno-
vljivih virov energije (OVE), je 
med drugim dejal, da bi mo-
rali skupaj z vsemi deležniki, 
med njimi tudi Društvom za 
opazovanje ptic Slovenije, naj-
ti primerne lokacije za vetrne 
elektrarne. »Menim, da imamo 
potencial tudi v našem gospo-
darstvu, v nekaterih podjetjih, 
da dele teh elektrarn lahko gra-
dimo doma, ne pa, da gre ves 
denar iz subvencij v tujino, kar 
se je v zadnjih dneh očitalo 
enemu izmed projektov.«

BRATUŠKOVA: EKS JE 
PRAZEN DOKUMENT
Vodilni ljudje v slovenski ener-
getiki, tako tudi v Posavju, so 
preko poletja gotovo pozorno 
spremljali rojevanje nove poli-
tične koalicije in same vlade, v 
zvezi s katero je bilo najbolj za-
nimivo vedeti, ali bo prišlo do 

Kaj se obeta (posavski) energetiki pod novo vlado?
POSAVJE – Za Posavje kot izrazito energetsko regijo, v kateri družbe za proizvodnjo in trgovino z energijo ustvarjajo več kot 60 odstotkov prihodkov, je po-
membno, kakšna bo prihodnja državna energetska politika. Prve znake le-te lahko razberemo iz koalicijskega sporazuma petih vladnih strank in iz nekaterih od-
govorov, ki smo jih slišali zlasti na predstavitvah kandidatke za ministrico za infrastrukturo in kandidata za ministra za okolje in prostor.

Trinajsta�Vlada�RS,�imenovana�13.�septembra�2018�(foto:�arhiv�Posavskega�obzornika)

Različni pogledi na Energetski koncept Slovenije
Kljub dopustniškemu času, kar mnogi očitajo organizatorjem razprave oziroma pristojnemu 
ministrstvu, je bilo v javnosti moč zaslediti precej opozoril na pomanjkljivosti EKS. Iz Posav-
ja je sicer vsakokrat največ pripomb in predlogov posredovala GEN energija, o čemer smo že 
poročali, tokrat pa navajamo povzetke treh poznavalcev okoljske in energetske problematike.

Tako znani ekolog, po stroki pa geograf in zaslužni profesor dr. Dušan Plut ponavlja svoje na-
čelne poglede na rabo energije v sodobni družbi, ko pravi, da »je najčistejša energija tista, ki je 
ne porabimo, vse druge oblike (tudi iz obnovljivih virov) pa pomenijo pritisk na naravne vire in 
ekosisteme«. Zato podpira koncept bistveno manjše rabe energije na prebivalca in prehod na 
popolno preskrbo z energijo iz obnovljivih virov do polovice 21. stoletja. Kar pa po njegovem 
ne bo možno, saj bi v sedanji verziji EKS postal »dejavnik zlasti ekosistemsko tvegane, medge-
neracijsko in medvrstno nepravične vizije slovenske energetike.« Plut pravi, da se z dokumen-
tom »tlakuje« nujna potreba oblikovanja osnovnega netrajnostnega energetskega trikotnika Slo-
venije: TEŠ – NEK 1 in NEK 2 in da gre pri tem za novo različico nadaljevanja fosilno-jedrskega 
scenarija, ki bi ga delno omilila le delno povečana, dodatni porabi namenjena proizvodnja ele-
ktrične energije iz OVE.

Zelo pogosto in poglobljeno se ves čas od nastanka prve verzije EKS v razpravo vključuje sedanji 

direktor Elesa mag. Aleksander Mervar. Tako v prispevku v sobotni prilogi Dela (8. 9.) ob za-
ključku razprave o EKS poudarja, da ni nasprotnik obnovljivih virov energije (OVE), je pa privr-
ženec dejstev in realnih scenarijev, torej tudi konkretnih številk. Zavzema se za to, da se v roku 
šestih mesecev s pomočjo domače stroke pripravi elektroenergetska strategija, pri čemer naj 
bodo za mejnike določena leta 2030 (izpolnjevanje okoljskih zavez), 2044 (prenehanje obrato-
vanja NEK) in 2054 (prenehanje obratovanja TEŠ).

Tik pred zaključkom javne razprave o EKS se je (ponovno) oglasila Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije oz. v njenem imenu Karel Lipič, ki se pritožuje, da pripravljavci dokumenta v veči-
ni niso upoštevali njihovih dosedanjih stališč. Le-ta se nanašajo tako na sam postopek, pri ka-
terem zahtevajo, da se pred sprejemom EKS sprejme Nacionalni program varstva okolja, kot na 
vsebino, pri kateri največ pozornosti posvečajo poglavju o jedrski energiji. V Zvezi s tem opo-
zarjajo, da so koalicijske stranke prejšnje vlade napovedale referendumsko odločanje o jedrski 
energiji v Sloveniji, zdaj pa jim EKS služi kot krinka za nedemokratično odločanje o nadaljnjem 
delovanju NEK do leta 2043. Trdijo tudi, da »jedrska energija ni nizkoogljična, ker je pridobiva-
nje urana zelo energetsko intenzivno, prav tako pa je tudi ravnanje z jedrskimi odpadki finanč-
no in zdravstveno za zelo dolgo obdobje brezštevilnih prihodnjih generacij tvegano in škodlji-
vo« in da »uran ni obnovljiva energija«.

Posavske družbe o koalicijskem dogovoru:
 
HESS: Ključen cilj družbe HESS, d.o.o. je pričeti in zgraditi HE 
Mokrice, zato smo veseli, da je dokončanje izgradnje hidroelek-
trarn na spodnji Savi tudi eden izmed programov, vključenih v 
Sporazum o koalicijskem sodelovanju. Izgradnja HE Mokrice je 
namreč bistvenega pomena, saj bo le tako mogoče izkoristiti pol-
no načrtovano moč spodnjesavskih hidroelektrarn in maksimal-
no fleksibilnost celotne verige. Med prioritetne cilje družbe HESS 
v nadaljevanju uvrščamo tudi druge obnovljive vire energije, ki 
so prav tako zajeti v programu nove vlade. S prioritetami Vla-
de RS glede zagotavljanja energetske učinkovitosti z vključeva-
njem OVE (s poudarkom na hidroenergiji) smo zadovoljni, saj se 
skladajo s strategijo družbe in z našimi razvojnimi usmeritvami.
 
NEK: Koalicijski dogovor o energetski učinkovitosti države z 
vključevanjem obnovljivih virov je zapisan evropsko trendo-
vsko, po naši oceni premalo pragmatično in analitično podprto 
v interesu zagotavljanja ekonomske učinkovitosti energetske-
ga sektorja. Da se razumeti, da bodo izvedena velika vlaganja v 
obnovljive vire in pametna omrežja brez razumevanja dejanske 
dodane vrednosti. Po naši oceni bi morala biti dolgoročna stra-
tegija elektroenergetske oskrbe jasno naslonjena na jedrsko 
energijo in obnovljive vire. Seveda, v interesu obvladovanja pod-
nebnih sprememb, zanesljivosti in stabilnosti elektroenergetske-
ga sistema ter ekonomske učinkovitosti. Torej jedrska energija 
in obnovljivi viri z roko v roki.
 
GEN-I: Zaveza nove Vlade na področju energetike je usmerje-
na v razogljičenje in nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivi-
mi viri ter s tem povezanim razvojem energetske infrastrukture. 
Skupine GEN-I se dotikajo predvsem izzivi, povezani s poveča-
njem deleža obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti 
in lokalne samooskrbe z energijo, saj so to področja, kjer za naše 
odjemalce razvijamo pametne rešitve, temelječe na napredku 
novih tehnologij. Prav tako pozdravljamo namero Vlade, ki na-
črtuje izdatnejšo modernizacijo omrežij, predvsem v smeri di-
gitalizacije in pametnega obratovanja ter lažjega vključevanja 
decentraliziranih sistemov pri odjemalcih. 
 
GEN�energija: Spodbudno je, da je nova Vlada RS v svoj program 
na energetskem, infrastrukturnem in okoljskem področju uvrsti-
la usmeritve, ki so skladne tudi s cilji skupine GEN. Med drugim 
daje pomembne poudarke sodobni energetski zasnovi Sloveni-
je, povečevanju OVE, zlasti izrabi potenciala hidroenergije ter 
primerni energetski samozadostnosti Slovenije. V tem kontekstu 
se nadejamo ustrezne podpore projektom, ki so na prioritetnem 
seznamu skupine GEN: izgradnja HE Mokrice in priprava na iz-
gradnjo HE na srednji Savi. Če želimo v Sloveniji dejansko nap-
redovati v brezogljično družbo – ob tem moramo seveda upošte-
vati vsaj vplive elektrifikacije gospodarstva, prometa, ogrevanja 
idr. –, bomo potrebovali vse razpoložljive nizkoogljične vire ele-
ktrične energije. Med njimi je jedrska energija najzmogljivejši, 
najzanesljivejši in vir z najmanjšim okoljskim odtisom. 
Na elektroenergetskem področju je pravočasno ukrepanje po 
mnenju skupine GEN ključno za nadaljnjo rast stroškovno učin-
kovite samooskrbe Slovenije. Verjamemo, da se vlada tega izzi-
va dovolj jasno zaveda, da se ga bo lotila z realnimi pristopi in 
enakopravno obravnavo posameznih tehnologij ter razvojnih 
priložnosti, ki jih prinašajo.

Jure�Leben,�mi-
nister�za�okolje�
in�prostor�(vir:�
www.vlada.si)
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sprememb v pristojnostih po-
sameznih ministrstev. Za mar-
sikoga je namreč dokaj nenava-
dno, da družbe, ki proizvajajo 
električno energijo ali trguje-
jo z njo, primarno ne spadajo v 
gospodarski resor, pač pa pod 
ministrstvo za infrastrukturo. 
Ko je postalo jasno, da bo v tem 
pogledu ostalo vse po starem, 
je bilo naslednje vprašanje, kdo 
bo nasledil ministra dr. Petra 
Gašperšiča, s tem pa tudi vo-
dil resor z največjim investicij-
skim potencialom.

Odločitev, da ga prevzame 
stranka SAB oziroma kar mag. 
Alenka Bratušek, je pomeni-
la precejšnje presenečenje. Še 
zlasti zato, ker je Bratuškova 
v času volilne kampanje pou-
darjala probleme zdravstva in 
skrb za upokojence, s čimer je 

brez dvoma 
odvzela ve-
lik delež gla-
sov bivšemu 
in sedanje-
mu ministr-
skemu kole-
gu Erjavcu 
in njegove-
mu DeSUS-
-u. Ni bilo 
malo takih, 
ki so verje-

li, da bi se lahko kot poznaval-
ka financ uspešno spopadla s 
tako izpostavljeno problema-
tiko. A zdi se, da je Bratuškova 
sama ali še bolj verjetno kdo, ki 
ji je pomagal, da se je v izredno 
kratkem času rešila pred pad-
cem v politični prepad, zaigrala 
na vse ali nič in od mandatarja 
Marjana Šarca zahtevala ene-

ga najpomembnejših resorjev.

In kaj pomeni njena izbira za 
slovensko energetiko? Na prvi 
pogled se zdi kot ženska bolj 
primerna za katero od »meh-
kejših« področij, vendar pa je 
kot bivša direktorica Direkto-
rata za finance vajena zelo raz-
ličnih tematik, saj so vsi resorji 
tako ali drugače povezani z (dr-
žavnim) denarjem. Manj znano 
je, da je Bratuškova obiskova-
la naravoslovno-matematično 
srednjo šolo v Celju ter diplo-
mirala na Fakulteti za naravo-
slovje in tehnologijo. Ne gre 
pa tudi pozabiti, da ji kot bi-
vši predsednici Vlade niso ne-
znani pojmi s področja ener-
gije, energetski objekti (leta 
2013 je na primer slavnostno 
odprla HE Krško, leto kasneje 
pa postavila temeljni kamen 
za HE Brežice) in z njimi pove-
zana problematika. Zato tako 
(politično) neprimerne izjave, 
kot je bila Gašperšičeva o nepo-
trebnosti drugega železniškega 
tira iz Kopra, od nje vendarle ni 
bilo moč pričakovati.

Kandidatka oz. sedanja mini-
strica za infrastrukturo mag. 
Alenka Bratušek je v začet-
ku septembra v svojem uvo-
dnem nastopu in v odgovorih 
na vprašanja poslancev, članov 
Odbora za infrastrukturo, na-
povedala skrb za čim višjo sa-
mozadostnost Slovenije z za-
nesljivimi viri energije, ki so 
hkrati okolju prijazni. Pri tem 
je večkrat omenjala slabos-
ti predlaganega EKS, sedanje 
razmere v energetiki pa oce-
nila takole: »Obstoječe stanje 

v energetiki je sicer dobro in 
nam daje realne možnosti za 
nov zagon, vendar pa moramo 
v kratkem sprejeti pomembne 
odločitve.« 

Bratuškova je poudarila po-
men sodelovanja z drugimi mi-
nistrstvi, pri čemer gre največ-
krat za Ministrstvo za okolje in 
prostor, ki ga bo vodil bivši dr-
žavni sekretar z »njenega« se-
danjega ministrstva (Leben), 
zato pričakuje, da bo odslej 
tam več razumevanja za pro-
blematiko infrastrukture, ki za-
jema obsežno področje od pro-
meta do energetike.

Na seji odbora za infrastruk-
turo je poslanka Nataša Sukič 
(Levica) v zvezi z drugim blo-
kom NEK opozorila, da pod-
jetje v državni lasti GEN ener-
gija že več kot deset let vlaga 
denar v izgradnjo tega objek-
ta, čeprav ga ne predvideva 
noben državni razvojni doku-
ment. Bratuškova je odgovo-
rila, da bo glede NEK tako kot 
glede nadaljnje usode TEŠ 6 
in drugih večjih energetskih 
objektov v Sloveniji moral od-
govoriti EKS, za katerega si bo 
prizadevala, da bo sprejet v DZ 
že v naslednjem letu. Njen pog-
led na EKS je želel slišati tudi 
poslanec Igor Zorčič (SMC), 
ki je v prejšnjem mandatu us-
pešno vodil Odbor za infra-
strukturo in je tokrat v svo-
jem nastopu poudaril številne 
infrastrukturne pridobitve pod 
prejšnjo vlado.

Na vprašanje o izgradnji odla-
gališča NSRAO v Krškem, ki sta 

ga postavila tako poslanec SDS 
Zvonko Černač kot Dušan Ši-
ško iz SNS (tudi podpredsednik 
Odbora za infrastrukturo), je 
Bratuškova dejala, da pozna ta 
problem, ki bo spadal med nje-
ne prioritete, vendar meni, da 
je v zvezi z NEK še več odpr-
tih vprašanj, od katerih bo tre-
ba nekatera reševati skupaj s 
sosedi Hrvati. Prav tako odloč-

no, kot se je zavzela za gradnjo 
prvih treh HE na srednji Savi, 
je napovedala prekinitev ak-
tivnosti za gradnjo HE na Muri.

NAJPOMEMBNEJŠIH 
ODLOČITEV (ŠE) NI 
PRIČAKOVATI
Iz povedanega pa tudi iz po-
znavanja političnih razmer(ij) 
lahko predvidevamo, da se bo 
(ne)odločanje oziroma agoni-
ja o prihodnosti slovenske ele-
ktroenergetike, s tem pa tudi 
posavske, samo še nadaljeva-
la. Težko je verjeti v kvalite-
tne strateške odločitve, kljub 
zagotovilom Bratuškove, da 
bodo smernice iz EKS dobile 
tudi konkretne številke in da 
bo prišlo do izbire konkret-
nih projektov oz. objektov, ko 

vemo, kako različni so intere-
si v državi in celo znotraj po-
sameznih energetskih stebrov. 
Ne gre namreč pozabiti, da so 
kar tri izmed petih strank nove 
koalicije že imele priložnost 
reševati probleme tudi na po-
dročju energetike, pa jim to ni 
uspelo. Res je, v minulem man-
datu v Posavju vendarle ni bilo 
čutiti večjih zastojev, saj so tek-

le investicije v HE Brežice, TE 
Brestanica in posodabljanje 
NEK.
 
Kot lahko vidimo iz priloženih 
izjav posavskih energetskih 
družb, so z načrti Vlade naj-
bolj zadovoljni v HESS, med-
tem ko so se v največji družbi 
po prihodkih (GEN-I) tudi tok-
rat izognili omenjanju jedrske 
energije, čeprav jim ta predsta-
vlja najpomembnejši vir elek-
trike, s katero trgujejo doma 
in v tujini. V NEK pogrešajo ja-
snejšo opredelitev za jedrsko 
energijo, za katero v GEN ener-
giji trdijo, da je najzmogljivej-
ši in najzanesljivejši vir nizko-
ogljične električne energije. Ob 
tem poudarjajo, da je program 
Vlade na energetskem in okolj-

skem področju skladen s cilji 
skupine GEN. Iz javnega pod-
jetja Infra so sporočili, da na-
mer nove vlade sicer ne morejo 
komentirati, ker jih ne poznajo, 
je pa za njih pomembno, da je 
bil sprejet Program infrastruk-
turnih ureditev za HE Mokrice 
in da je dosedanja vlada spre-
jela NRP v višini dobrih 2,4 mi-
lijona evrov zanjo. 

Verjamemo lahko, da se bo pod 
novo vlado nadaljevala gradnja 
HE Mokrice in da bodo zausta-
vljene priprave za HE na Muri, 
nekoliko več težav se obeta na 
srednji Savi, vendar bo zelo 
verjetno le prišlo do premikov. 
Kot kaže, bodo tam začeli vse 
na novo, brez dragocenih izku-
šenj, ki so jih pridobili graditelji 
spodnjesavskih elektrarn. Več 
aktivnosti je pričakovati glede 
prilagajanja uporabe sončne 
energije in gradnje manjšega 
števila vetrnih elektrarn, med-
tem ko odločitev o gradnji NEK 
2 (še) ne gre pričakovati, sploh 
če bo tako pomembno vlogo 
v vladni politiki imela stran-
ka Levica in preko nje okoljske 
organizacije. Morebitni intere-
si najmočnejše vladne stran-
ke (LMŠ) so tudi na polju ener-
getike za zdaj še neznanka. Po 
drugi strani pa bi Posavci v bo-
doče lahko dobili nekoliko več 
vpliva na tem področju, saj bo 
poleg SMC nekaj besede verje-
tno imela tudi sicer obrobna, a 
za (politično) usodo Bratuško-
ve in njene SAB v Posavju (tudi 
na lokalnih volitvah) pomemb-
na Stranka ROK oz. lista za ra-
zvoj občin in krajev …
 S.�Mavsar

Ob upoštevanju sredstev na TRR, natečenih obre-
sti, kupljenih obresti in terjatev za dividendne do-
nose je premoženje Sklada ob koncu leta 2017 
znašalo 199.972.569 evrov. Konec leta 2016 je 
celotno premoženje Sklada znašalo 196.868.889 
evrov. V letu 2017 se je skupno premoženje Skla-
da povečalo za dobre 3 milijone evrov. Leto 2017 
je Sklad zaključil z 1,78 % donosom.

V letu 2017 so vlagatelje najbolj razveselili del-
niški trgi, še najbolj trgi držav v razvoju, ki so v 
evrih v povprečju dosegli skoraj 18 % rast. Indeks 
evropskih delnic je pridobil dobrih  7 %, medtem 
ko so ameriške delnice v povprečju višje za 5 do 
13 %, merjeno v evrih. Med tistimi razredi, ki so 
jo odnesli najslabše, so tudi evrski obvezniški trgi 

najkakovostnejših izdajateljev, ki so leto v pov-
prečju sklenili na pozitivni ničli. V zadnjih letih 
se je spremenil tudi trg depozitov, kjer smo so-
očeni z okoliščinami, ki jih zgodovina ne pozna. 
Že kar nekaj časa niti bančni depozit ne ohranja 
vrednosti glavnice, saj banke za večje zneske, v 
kolikor so jih sploh pripravljene sprejeti, zaraču-
navajo negativne obresti. Brez izpostavljenosti 
tveganju tako ni več možno doseganje niti mini-
malnega donosa, kar v proces upravljanja vnaša 
novo okoliščino.

Navedeno je vplivalo na poslovanje Sklada, ki je 
konservativen sklad, katerega glavnino naložb 
sestavljajo ravno evrske državne obveznice iz in-
vesticijskega razreda. 

Sklad s sredstvi upravlja samostojno oziroma 
sredstev ne daje v zunanje upravljanje. V skladu 
z veljavno zakonodajo svoje naložbe vrednoti po 
tekočih tržnih vrednostih. Pri nalaganju sredstev 
spoštuje določila veljavne naložbene politike, ki 
jo na predlog Upravnega odbora Sklada potrdi 
Vlada Republike Slovenije.

SKLAD IN ARAO

Osnovna naloga delovanja ARAO je zagotoviti 
učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z radi-
oaktivnimi odpadki v NEK od njihovega nastan-
ka do končne odložitve. 

Sklad od leta 1998 dalje financira Program dela 
ARAO. Leta 2017 je v ta namen plačal ARAO 3 
milijone evrov. V obdobju od leta 1998 do kon-
ca leta 2017 pa je financiral dejavnosti, ki jih iz-
vaja ARAO, v višini 41,8 milijona evrov, od tega 
je strošek za nadomestilo Občini Krško za ome-
jeno rabo prostora, ki ga je Sklad plačal ARAO, 
ta pa lokalni skupnosti, do leta 2017 znašal 14,9 
milijona evrov.

SKLAD IN LOKALNE SKUPNOSTI

Lokalna skupnost Krško v svojem okolju spreje-
ma jedrski objekt, soglasje pa je bilo dano tudi k 
izgradnji odlagališča NSRAO, kjer bodo shranjeni 
jedrski odpadki iz NEK. Lokalna skupnost je tako 
upravičena do denarnega nadomestila, denar pa 
je namenjen za dvigovanje življenjskega standar-
da v tem okolju. 

Sprememba zakonodaje konec leta 2014 in v 
začetku leta 2015 je prinesla kar nekaj spre-

memb na področju plačevanja nadomestila. Na 
osnovi nove Uredbe o merilih za določitev viši-
ne nadomestila zaradi omejene rabe prostora 
in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na 
območju jedrskega objekta je Sklad zavezanec 
za plačilo nadomestila za omejeno rabo prosto-
ra občini Krško, na ozemlju katere bo zgrajeno 
odlagališče radioaktivnih odpadkov. Do navede-
nih sprememb zakonodaje je Sklad plačeval na-
domestila tudi občinam Brežice, Kozje in Kosta-
njevica na Krki (obveznost plačila Občini Sevnica 
je na osnovi zakonskih sprememb veljala le do 
leta 2010). 

V letu 2017 je Sklad Občini Krško plačal 5,8 mili-
jona evrov za omejeno rabo prostora na obmo-
čju jedrskega objekta. V letih od 2004 do 2017 
pa je bilo vsem občinam upravičenkam iz naslo-
va nadomestila nakazanih 43,5 milijona evrov.

Poslovanje Sklada NEK v letu 2017

»Zavedamo se pomembnosti nalog, ki jih op-
ravljamo. Posebno pozornost bomo tudi v bo-
doče namenili spremljanju in obvladovanju 
različnih vrst tveganj, ki jim je pri upravljanju 
portfelja ter poslovanju izpostavljen Sklad. V 
upravljavskem smislu bomo vodili konservativ-
no naložbeno politiko ter sledili zastavljenim 
naložbenim načelom varnosti, razpršenosti, li-
kvidnosti in donosnosti,« poudarja direktorica 
Sklada mag. Darija Štraus Trunk.

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do leta 2017

Sklad izvaja konservativno naložbeno politiko, ob tem pa neprestano spremlja dogajanja na trgih ter skrbi za izpolnjevanje zahtev, ki jih Skladu nalaga zakon. Tudi 
v letu 2017 je Sklad uspešno obvladoval vsa pomembna tveganja na tem področju.

Mag.� Alenka�
Bratušek,� mi-
nistrica� za� in-
frastrukturo

HE�Brežice,�zadnja�izmed�pridobitev�slovenske�energetike�v�
Posavju�(foto:�arhiv�Posavskega�obzornika)
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Kljub nekoliko manj ugodni hidrologi-
ji za proizvodnjo v zadnjih dveh mese-
cih je družba v letošnjem letu na hidro-
elektrarnah proizvedla skupno že 426,6 
GWh električne energije, kar je dob-
rih 13 % nad planirano količino. Na HE 
Boštanj je bilo v obdobju januar–av-
gust proizvedenih 79,7 GWh, na HE 
Arto – Blanca 109,1 GWh, na HE Krš-
ko 105,3 GWh in na HE Brežice 132,5 
GWh. Višja proizvodnja od načrtovane 
je predvsem rezultat zanesljivega ob-
ratovanja elektrarn in ugodnih hidro-
loških razmer za proizvodnjo električ-
ne energije. 

HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE 
Krško v normalnih hidroloških razme-
rah obratujejo v režimu brez posadke z 
daljinskim vodenjem iz Centra vodenja 
skupine GEN ter nadzorom preko od-
daljenega delovnega mesta iz lokalno 
vodene HE Brežice. 

Poleg rednega obratovanja elektrarn 
so se na področju vzdrževanja HE Boš-
tanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE 
Brežice izvajale predvidene preventiv-
ne in prediktivne vzdrževalne aktivnos-
ti ter zakonsko določeni pregledi opre-
me. Na področju vzdrževanja vseskozi 

sledimo ciljem varnosti, zanesljivosti, 
izkoristka, razpoložljivosti, fleksibilnos-
ti, uporabnosti in trajnosti, kar omogo-
ča varno in kvalitetno proizvodnjo elek-
trične energije. 

Družba HESS je poleg električne ener-
gije iz hidroelektrarn v navedenem ob-
dobju proizvedla še 134.717 kWh elek-
trične energije iz sončne elektrarne 
MFE Evrovartrade v Kisovcu.

www.he-ss.si

Proizvodnja električne energije 
družbe HESS, d.o.o. 

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS, d.o.o.), nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveni-
ji, proizvaja električno energijo iz štirih že zgrajenih hidroelektrarn ter redno izvaja njihovo vzdrževanje. 

Omare vodenja prelivnih polj

Hidromehanska oprema
Drsni obroči z grafitnimi ščetkami 

in napravo za odsesovanje 
grafitnega prahu

Po besedah direktorice Posa-
vskega muzeja Alenke Černe-
lič Krošelj je razstava, ki so jo 
v Evropskem letu kulturne de-
diščine sooblikovali arheologi, 
oblikovalci in študenti, zazrta 
tako v preteklost kot tudi v so-
dobnost in prihodnost. Govori 
o dediščini, ki je, kot so zapisa-
li avtorji razstave – dr. Slavica 
Krunić, dipl. arheol. Milorad 
Ignjatović, mag. Miha Mlinar, 
univ. dipl. arheol. Jana Puhar, 
dr. Maša Sakara Sučević, mag. 
Radovan Cunja, univ. dipl. ar-
heol. Lailan Jaklič, mag. Mar-
ko Kot, študent arhitekture 
Ilija Vabec in pobudnica raz-
stave ddr. Verena Perko –, 
»naš najdragocenejši nakit«. 
Posavski muzej Brežice je dru-
ga postaja razstave (pripelja-
li so jo iz Beograda), ki jo je 
v imenu avtorjev predstavila 
kustosinja arheologinja Jana 
Puhar iz Posavskega muzeja. 
Dejala je, da je to razstava, ki 
združuje zgodbe arheološke-

Včasih nakit, danes tetovaže
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 17. septembra odprli arheološko razstavo »Nakit ostane. Dediš-
čina, naš najdragocenejši nakit«. Gre za gostujočo razstavo, ki je plod sodelovanja več muzejev, in sicer Mu-
zeja mesta Beograd, Posavskega muzeja Brežice, Pokrajinskega muzeja Koper, Tolminskega muzeja in Go-
renjskega muzeja.

ga nakita, od starejše železne 
dobe do preseljevanja ljudstev, 
iz različnih regij, hkrati pa pri-
poved o nakitu preslikavajo v 
sodobnost in z njo nagovarja-
jo mlade. Največ je bilo najde-
nih fibul, zaponk za spenjanje 
oblačil, pa uhanov, zapestnic, 
ogrlic. »Nakit v sodobnosti ima 
drugačno vlogo, kot jo je imel v 
preteklosti. Mladi danes nakita 
ne nosijo več. V svetu, v kate-
rem je bilo mladim vzeto vse, 

kot nakit uporabljajo lastno 
kožo, na katero si dajo izdela-
ti tetovaže. To je osebna oblika 
nakita, ki pripoveduje osebne 
zgodbe,« je povedala ter doda-
la, da je celotna razstava dialog 
sedanjosti in preteklosti, kaj je 
mladim nakit pomenil nekoč 
in kaj jim pomeni danes. Ob-
likovali so jo skozi povezova-
nje osebnih zgodb davno pre-
minulih akterjev in sodobnih 
ljudi, zato imajo silhuete naših 

predhodnikov, ki so del razsta-
ve, namesto obrazov ogleda-
la, da bi se lahko v njih videli 
in prepoznali vse, kar imamo z 
njimi skupnega.

Del razstave so tudi primeri 
uničene dediščine, sicer samo 
na fotografijah, ki so jim sim-
bolično namenili mesto na tleh, 
kot je dejala Puharjeva, »da se 
ne bi več mogli slepiti, kaj v res-
nici s to dediščino počnemo«. 
Razstava je v prostorih stalne 
arheološke zbirke Posavskega 
muzeja na ogled do 31. janu-
arja 2019, nato se seli v Koper. 
Odprla jo je podžupanja občine 
Brežice Katja Čanžar, ki je iz-
postavila aktivnost brežiškega 
muzeja, ki s tovrstnimi razsta-
vami in drugimi številnimi do-
godki privablja obiskovalce od 
blizu in daleč. Za odličen glas-
beni dodatek k odprtju razsta-
ve sta poskrbela Krištof in Ve-
ronika Strnad.
 R. Retelj

Razstavljen�nakit�so�si�obiskovalci�z�zanimanjem�ogledovali.

BREŽICE, KRŠKO – Podjetje Hofer je v sodelovanju z Zvezo Lions 
klubov Slovenije za svoje kupce, krajane in ostalo javnost 22. sep-
tembra pred svojima trgovinama v Brežicah in Krškem organi-
ziralo demonstracijo pravilne uporabe defibrilatorja. Na dogod-
ku v Krškem sta zbrane nagovorili predstavnica podjetja Hofer 
Maja Weinberger in predstavnica Lions kluba Krško  Alenka 
Žuraj Balog, ki je na kratko predstavila poslanstvo Zveze Lions 
klubov Slovenije in poudarila pomen partnerstva s podjetjem 
Hofer pri ozaveščanju ljudi, kako ravnati v primeru nenadnega 
srčnega zastoja in kako z odgovornim ravnanjem rešiti življenje. 
Njihovo sodelovanje se je začelo že lansko leto, ko so se priklju-
čili vsedržavni iniciativi pod imenom »Defibrilatorje na ulice«, s 
katero si prizadevajo izboljšati dostopnost do avtomatskih de-
fibrilatorjev. Tako so na izbranih 22 lokacijah Hoferjevih trgo-
vin oziroma v njihovi neposredni bližini namestili defibrilatorje 
z neomejenim dostopom. Za nazoren prikaz oživljanja z defibri-
latorjem sta poskrbela posredovalca podjetja iHELP. Poleg teo-
retičnega znanja sta obiskovalcem prikazala tudi praktičen pri-
mer oživljanja in jih seznanila s pomembnimi informacijami o 
hitrem posredovanju. K.�J.

Prikazali uporabo defibrilatorja 

Prikaz�uporabe�defibrilatorja�pred�trgovino�v�Krškem
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Pod okriljem Ljudske univerze Krško že dobro leto in pol de-
luje Večgeneracijski center Posavje. Program se izvaja v 6 po-
savskih občinah, središča za medgeneracijsko druženje pa 
so pri projektnih partnerjih:

 • v Krškem (sedež VGC Posavje, Cesta Krških žrtev 44), 
 • v Brežicah (Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 

Brežice, Gubčeva 10a) ter 
 • v Sevnici (Družinski inštitut Zaupanje, Trg svobode 11). 

Večgeneracijski center Posavje postaja vse  bolj prepoznan 
in obiskan. Na sedežu centra v Krškem se je v letošnjem letu 
v aktivnosti vključilo že preko 800 zadovoljnih uporabnikov, 
opravili smo 1.850 ur informiranja in neformalnega druže-
nja ter izvedli 610 ur izobraževalnih in drugih vsebin za upo-

rabnike. Programe izvajamo v sodelovanju s partnerskimi or-
ganizacijami, zunanjimi izvajalci ter številnimi prostovoljci.

V centru se dnevno odvijajo zanimive aktivnosti, namenje-
ne vsem generacijam. Vrata centra so odprta za vsakogar in 
ekipa VGC v svoje prostore vabi vsak delovni dan v tednu 
od 8. do 18. ure. Izvajamo urice slovenščine za priseljence, 
medkulturne dneve, na katerih se predstavijo posamezni-
ki, ki živijo v Posavju in bi želeli deliti drobtinice svoje izvor-
ne kulture. Tedensko potekajo različne pogovorne skupine, 
aktivnosti in delavnice za starejše, starše, iskalce zaposlitve 
in druge – verjamemo, da v programu lahko vsakdo izbere 
kaj zase. Skozi vse leto se lahko ob sredah popoldne vklju-
čite v vadbo joge, petkova jutra so namenjena telovadbi 
za zdravo telo in duha. Dobrodošlico in povabilo izreka-
mo tudi otrokom in vas vabimo na popoldanske učne uri-
ce. Urice se izvajajo v obliki učne pomoči, vabljeni pa tudi 
otroci, ki potrebujejo prostor za učenje in delanje domačih 
nalog. V času »krompirjevih počitnic« pa bo center od 9. 
do 12. ure odprt za druženje, ustvarjanje in igro.

Posebej pa vabimo na naslednje dogodke:

 • v petek, 28. 9. 2018, med 15. in 18. uro bo literarni 
dogodek »Beremo skupaj« in izmenjava knjig, 

 • v torek, 2. 10. 2018, med 11. in 18. uro bo pred 
centrom gobarska razstava, ki jo bo pripravil g. Jože 
Zidar, 

 • v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri bo v sodelovanju 

z Zavodom Emma delavnica za otroke: Nasilje – stop! 
 • v četrtek, 11. 10. 2018, ob 9. uri se srečamo v VGC 

Krško, CKŽ 44, in se odpravimo na voden pohod na 
Trško goro z ogledom cerkve sv. Rozalije,

 • v torek, 16. 10. 2018, ob 9. uri vabljeni na kulinarično 
delavnico »Sezonska zelenjava v štrukljih, pitah in 
polpetih«, ki jo bo izvedla ga. Hatidža Draganović,

 • v četrtek, 18. 10. 2018, ob 16. uri bo gospa Veronika 
Fabinc pripravila predavanje Z zelišči do boljšega 
zdravja. Temu bo sledila praktična delavnica »Priprava 
mazila za ustnice«, 

 • v petek, 26. 10. 2018, ob 16. uri bo Slovensko društvo 
Hospic izvedlo lutkovno predstavo za vse generacije 
»Jesen listka Timija«.

Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. 
Prisrčno dobrodošli!

Več informacij: 
www.vgc-posavje.si; info@vgc-posavje.si, tel: 051 279 632.

 Vir: VGC Posavje

Pester oktober v Večgeneracijskem centru Posavje

Kulinarične delavnice omogočajo medsebojno druženje in 
prepletanje različnih kultur  ter generacij.  

(Foto: arhiv VGC Posavje)

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
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DAN BREZ AVTOMOBILA V KRŠKEM – 21. septembra je v starem 
mestnem jedru potekal že tradicionalni dan brez avtomobila. Naj-
mlajši iz vrtcev in osnovnih šol so na ulici ustvarjali, prisluhnili pra-
vljici KD Fabularij, spoznali delo ekip nujne medicinske pomoči ter 
policije. Dan so zaključili na Hočevarjevem trgu, kjer so jih pozdra-
vili župan občine Krško mag. Miran Stanko, koordinatorica pro-
jekta mag. Romana Pečnik ter nacionalna koordinatorica ETM na 
ministrstvu za infrastrukturo mag. Polona Demšar Mitrovič, ki je 
pozdravila številne ukrepe, ki jih Občina Krško vsako leto izvede 
na področju trajnostne mobilnosti. 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 
- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2), ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Senovo 

(del UE 4 in UE 5)

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega 
načrta za naselje Senovo (del UE 4 in UE 5) – za območje umestitve 
vrtca, ki ga je izdelal Topos d.o.o. Novo mesto, v septembru 2018.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 28. septembra do 
vključno 12. oktobra 2018 v času uradnih ur v prostorih Občine 
Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Senovo. Javna obravnava 
bo izvedena v ponedeljek, 8. oktobra 2018, ob 18.00 uri, v sejni 
sobi KS Senovo – bivša upravna stavba Rudnika.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko 
podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo 

pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »SDUN Senovo«. Ustno se lahko pripombe podajo 
na javni obravnavi.

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

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov s 34. seje
Anton Petrovič (SD) je vprašal, kako je s pripravo Pravilnika o do-
delitvi sredstev iz postavke »izredni dosežki v športu«.

Vlado Bezjak (DeSUS) je vprašal, zakaj stanovanjska hiša na Ces-
ti na ribnik 6 v Brestanici še ni porušena, saj želijo, da se pristo-
pi k rekonstrukciji te ceste, ki je od maja do novembra zelo obre-
menjena z osebnimi vozili, vse več je tudi pešcev in kolesarjev. 

Jože Olovec (SDS) je opozoril na nevaren priključek kolesarske ste-
ze na regionalno cesto na Belem bregu ter predlagal, da se pristo-
pi k načrtovanju kolesarskih povezav med naselji s centrom. Pred-
lagal je širitev priključka na ulico 11. novembra ob rekonstrukciji 
ulice Anke Salmič ter podaljšanje asfaltne prevleke na kategorizi-
rani javni poti, ki vodi do domačije Lapuh, vgradnjo varovalne og-
raje ob pločniku nad Wolfovo ulico, spremembo nagiba vozišča 
na odcepu k cerkvi sv. Ane ter izvedbo prehoda za pešce v nepo-
sredni bližini tega priključka in sanacijo priključka na Wolfovo. Po-
dal je pobudo za odkup zemljišča v Leskovcu (ovinek »Vakselj«) 
za izgradnjo pločnika, pešpot in kolesarnico za varno odvijanje 
prometa in da se pristopi k odpravi nepravilnosti regulacije stru-
ge Velikovaškega potoka ter vprašal, ali držijo trditve, da bi mo-
rala biti kanalizacija v Veliki vasi izvedena kot 100 % nepropustna.
Predlagal je, da se v okviru obstoječe družbe Kostak ustanovi še 
eno hčerinsko podjetje, ki se bo ukvarjalo izključno z upravljanjem 
javnih gospodarskih služb in v kateri bi imela Občina Krško 51 % 
lastniški delež, ali pa občina izstopi iz te družbe in ustanovi druž-
bo za upravljanje javnih gospodarskih služb v 100 % občinski las-
ti. Vprašal je, kakšni so načrti za rekonstrukcijo vozišča in podze-
mne infrastrukture v Venišah in ureditev okolice gasilskega doma 
ter predlagal sanacijo ovinka v Grebenčevi ulici.

Milena Bogovič Perko (SDS) je predlagala, da pristojne službe 
uredijo zabojnike za mešane odpadke ob Cesti kozjanskega od-
reda na Senovem.

Dušan Dornik (SMC) je podal pobudo, da mu občinska uprava 
posreduje vse koncesijske pogodbe za gospodarske javne služ-
be z družbo Kostak, ter vprašal, zakaj stavba na CKŽ 49a nima hi-
šnega reda in zakaj Rudar ne posreduje pri umiritvi razmer z za-
vodom, ki v tej stavbi opravlja dejavnost, ki sodi v obrtno cono. 

Olivera Mirkovič (IDS) je podala pobudo, da se točka o pokri-
tju bazena v Brestanici uvrsti na dnevni red 35. seje, ter vpraša-
la, zakaj je bil brestaniški bazen v septembru kljub lepemu vre-
menu zaprt.

Mojca Železnik (SLS) je opozorila na poškodbo cestišča na no-
vem mostu pri bazenu v Brestanici ter na potrebno sanacijo še 
pred zimo.

Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki je med 16. in 23. 
septembrom potekal pod geslom Združuj in učinkovito 
potuj, kot vsako leto pridružila tudi Občina Krško v sode-
lovanju z različnimi organizacijami in društvi. 

DELAVNICA ZA STAREJŠE »OSTANIMO MOBILNI« – V prostorih Več-
generacijskega centra Posavje Krško je 17. septembra potekala 
delavnica za starejše o pomenu trajnostne mobilnosti z naslovom 
»Ostanimo mobilni«, na kateri so predstavili različne rešitve pre-
voza za starejše, kot sta Sopotnik in sistem brezplačne izposoje 
koles Krčan. Udeleženci so se lahko preizkusili tudi v testu hoje, 
izmerili krvni tlak in krvni sladkor, za kar je poskrbela ekipa Zdra-
vstvenega doma Krško.

GIBALNO OVIRANI NA POTI PO MESTU – Otroci z OŠ dr. Mihaj-
lo Rostoharja so se skupaj z učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško in 
v spremstvu učiteljev 17. septembra sprehodili z Vidma v staro 
mestno jedro Krškega, kjer jih je sprejela podžupanja občine Krško 
Ana Somrak. Kot so poudarili učenci, je bilo v zadnjem letu izvede-
nih že kar nekaj izboljšav, predvsem manj parkiranih avtomobilov 
na pločnikih, kljub temu pa še ostaja nekaj točk, kjer bo potrebno 
za lažjo prehodnost gibalno oviranih storiti še kaj. MED PROSTOVOLJCI SO-

POTNIKOV TUDI KRŠKI 
ŽUPAN – Predstavniki Za-
voda Sopotniki so 18. 
septembra v Večgenera-
cijskem centru Posavje, Kr-
ško predstavili brezplačne 
prevoze za starejše v obči-
ni Krško. Za en dan je pro-
stovoljec v projektu So-
potniki postal tudi župan 
občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, ki je občan-
ko odpeljal po nakupih. 
Na srečanju s prostovolj-
kami se je zahvalil vsem, 
ki svoj prosti čas nesebič-
no namenjajo za prevoze 
in spremstvo starejših ob-
čank in občanov.

Pester teden mobilnosti v občini Krško

PREDSTAVNIKI SLOVENSKIH OBČINSKIH UPRAV NA OGLEDU DOB-
RIH PRAKS V KRŠKEM – Občina Krško je 18. septembra na povabi-
lo podjetja Educenter ter na pobudo Direkcije RS za infrastrukturo 
(DRSI) v Krškem gostila predstavnike slovenskih občinskih uprav, 
ki so si ogledali nove prometne ureditve v mestu Krško. Uvodoma 
jih je pozdravil župan občine Krško mag. Miran Stanko, po ogledu, 
ki sta ga vodila Uroš Brumec z DRSI in mag. Romana Pečnik z Ob-
čine Krško, pa so izmenjali mnenja o pravilniku o prometni signa-
lizaciji in pomanjkljivostih le-tega, o kolesarski in peš infrastruk-
turi ter o uvedbi dobrih praks iz tujine. 

NOVOST: V OKOLICI ŠOL TABLE K+R – OD TU DALJE GREM PEŠ – V 
okolici večine osnovnih šol so uvedli parkirna mesta, rezervirana 
ali prednostno namenjena ustavljanju osebnih vozil z namenom, 
da ta odložijo učence, ki bodo pot v šolo nadaljevali peš. Voznike 
bodo na to opozarjale table K+R (Kiss and Ride – Poljubi me in od-
pelji) – Od tu dalje grem peš. Sicer evropska pobuda sledi cilju, da 
bi otroci v šolo čim več hodili peš. 19. septembra so obeležili eno 
takšnih novih prometnih ureditev ob Glasbeni šoli Krško, kjer so ob 
stavbi ukinili nekaj parkirnih mest in to območje preuredili v uvo-
zno – izvozni pas, kamor starši otroka pripeljejo, ta zapusti vozilo 
in starši lahko odpeljejo naprej.
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Po številnih aktivnostih in dogodkih, ki so potekali po šolah in 
vrtcih sevniške občine, je osrednja zaključna prireditev Evropske-
ga tedna mobilnosti letos potekala na Osnovni šoli Tržišče. 

Letošnji slogan »Združuj in učinkovito potuj« je v ospredje posta-
vil koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj. Vodi-
lo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobil-
nosti, obenem pa zmanjšati promet in njegove škodljive posledice. 
Osrednja prireditev s povezovanjem vseh naštetih ciljev je okrog 
600 učencem iz celotne sevniške občine, ki so se udeležili dogodka, 
ponudila zanimive in predvsem poučne vsebine.
Po kulturnem programu v organizaciji Osnovne šole Tržišče ter na-
govorih ravnateljice Zvonke Mrgole, župana Srečka Ocvirka in ko-
ordinatorja tedna mobilnosti Romana Perčiča je sledil vsebinski del 
prireditve. Policisti Policijske postaje Sevnica so predstavili vozila in 
opremo, sodobno električno kolo je predstavil Matjaž Traven iz Ko-
lesarskega centra Krško-Sevnica, hibridno vozilo Toyota pa Tomaž 
Slapšak iz TPV Avto Novo mesto.
Z velikim aplavzom so učenci pozdravili osrednjega gosta, Tima Gaj-
serja, slovenskega motokrosista in tudi policista, ki je v intervjuju z 
učenci predstavil svojo vlogo promotorja pri osveščanju o pomenu 
varnosti in preventive v prometu.

4. oktobra bo posavsko mladino okrepčala 
Posavska ribja malica
Vzgojno-izobraževalne ustanove mnogo pozornosti posvečajo prehrani otrok, saj je v obdobju odraščanja ustrezen na-
čin prehranjevanja ključnega pomena za zdrav razvoj. Pri tem je nujna tudi dobra podpora lokalnega okolja in usklaje-
nost v mnenju, da morata biti zavest o pomenu lokalne trajnostne oskrbe s hrano in konstantna spodbuda zanimanja 
zanjo trajni usmeritvi.

Občina Sevnica z raznimi projek-
ti, uvajanjem in urejanjem ob-
šolskih vrtov, organizacijo izo-
braževanj in pomočjo pri izvedbi 
javnih razpisov vseskozi sodelu-
je pri implementaciji čim višjega 
deleža lokalno pridelane hrane 
na jedilnike v šolah in vrtcih, ka-
terih ustanoviteljica je. Letošnji 
aktualni projekt ima naziv Naj-
boljša riba je posavska riba. 

S projektom želimo izboljša-
ti ozaveščenost o pomenu rib 
v zdravi prehrani, povečati za-
nimanje za oskrbo s svežimi in 
kakovostnimi posavskimi riba-

mi, cilj pa je povečati tudi ne-
posredno trženje svežih rib. 
Ribe namreč sodijo med živila, 
ki zaradi svoje sestave ugodno 
vplivajo na zdravje človeka, zato 
se vključujejo med priporočeno 
zdravo hrano. 

Dejavniki in kriteriji zdravega 
prehranjevanja po WHO na-
vajajo, da je za zdravo prehra-
no potrebno enkrat do dvakrat 
tedensko uživati ribo. Raziska-
ve in statistika pa kažejo slabe 
rezultate uživanja rib in kako-
vostne prehrane nasploh, po-
leg tega odrasli Slovenci pogo-

steje uživajo morske ribe kot 
sladkovodne. 

Izhodiščni cilj projekta je bil, da 
poleg sevniških k izvedbi priva-
bimo čim več posavskih šol in 
vrtcev ter idejo celostno razši-
rimo po celotnem Posavju, ki je 
naša skupna regija in jo povezu-
je reka Sava. Vse posavske šole, 
pa tudi posamezni vrtci, so se 
odlično odzvali k ideji, da sku-
paj obrnemo trend. V Sevnici, 
Radečah, Krškem in Cerkljah ob 
Krki so potekale štiri delavnice, 
na katerih so kuharji, kuharice 
in vodje prehrane pripravljali 
različne ribje jedi kot ideje, kaj 
vključiti v šolske jedilnike.

4. OKTOBER – DAN ZA 
»POSAVSKO RIBJO MALICO«

Še posebej zanimiva in povezo-
valna je ideja, da na vseh šolah 
na isti dan pripravijo tako ime-
novano »Posavsko ribjo mali-
co«. Ideja bo zaživela 4. oktobra 
v času malice, in to na vseh 24 
posavskih osnovnih šolah s po-
družnicami in nekaterimi vrtci 
pod okriljem šol, pa tudi v Vrt-
cu Ciciban Sevnica. Na jedilniku 
šolarjev, otrok iz vrtcev in vseh 
zaposlenih bodo ribje jedi. Svo-
jo enotnost in namero k vključe-
vanju več rib na jedilnike bodo 
vse šole z učenci in zaposlenimi 
podpisale tudi listo prisotnosti.

Ponudba Kmečke tržnice Sevnica bo
v soboto, 13. oktobra, 

obogatena z ribjimi dobrotami.
Tega dne ste od 8. do 11. ure vabljeni na degustacijo, ki jo bodo 
pripravili člani Ribiške družine Sevnica in učenci Osnovne šole 
Krmelj. 

Predstavilo se bo tudi Ribogojstvo Pavlič z Blance, ki se kot 
družinsko podjetje že več kot 25 let ukvarja z vzrejo postrvi. 
Njihova vzreja temelji na kakovosti in svežih produktih, ki vam jih 
bodo tokrat z veseljem predstavili in ponudili. V Ribogojstvu Pavlič 
bodo poskrbeli, da si boste obiskovalci na tržnici povsem od blizu 
– iz akvarija – lahko ogledali čisto prave postrvi. 

Vsebine bodo potekale 
v okviru projekta 
»Najboljša riba je 
posavska riba«.

Prijazno vabljeni.

Utrinki s kuharskih delavnic

Kuharske delavnice na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. Ku-
harji in kuharice iz Sevnice, Tržišča, Brežic, Brestanice in Dobove 
so pripravili sedem različnih ribjih jedi pod vodenjem kuharskega 
mojstra Matije Pozderca.

2. kuharska delavnica je potekala na radeški šoli. Kuharji in kuha-
rice osnovnih šol Marjana Nemca Radeče, Krmelj, Boštanj in Vrt-
ca Ciciban Sevnica so ribje jedi prav tako ustvarjali s pomočjo ku-
harskega mojstra Matije Pozderca.

Na OŠ Jurija Dalmatina Krško je potekala 3. kuharska delavnica. 
Kuharski mojster Matija Pozderec je skupaj s kuharji in kuharica-
mi iz osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, Leskovec, XIV. Divizije 
Senovo, Blanca, Bistrica ob Sotli in Raka pripravil jedi iz postrvi in 
vitkega soma Ribogojstva Goričar.

4. kuharsko delavnico so izvedli na Osnovni šoli Cerklje ob Krki. 
Svoje kuharske veščine so nadgradile kuharice iz OŠ Cerklje ob Kr-
ki, Podbočje, Maksa Pleteršnika Pišece, Velika Dolina in Globoko.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje  Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povabilo na prikaz dejavnosti 
gasilcev Gasilske zveze Sevnica
Poglavitna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je na-
menjena številki za klic v sili 112. Slovenija je številko 112 uvedla 
leta 1997 kot druga država v Evropi. Vsi klici na številko za klic v 
sili 112 morajo biti brezplačni, nanjo pa lahko pokličemo s staci-
onarnega ali mobilnega telefona oziroma pošljemo kratko sporo-
čilo (SMS). 

Na Gasilski zvezi Slovenije ugotavljajo, da vsakodnevna praksa kljub 
stalni promociji in dolgoletni uporabi te številke še vedno kaže, da 
smo ljudje premalo ozaveščeni in poučeni o možnosti uporabe šte-
vilke za klic v sili. Zato je cilj letošnjega meseca požarne varnosti ob-
čane ozavestiti tudi o pomenu poznavanja in pravilni uporabi številke 
112 za uspešno in pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih 
enot, ki jih občani kličejo na pomoč ob požarih in drugih nesrečah.

AKTIVNOSTIM SE PRIDRUŽUJE TUDI GASILSKA ZVEZA SEVNICA

Gasilska zveza Sevnica je strokovni usmerjevalec petnajstih v obči-
ni delujočih gasilskih društev, odlikujeta pa jo pomembna izobra-
ževalna in povezovalna vloga. Izvajali bodo demonstracije in druge 
vaje, na katerih bodo preizkusili operativno sposobnost enot. Ak-
tivni bodo tudi najmlajši člani, saj bosta izvedena občinski in regij-
ski kviz gasilske mladine.

V soboto, 13. oktobra, bo od 9. ure na parkirišču za HTC v Sevnici 
osrednji dogodek: 

prikaz dejavnosti gasilcev Gasilske zveze Sevnica.

Prikazali bodo vozila in opremo, potrebno za gašenje in reševanje 
ob naravnih in drugih nesrečah. Na ogled bodo različne demon-
stracijske vaje gasilcev ob nesrečah, med drugim tudi predstavi-
tev reševanja s specialnim vozilom za reševanje z višin MULTISTAR. 
Vljudno vabljeni k obisku dogodka.

Teden mobilnosti zaključili 
z obiskom Tima Gajserja

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

MERI (18380-P) je štiriletna pri-
jazna, nežna in dobrovoljna psič-
ka.  Navajena je na povodec in 
lepo vodljiva, rada je v družbi 
ljudi. Je že sterilizirana in prip-
ravljena na posvojitev.

ASI (18360-B) je prijazna, vese-
la in živahna psička, nižje rasti s 
kratkimi tačkami in malce dalj-
šim trupom. Je dobrovoljna, 
rada v družbi ljudi in psov, vo-
dljiva na povodcu, stara dobro 
leto do dveh. Išče skrben, odgo-
voren in aktiven notranji dom.

Pasji sestrici KIM (levo, 18400-
KK) in MEL (desno, 18405-KK) 
sta stari približno 5 mesecev, 
srednje rasti, sta prijazni, igri-
vi in radi v družbi ljudi in drugih 
psov. Sta vodljivi na povodcu, ča-
kata še na sterilizacijo, potem pa 
bosta pripravljeni na odhod v to-
pel in odgovoren dom.

Občina Brežice je v mesecu septembru pričela z izvedbo prve faze 
projekta Prilagoditev objekta občinske stavbe funkcionalno oviranim 
osebam. Prva faza zajema investicijsko vzdrževalna dela na glavnem 
vhodu v približno 100 let staro stavbo, kjer bo prenovljena veža s 
stopniščem – ob stopnicah bo nameščena dvižna ploščad, urejene 
bodo tudi sanitarije za gibalno ovirane osebe. Pred vhodom v stav-
bo občine bosta izvedeni tudi dve stranski klančini za dostop z in-
validskim vozičkom. V času izvajanja del od 20. 9. 2018 do predvi-
doma 15. 11. 2018 bo glavni vhod občine zaprt, zato se bo v stavbo 
vstopalo skozi stranski vhod (sedanji vhod Javnega podjetja Komu-
nale Brežice d.o.o.). 
Dela na vhodu v stavbo bo izvajalec opravljal na način, da bo čim 
manj motil stranke in delovni proces občinske uprave, zato bodo 
dela v večji meri potekala v popoldanskem času in med vikendom. 
Dela bo izvajal v postopku javnega naročanja izbrani izvajalec pod-
jetje SL-inženiring Boršt d.o.o.
Vsem občankam in občanom, ki bodo obiskali občino v času traja-
nja del obnove, se zahvaljujemo za razumevanje. 

Občina Brežice in podjetje HESS 
d.o.o. skupaj izvajata projekt Ce-
lovita obnova Prešernove ceste 
v Brežicah od gradu Brežice do 
priključka HE Brežice (348.000 
evrov vredna investicija). Ta 
projekt zajema obnovo cestišča, 

ureditev pločnika, obnovo javne 
razsvetljave in meteorne kana-
lizacije. Občina Brežice je pred 
tremi leti pričela s pripravo pro-
jekta urejanja parka oz. kosta-
njevega drevoreda pri gradu 
Brežice. Projektna dokumenta-
cija je bila dokončana novembra 
2017 po pridobitvi vseh z zako-
nodajo določenih mnenj in so-
glasij. Za ureditev parka je bilo 
potrebnih kar 10 soglasij različ-

Med 16. in 22. septembrom je 
potekal Evropski teden mobil-
nosti, ki je bil letos namenjen 
tudi osveščanju o pomenu traj-
nostne mobilnosti med starejši-
mi. Primer dobre prakse je goto-
vo projekt Sopotniki, ki starejšim 
občanom omogoča brezplačne 
prevoze po opravkih. Za en dan 
je postal voznik prostovoljec 
tudi župan občine Brežice Ivan 
Molan in uporabnico prevoza 
odpeljal na pregled k zdravniku. 
Po besedah koordinatorja eno-
te v brežiški občini Marka Man-
zinija je kar 80 % vseh opravlje-
nih prevozov namenjenih obisku 
zdravnika.

Župan Ivan Molan je dejal, da 
Občina Brežice podpira izvaja-
nje več projektov, ki so jih pre-
dlagali občani sami. To so poleg 
brezplačnih prevozov zavoda So-
potniki tudi večgeneracijski cen-
ter in mestni avtobus ter osta-

li. Župan se je preizkusil v vlogi 
prostovoljca in se ob prevozu 
uporabnice prepričal, kako po-
memben je projekt za izboljša-
nje mobilnosti, s tem pa tudi do-
stopnosti do različnih storitev 
ter posledično izboljšanja življe-
nja starejših občanom, ki nimajo 
možnosti lastnega prevoza. 

Prostovoljci imajo prijeten ob-
čutek, saj z nudenjem prevo-
zov uporabnikom pomembno 
izboljšujejo življenje. Projekt je 
zelo dobro sprejet tudi pri upo-
rabnikih, teh je bilo v času od 
začetka projekta v mesecu janu-
arju 2018 približno 140. Župan 
Ivan Molan se je po opravljeni 

vožnji srečal s prostovoljkami 
in prostovoljci projekta Sopot-
nik ter se jim zahvalil za njiho-
vo delo. Kot je dejal, je naloga 
občine in župana, da poskrbi za 
nadaljevanje izvajanja projekta 
Sopotniki z zagotovitvijo prora-
čunskih sredstev v letu 2019 za 
izvajanje projekta in za nova vo-
zila. 

Župan Ivan Molan in zavod So-
potniki ob tej priložnosti v vrste 
prostovoljcev voznikov vabita 
vse, ki si želite pomagati, ki radi 
vozite in spoznavate nove ljudi 
ter kraje. Naloga prostovoljcev 
in prostovoljk je po dnevnem 
razporedu opraviti vnaprej re-
zervirane prevoze. Bodoči pro-
stovoljci lahko za informacije 
pokličejo na številko 041 744 
947 ali preprosto vnesejo svoje 
podatke v spletni obrazec 
www.sopotniki.org/prijava.php.

Ob urejanju Prešernove ceste bo obnovljen 
tudi kostanjev drevored
V sklopu projekta Celovita obnova Prešernove ceste se je pričel izvajati tudi projekt Ureditev parka ob Prešernovi ces-
ti v Brežicah. Ureditev parka vključuje zamenjavo dela vodovoda, ureditev pešpoti, odstranitev obstoječih dreves 
kostanjevega drevoreda in zasaditev novih 16 dreves divjega kostanja. 

nih soglasodajalcev, med temi 
tudi Agencije RS za okolje (tudi 
mnenje Zavoda za varstvo nara-
ve) in pozitivno mnenje Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Projekt ureditve par-
ka je izdelalo podjetje GPI d.o.o. 

iz Novega mesta, načrt krajinske 
ureditve pa pooblaščeni krajin-
ski arhitekt Janez Dolinar s.p.

Projekt zajema področje par-
ka ob Prešernovi cesti pri bre-
žiškem gradu. Kot je bilo v po-
stopku priprave projektov 
ugotovljeno, bo z novo prome-
tno ureditvijo Prešernove ces-
te na novo urejeni park prido-
bil na pomenu, saj bo namesto 

dosedanjega statusa divje par-
kirne površine prevzel vlogo in 
značilnosti parka pri gradu in 
mestne peš promenade. S tem 
namenom je bil v poročilu za 
ureditev parka podan predlog, 
da se obstoječa kostanjeva dre-
vesa v parku, ki so propadala, 
zamenja z novimi drevesi vrste 
divji kostanj, ki imajo ustrezno 
drevoredno višino. Urejena bo 
tudi peš promenada, postav-
ljeni bodo pitnik, klopi ter koši 

za odpadke in temelj za kasnej-
šo prestavitev kipa oz. spome-
nika sv. Janeza Nepomuka. Na 
začetku in na koncu drevoreda 
bodo postavljeni tudi stebrički, 
ki bodo avtomobilom preprečili 
vstop v park.

Za obnovo vodovoda, ureditev 
parka in zasaditev novih dre-
ves bo Občina Brežice nameni-
la 58.596 evrov lastnih sredstev.

Projekt Sopotniki za bolj kakovostno življenje starejših   

Protovoljci vozniki v projektu Sopotniki z županom

V stavbi občine potekajo dela za prilagoditev 
objekta gibalno oviranim osebam

Evropski teden mobilnosti in dan brez 
avtomobila v Brežicah
Občina Brežice je tudi v letu 2018 sodelovala v Evropskem tednu 
mobilnosti, katerega slogan je bil Združuj in učinkovito potuj. Na-
men projekta je prebivalcem približati oblike trajnostne mobilnosti 
in spodbujati hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega pro-
meta ter prikazati, da se parkirišča lahko spremenijo v javni pros-
tor, kjer se lahko izvajajo različne aktivnosti. Tako je bil pred Mest-
no hišo v Brežicah v okviru projekta na dveh parkirnih mestih urejen 
zeleni kotiček, ki mimoidoče vabi in spodbuja, da si tam lahko od-
počijejo in sprostijo.
Ob dnevu brez avtomobila, ki je potekal v četrtek, 20. septembra, 
je na zaprtem delu Ceste prvih borcev v mestnem jedru potekal ši-
rok nabor pestrih aktivnosti, namenjenih spodbujanju aktivnega in 
zdravega življenjskega sloga, skrbi za okolje, za več gibanja in dru-
ženja, uporabi koles, hoje in javnih prevoznih sredstev.
Aktivnosti, med temi so bile plesne delavnice, jutranja telovadba, 
telovadba pod vodstvom fizioterapevtke, mini zdravstveni pregled, 
kolesarski in atletski poligon, risanje, varen vstop in izstop iz avtobu-
sa, ogled električne polnilnice in električnega avtomobila ter delav-
nica o potresu, so v sodelovanju z organizatorjem Zavodom za šport 
Brežice in Občino Brežice projektni partnerji  Atletski klub Brežice, 
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Gimnazija Brežice, In-
tegral Brebus Brežice d.o.o., Avto hiša Radanovič, JP Komunala Bre-
žice d.o.o., Plesno društvo IMANI, Policija, Posavski muzej Brežice, 
Splošna bolnišnica Brežice, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ŠKD Mažoretke Dobova, ZPTM Brežice, Zdravstveni dom 
Brežice in brežiški predstavniki Šole zdravja – 1000 gibov.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Nedelja, 16. septembra, je v Kosta-
njevici na Krki minila v znamenju že 33. Kostanjeviškega teka, v 
zadnjih letih tudi memoriala Poldeta Bučarja. Tradicionalna te-
kaška prireditev v organizaciji Športnega društva Kostanjevi-
ca na Krki je štela tudi za 16. tek v sezoni dolenjskega tekaške-
ga pokala. Devetkilometrsko preizkušnjo, izpred osnovne šole 
speljano po gorjanskih gričih in nato čez dvorišče Galerije Boži-
dar Jakac nazaj na izhodišče, je dobil eden najboljših slovenskih 
tekačev Mitja Krevs (Asics Frontrunner), ki je s časom 29:34,8 
postavil rekord proge. Drugo in tretje mesto sta osvojila posa-
vska tekača: Miha Povšič (AK Sevnica) s časom 31:51,7 in do-
mačin Gregor Bučar (Matick) s časom 32:51,8. Teklo je 87 moš-
kih tekačev. Med 18 ženskami je bila najhitrejša Šentjernejčanka 
Breda Škedelj (38:10,4) pred Matejo Ožanić iz hrvaških Delnic 
(39:07,6) in Artičanko Marto Plahuta (42:51,4). 27 mlajših te-
kačev se je pomerilo na 1 km dolgi progi. Pri letnikih 2004-2006 
sta bila najhitrejša Leon Gričar med fanti in Maruša Divjak med 
dekleti, pri letnikih 2007-2008 pa Maj Repovž pri fantih in Nika 
Tisu pri dekletih. Na otroških tekih, ki so jih pripravili na atlet-
ski stezi na šolskem igrišču, je teklo še 42 otrok. Skupno so torej 
našteli 174 udeležencev teka.
� P.�P.,�foto:�Ivan�Škedelj�Močivnik

Mitja Krevs postavil rekord 
kostanjeviškega teka

Začetek�teka,�Krevs�in�Povšič�že�v�ospredju

SPREJEM�TRIATLONCA�JAROSLAVA�KOVAČIČA�–�Župan�obči-
ne�Krško�mag.�Miran�Stanko�in�predsednik�Komisije�za�šport�
Občine�Krško�Boštjan�Pirc�sta�17.�septembra�čestitala�krške-
mu�triatloncu�Jaroslavu�Kovačiču,�ki�je�8.�septembra�zmagal�
na�dolgem�triatlonu�(3.8�km�plavanja,�180�km�kolesarjenja�
in�42.2�km�teka)�v�nizozemskem�Almereju,�pri�tem�pa�postal�
prvi�Slovenec,�ki�je�'ironman'�preizkušnjo�zaključil�pod�osmi-
mi�urami.�S�tem�je�postavil�nov�mejnik�na�svoji�športni�poti�
in�v�slovenskem�triatlonu,�za�kar�sta�mu�župan�in�predsednik�
komisije�iskreno�čestitala.�Kot�je�poudaril�Jaroslav�Kovačič,�
je�v�zgodovini�triatlona�manj�kot�sto�tekmovalcev�zaključilo�
226-kilometrsko�razdaljo�v�manj�kot�osmih�urah�in�s�tem�ča-
som�se�uvršča�na�približno�35.�mesto�najhitrejših�dolgopro-
gašev.�Vir:�Občina�Krško

BREŽICE, ÚSTÍ NAD LABEM –18-članska skupina plesalk iz PD 
Imani pod vodstvom trenerke Nastje Rajkovič se je udeležila 
svetovnega prvenstva v street dance showu, ki je potekalo od 
20. do 23. septembra na Češkem. V disciplini Street Dance Show 
formacije mladinci so si priplesale polfinale in na svetovni le-
stvici v zelo močni konkurenci osvojile odlično 11. mesto. Eki-
po sestavljajo od 11 do 15 let stare, zagnane in energije polne 
plesalke: Neli Bokor, Nika Debeljak, Pika Dukič, Rebeka Hu-
dohmet, Nika Jerončič, Tinkara Kozole, Vanesa Kure, Vita Ju-
lia Les, Hana Lopatič, Amadea Maletič, Paula Malus, Gaja Pa-
vlič, Laura Pečnik, Lana Pezdirc, Zoya Proselc, Ema Šušterič, 
Nives Tomše in Lita Ana Uršič. Veselje in sreča sta bila v tek-
movalni ekipi neizmerna, rezultat pa je lepa popotnica in spod-
buda za novo plesno sezono. V društvu verjamejo, da so na pra-
vi poti, saj se uspehi njihovih ekip lepo vrstijo. 
� Vir:�PD�Imani

KRŠKO, BARCELONA – Pri-
mož Levičar in Žiga Godlar, 
člana društva ŠTD Krško, sta 
v začetku septembra v deve-
tih dneh prevozila 1633 kilo-
metrov, naredila 12000 višin-
skih metrov ter vsega skupaj 
kar 82 ur preživela na kolesu. 
Vztrajnost se je izplačala, saj 
sta mlada Posavca iz doma-
čega Krškega prikolesarila v 
Barcelono. Fanta pravita, da 
ni minil niti en sam dan brez 

težav, ampak če se stvari ne bi odvile tako, kot so se, ne bi ime-
la o celotni poti kaj povedati. Zahtevni vremenski pogoji, kazen 
za 160 evrov, ukradena denarnica z osebnimi dokumenti, noše-
nje oz. bolje rečeno rinjenje koles skozi park z divjimi živalmi, pa 
tudi dejstvo, da sta prispela na špansko-francosko mejo ob pol 
dveh zjutraj, so le nekatere izmed prigod, ki sta jih doživela na 
potovanju. Sicer za vzdržljiva kolesarja to ni prvi takšen podvig. 
Pred dvema letoma sta se prvič podala na večdnevno kolesarsko 
odpravo okoli Slovenije, lani sta prikolesarila v Atene, za drugo 
leto pa že načrtujeta pot v švedski Malmö. »Kaj bi rekla, nič po-
sebnega naju ne žene, predvsem premagovanje samega sebe. In 
te želje je vsako leto več,« še dodata in se obenem ne pozabita 
zahvaliti vsem, ki so ju spodbujali in podpirali ob kolesarskem 
podvigu.  S.�U.

S festivalom športa oz. t. i. 
Športofešto so s predstavitvijo 
športnih panog in aktivnim so-
delovanjem učencev obeležili 
tudi Evropski teden športa, ki 
poteka med 23. in 30. septem-
brom. Mini olimpijada je sicer 
namenjena prvenstveno otro-
kom prve triade devetletke, da 
se jih kar se da v zgodnjem ži-
vljenjskem obdobju spodbu-
di k rednim športnim aktiv-
nostim, na leskovški šoli pa 
so prireditev združili s špor-
tnim dnevom, zato so bili po-
leg učencev prve triade iz več 
šol občine Krško športno ak-
tivni tudi učenci ostalih od-
delkov leskovške šole. 

Izvedba športne prireditve je 
bila prvotno sicer načrtovana 
na Stadionu Matije Gubca, a so 
jo glede na slabo vremensko 
napoved prestavili na leskov-
ško šolo, na kateri so se tudi to 
pot izkazali kot odlični gosti-
telji. V jutranjih urah so jo od-
prli z olimpijskim protokolom, 
ob zvokih olimpijske himne z 
baklo, ki jo je ponesla učenka 
Tjaša, ter olimpijsko zastavo. 
V imenu sodelujočih mladih 
športnikov je prisegla učen-
ka Neža, družbo pa ji je delala 
maskota lisjak Foksi, ki zago-
varja in promovira vse športne 
vrednote, timski duh ter spod-
buja k zdravemu in aktivnemu 
življenjskemu slogu v sožitju z 
naravo. Mlade so ob tej prilož-

Vsak lahko najde šport zase
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Z Mini olimpijado in Športofešto je Športna zveza Krško v sodelovanju z Osnovno 
šolo Leskovec pri Krškem 22. septembra zaključila Evropski teden mobilnosti, ki je osredotočen na priza-
devanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti. 

nosti nagovorili Bojan Jurovič 
iz Olimpijskega komiteja Slo-
venije, uspešen krški triatlo-
nec Jaroslav Kovačič, pred-
sednik Športne zveze Krško 
Luka Šebek, podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak in v 
imenu šole gostiteljice ravna-
teljica Jožica Repše. Slednja 
je poudarila pomen športa, ki 
navdihuje, osvobaja, navdu-
šuje in povezuje: »In Sloven-
ci smo nedvomno med tisti-
mi narodi, za katere velja vse 
našteto in še več. S športom 
dihamo v vseh letnih časih, v 
dvoranah, na prostem, zeleni-
cah, cestah, vodah, strminah, 
višinah, globinah, in čeprav se 
naši največji športni prazni-
ki zvrstijo pozimi, nam tudi 
v vročih mesecih ne manjka 
vrhuncev.« Za ponazoritev se 

je pri tem navezala na Alenko 
Artnik, ki je dosegla svetovni 
rekord pri potapljanju na vdih 
z monoplavutjo, kolesarja Pri-
moža Rogliča, ki je zmagal na 
etapi kolesarske dirke v Fran-
ciji, rokometaše do 20 let, ki 
so postali evropski prvaki, pa 
na svetovno prvakinjo v dvo-

ranskem plezanju Janjo Gar-
nbret, in prestop Luke Don-
čića v NBA ligo. Iz tega je 
razvidno, kot je dejala, da lah-
ko vsak najde zase šport, ki mu 
ustreza, zato je pozvala zbrane 
učence iz matične šole in dru-
gih šol občine Krško, da posku-
sijo, predvsem pa si upajo, in 
zaključila: »Vsak začetek je te-
žak, vendar smo na koncu za-
dovoljni, če smo se potrudili 
po svojih najboljših močeh in 
če smo igrali pošteno. Temu 
rečemo 'fair play'.«

Učenci, teh se je zbralo prek 
tisoč, so odtekli kros, v šoli in 
njeni okolici so potekale de-
lavnice in predstavitve posa-
meznih športov, med drugim 
plesa, mažoretnih koračnic, 
borilnih veščin, šaha, orodne 
telovadbe, vodnih in moto 
športov, športov z žogo, ska-
kanja na mini Planici idr.
� Bojana�Mavsar�

Tako�deklice�kot�dečke�je�med�drugim�pritegnila�predstavi-
tev�motošportov.

Imanijeve plesalke 11. na svetu

Imanijeva�zasedba�na�Češkem

V devetih dneh prekolesarila 
iz Krškega do Barcelone

Primož�Levičar�in�Žiga�Godlar

KRŠKO – Nogometaši NK Krško so po zadnjem porazu z Go-
rico padli na predzadnje mesto, a so razlike v spodnjem delu 
lestvice zelo majhne, tako da bo na naslednjih tekmah vsak 
gol štel za višjo uvrstitev. Samo štirje doseženi zadetki na de-
vetih tekmah so tisto, kar najbolj »tepe« Krčane.

Po reprezentančnem premoru so krški nogometaši 15. sep-
tembra nogometni praznik na Gubcu zapuščali sklonjenih glav, 
saj je Maribor prišel do zaslužene zmage z 2:0. V drugem polča-
su sta v razmiku treh minut zadela Jan Mlakar in Dino Hotić. Za 
Krčane sta prvič zaigrali tudi najnovejši okrepitvi Dalibor Volaš 
in Ante Vukušić. Domačini so si na celi tekmi pripravili le dve 
omembe vredni priložnosti, v 18. minuti Marco Da Silva in v 82. 
minuti Aleksandr Kulinitš, a sta bila strela premalo natančna. 
1300 gledalcev je tako razočaranih zapuščalo krški stadion, da-
rila ni dobil niti krški trener Alen Ščulac, ki je ravno na dan tek-
me praznoval 47. rojstni dan. Naslednjo tekmo so Krčani odigrali 
v Novi Gorici in jo po boljši predstavi vseeno minimalno izgubili 
(0:1). Odločil je Mark Gulič deset minut pred koncem tekme. S 
tem so pristali na 9. oz. predzadnjem mestu in so točkovno ize-
načeni (7) z zadnjim velenjskim Rudarjem. V oči najbolj bode, da 
so na devetih tekmah dosegli samo štiri zadetke, kar je bistve-
no premalo za nabiranje tako želenih zmag in točk. V teh dneh 
krški nogometaši igrajo s »težkokategornikoma«. Sinoči so v Kr-
škem gostovale vedno neugodne Domžale, v nedeljo pa nuklear-
ci potujejo v Stožice na že drugi letošnji »zeleni derbi« z Olimpi-
jo (ob 18.15). Veliko bolje pa gre Krčanom v Pokalu Slovenije, saj 
so se po zanesljivi gostujoči zmagi nad Celjem (3:0) uvrstili v če-
trtfinale tega tekmovanja. Svoj prvi gol v dresu Krškega je na tej 
tekmi zabil Volaš, poleg njega sta bila strelca še Luka Vekić in 
Da Silva. Na oktobrski domači tekmi proti Aluminiju imajo zdaj 
prvovrstno priložnost, da se uvrstijo med štiri najboljše v pokal-
nem tekmovanju, kar bi bil vsekakor zelo lep uspeh.

POČASI NABIRAJO TOČKE

Brežiški nogometaši so bili minuli vikend v 8. krogu druge slo-
venske nogometne lige pred domačimi gledalci proti Roltek 
Dobu na robu poraza, a so na koncu izvlekli točko (1:1). V prvi 
minuti sodnikovega dodatka je zadel Ante Blažević. To je bila 
peta točka Brežičanov v sezoni, kar jih uvršča na predzadnje, 15. 
mesto na lestvici. Do zdaj so zadeli sedemkrat, prejeli pa 21 go-
lov. Na osmih tekmah so po enkrat zmagali in remizirali ter šest-
krat izgubili. Po zelo slabem začetku sezone – štirje porazi v prvih 
štirih krogih – se je zgodila tudi menjava na trenerski klopi, saj 
je Iztoka Kapušina zamenjal Nebih Zeneli, njegovi varovanci 
pa so počasi začeli nabirati še kako pomembne točke. Naslednjo 
tekmo bodo nogometaši NK Brežice Terme Čatež odigrali v sobo-
to ob 15.30 v gosteh pri vodilni lendavski Nafti 1903. 
 R. Retelj

V pokalu jim gre veliko bolje

www.PosavskiObzornik.si
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Zbrane na dobrodelni prire-
ditvi je uvodoma pozdravila 
Nuša Pavlič, predsednica Ro-
taract kluba Sevnica, ki je bil 
organizator dogodka. Delova-
nje Zavoda Emma, katerega 
osnovni namen je  zagotavlja-
nje pomoči žrtvam nasilja – 
ženskam, dekletom, otrokom, 
mladostnikom in mladostni-
cam –, sta predstavili predse-
dnica zavoda Dževada Popaja 
ter vodja krške enote Nataša 
Resnik. »Za nasilje ni opravi-
čila,« sta med drugim dejali in 
dodali, da vedno obstaja upa-
nje, da se bo nasilje ustavilo. V 
nadaljevanju sta mladi bloger-
ki Nataša Mernik in Katarina 
Mljač, ustanoviteljici projekta 
»I Am All (Wo)Men« in pobu-
dnici gibanja »Body positivi-
ty«, spregovorili o tem, da so 
tako ženske kot moški popol-
ni prav takšni, kot so, četudi 
ne ustrezajo nekim družbeno 
sprejetim standardom lepo-
te, ki se jih promovira. »Zakaj 
bi po vseh revijah iskala član-
ke, kako izgubiti odvečne kilo-
grame, če sem takšna, kot sem, 
popolnoma v redu? Vsi smo 
različni, a ne glede na kakšen 
kilogram preveč smo vsi čudo-

SENOVO – V tednu od 13. do 19. avgusta je pestro oratorijsko 
dogajanje prevzelo tudi senovsko župnijsko dvorišče. Letošnje-
ga oratorija se je udeležilo skupaj kar 47 otrok, ki jih je spreje-
lo 17 animatorjev. Na ponedeljkovo jutro so udeležence pozdra-
vili nekakšni ljudje s perjanicami in poslikanimi obrazi, ki so se 
predstavili kot Indijanci. Prišli so iz Amerike, saj so poznali na-
šega rojaka, škofa Friderika Ireneja Barago, ki je pred mnogimi 
leti med njimi kot misijonar širil krščansko vero. Tako smo vsak 
dan pričeli skupaj z dvigom zastave, nato pa so nam v indijanski 
vasi povedali delček njegove življenjske zgodbe. Pri katehezah 
so nam animatorji predstavili in razložili vrednote, ki jih je učil 
Baraga, kmalu pa so sledile indijanske delavnice, kjer smo izde-
lovali perjanice, nakit, lovilce sanj, po indijansko plesali in še bi 
lahko naštevali. Svoje spretnosti, natančnost in preudarnost smo 
vsak dan pokazali pri veliki igri. Sredin praznik smo začeli s sve-
to mašo, ki jo je daroval novomašnik iz sosednje župnije Peter 
Kočevar, na praznični dan pa so nas presenetili tudi fantje an-
sambla Folk&Špas in nam popestrili popoldne. V četrtek smo se 
odpravili na izlet v Šaleško dolino, v rodni kraj našega župnika 
Janeza Turinka, kjer smo obiskali njegovo družino, se vozili s 
kanuji po reki Savinji in na koncu obiskali še sestre klarise v Na-
zarjah. Tekom tedna smo spoznali veliko novega o škofu Bara-
gi, sklenili veliko prijateljstev, pridobili kakšen življenjski nauk, 
mnogo peli in plesali, vroč teden pa zaključili z vodnimi igrami. 
V nedeljo smo oratorij sklenili z oratorijsko sveto mašo. Anima-
torji smo veseli in ponosni, da naš oratorij vsako leto raste in pri-
vablja otroke od daleč in blizu.  Nina�Kukovičič

Dobrodelni dogodek z modno 
revijo v grajskem parku

viti,« je bila spodbudna Nataša. 
»Knjige ne moreš soditi po zu-
nanjih platnicah in človeka ne 
moreš soditi po zunanjem vi-
dezu. Marsikdaj se za lepim in 
urejenim videzom skriva mar-
sikaj, kajti ni vsak dan lep, po-
poln, vesel, srečen …« je pove-
dala Katarina in dodala, da sta 
se z Natašo dalj časa spopada-
li z nizko samopodobo, a po-
tem sta ugotovili, da se morata 
imeti radi takšni, kot sta. Pod-
jetnica Petra Arula je z obi-
skovalkami in obiskovalci deli-

la del svoje življenjske zgodbe, 
v kateri jo je pretirana delovna 
vnema pripeljala do roba izčr-
panosti. »Delala sem se, da vse 
zmorem,« je dejala, »a potem 
nekega dne nisem mogla niti 
na Šmarno goro niti do kopal-
nice, da bi se uredila. Danes 
sem hvaležna letom, modros-
ti, da sebe sprejemam takšno, 
kot sem, ker moje telo ni stroj.«   

Dogodek z dobrodelno noto 
se je nato po krajšem premo-
ru, v katerem si je bilo mogo-

če ogledati obnovljeno vinsko 
klet v grajski vili nad vinogra-
dom, nadaljeval z modno revi-
jo, na kateri so se predstavnice 
nežnejšega spola različnih sta-
rosti in konfekcijskih številk 
predstavile v predelanih ob-
lačilih trgovine Stara šola Kr-
ško. »To ne bodo profesionalni 
modeli, pač pa samozavestne 
ženske vseh starosti in kon-
fekcijskih številk, ki so se po-
gumno odzvale na naše vabi-
lo in so pripravljene deliti naše 
sporočilo, da so vsa telesa lepa 
in vredna občudovanja,« je na-
povedala prihod manekenk 
moderatorka dogodka Anne-
marie Culetto; vse, ki so zbra-
le pogum za nastop, pa so bile 
nagrajene z aplavzom. 

Zaključni del dobrodelne pri-
reditve se je odvil v atriju sev-
niškega gradu, kjer je bilo mo-
goče kupiti oblačila z modne 
revije, sredstva od nakupa pa 
so bila namenjena Centru za 
pomoč žrtvam nasilja Zavo-
da Emma. S svojim žametnim 
glasom je navdušila tudi mla-
da pevka Gaja Prestor. 

� Smilja�Radi

Sodelujoče�na�modni�reviji�so�bile�različnih�starosti�in�so�na-
stopile�v�obnovljenih�oblačilih�različnih�konfekcijskih�številk.

Senovski oratorij raste

Na�delavnicah�so�otroci�tudi�odtiskovali�svoje�dlani.

SEVNICA – 16. septembra se je v grajskem parku na sevniškem gradu odvijala dobrodelna prireditev 
Ženske za ženske, na kateri so zbirali tudi prostovoljne prispevke za Zavod Emma, ki pomaga žrtvam nasi-
lja (predvsem ženskam).
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Pred pričetkom kongresa so 
pripravili novinarsko konfe-
renco, na kateri so poleg di-
rektorice Posavskega muzeja 
Brežice Alenke Černelič Kro-
šelj spregovorili še predsedni-
ca predsedstva Skupnosti mu-
zejev Slovenije dr. Aleksandra 
Berberih-Slana, predsedni-
ca ICOM Slovenija dr. Kaja Ši-
rok, predsednik Slovenskega 
muzejskega društva dr. Fla-
vio Bonin in brežiški župan 
Ivan Molan. Černelič Krošlje-
va je izrazila zadovoljstvo, da 
je prav brežiški muzej uspel 
dobiti organizacijo tega kon-
gresa. »Naš muzej, ki povezu-
je dediščino regije Posavje, je 
zagotovo hiperpovezana usta-
nova z neposrednim okoljem, z 
območjem ob meji, predvsem 
pa z našo publiko,« je ob tem 
povedala. Po besedah Berbe-
rih-Slane, ki je tudi direktorica 
Muzeja narodne osvoboditve 
Maribor, so se pod eno streho 
zbrali različni sodelavci muze-
jev in galerij, poleg referentov 
še konservatorji-restavratorji, 
kustosi, dokumentalisti, pred-
stavniki za stike z javnostmi in 
marketing, muzejski pedagogi 
in direktorji. Širokova, tudi di-
rektorica Muzeja novejše zgo-
dovine v Ljubljani, je omenila, 
da je trenutno ICOM (Medna-
rodni muzejski svet) v slabem 
stanju zaradi nedavnega obse-
žnega požara v Braziliji, ki je v 
celoti uničil nacionalni mu-
zej, kar pod vprašaj postavlja 
čas hranjenja naše dediščine. 
Poudarila je, da se slovenski 
muzeji vedno bolj vključuje-

Po 37 letih spet kongres
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je med 20. in 22. septembrom gostil drugi kongres slovenskih muzeal-
cev, ki se ga je udeležilo več kot 120 slovenskih in tujih zaposlenih v muzejih in galerijah. Tema kongresa je 
bila »Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci; Evropsko leto kulturne dediščine«.

jo v mednarodne projekte in 
presegajo meje nacionalne-
ga. Bonin, sodelavec Pomor-
skega muzeja Sergej Mašera 
Piran, kjer je bil pred dvema 
letoma organiziran prvi kon-
gres, je dejal, da vse od leta 
1981 brežiški muzej sploh ni 
imel zborovanj. Takrat je bila 
tema muzeji in sodobna druž-
ba. Župan je izpostavil, da je 
gostovanje kongresa v Breži-
cah na nek način tudi prizna-
nje tako vodstvu kot delu Posa-
vskega muzeja, ki po njegovem 
dela zelo učinkovito in je pos-
tal povezovalec številnih aktiv-
nosti v celem Posavju. Pozdra-
vil je temo kongresa, saj je po 
njegovih besedah Občina Bre-
žice kot lastnica gradu veliko 
vložila v obnovo »bisera v cen-
tru mesta«.

V času kongresa je 43 referen-
tov spregovorilo o novih pris-
topih v odnosu do obiskoval-

cev in javnosti, o tem, kako 
muzeje približati ljudem, 
kako poteka organizacija mu-
zejskega dela, ali je digitalna 
dostopnost zbirk prihodnost 
muzejev itd. Kongres je bil vse-
binsko razdeljen na tri pove-
zane razdelke: hiperpovezani 
muzeji, konservatorsko-resta-
vratorski pogled in komuni-
kacijske priložnosti. Med re-
ferenti so bili tudi zaposleni 
v Posavskem muzeju Oži Lor-
ber, Andreja Matijevc, Žan 
Hočevar, Aleš Vene, Jana Pu-
har in Jože Lorber ter Alen-
ka Černelič Krošelj, ki je mo-
derirala tudi zaključno okroglo 
mizo v Viteški dvorani z naslo-
vom »Evropsko leto kulturne 
dediščine, kultura, turizem«. 
V času kongresa so podeli-
li tudi dve nagradi ICOM Slo-
venija za leto 2018, in sicer 
glavno nagrado Slovenskemu 
etnografskemu muzeju za pro-
jekt SWICH in nagrado Muzeju 

za arhitekturo in oblikovanje 
za projekt BIO 25. Podelil ju je 
novi minister za kulturo Dejan 
Prešiček. Zadnji dan kongre-
sa so se muzealci odpravili na 
strokovno ekskurzijo po posa-
vskih gradovih.

BIJEJO PLAT ZVONA

Kot je še povedala Berberih-S-
lana, se Evropsko leto kultur-
ne dediščine (ELKD) pozna 
tudi na obisku slovenskih mu-
zejev, več je prireditev in obi-
skov šolarjev. Kljub temu se 
po njenih besedah že vse od 
leta 2009 muzejem zmanjšu-
jejo sredstva kot tudi število 
zaposlenih v nekaterih muze-
jih. Vedno manj je sredstev za 
projekte, odkupe in material-
nih sredstev. »Kar se finančne 
in kadrovske podhranjenos-
ti tiče, že nekaj let bijemo plat 
zvona. Tudi posamezni prosto-
ri so neprimerni, predvsem de-
pojski, tako da dediščina pro-
pada. Najbolj očiten primer je 
trenutno Prirodoslovni muzej 
Slovenije. Muzeji ne izpolnjuje-
jo niti zakonsko določenih po-
gojev,« je izpostavila cel kup 
težav in dodala, da ne pom-
ni, kdaj je bila kultura priori-
teta katere koli vlade, kar je v 
ELKD še toliko bolj alarman-
tno. »Muzeji pa delamo ved-
no bolje in se lahko merimo s 
tujino, razen seveda na podro-
čju sredstev,« je sklenila v upa-
nju, da bo nova vlada čim prej 
posodobila in sprejela zakon o 
muzejih.
� Rok�Retelj

Muzealci�so�se�pred�pričetkom�kongresa�zbrali�na�grajski�te-
rasi.

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

5. oktober, 19.00
Lepote Tajvana / 
The beauty of Taiwan
odprtje gostujoče razstave

6. oktober, 9.00–13.00 
Sejem rokodelskih znanj 
in grajska tržnica starin

12. oktober, 18.00
Brežiški potres 1917, 
Brežiške študije 5
predstavitev monografije

13. oktober, 7.00–20.00
Rembova pot
strokovna ekskurzija v Radovljico in Ljubljano

»Hotelski dnevnik« umetnice 
in režiserke Nataša Prosenc 
Stearns je serija fotomontaž-
nih printov in video zvočnih 
prostorskih instalacij, variaci-
je katerih so posebej ustvarje-
ne in prilagojene sobam lapi-
darija. Dela so bila posneta v 
zapuščenem hotelu v Los An-
gelesu s statično kamero, ki na 
način varnostnih kamer nepri-
zadeto, a voajersko opazuje 
dogajanje v hotelskih sobah, 
na hodnikih in stopniščih. In-
stalacija v lapidariju je že tretja 
prostorska inkarnacija »Hotel-
skega dnevnika« (prvi dve sta 
bili v Velenju in v Los Angele-
su), filmska verzija pa potuje 
po mednarodnih festivalih. Na 
ogled bo do 4. novembra.

Branko Cvetkovič, rojen leta 
1951 v Novem mestu, živi pa 
v Ljubljani, je javnosti poznan 
kot fotograf arhitekture, kot je 
na odprtju razstave v nekda-
nji samostanski cerkvi poveda-
la kustosinja razstave dr. Nad-
ja Gnamuš, pa njegov tokratni 

Voajerstvo in pogled v večnost
KOSTANJEVICA NA KRKI – Jesensko razstavno sezono v kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac so začeli 14. 
septembra z odprtjem prostorske instalacije videov in fotomontaž printov avtorice Nataše Prosenc Stearns 
ter nadaljevali s fotografsko razstavo Branka Cvetkoviča v nekdanji samostanski cerkvi.

projekt »NE-PROSTOR│Nič-
niPROSTOR« odpira popol-
noma drugačno fotografsko 
usmeritev v njegovem opusu 
in pomeni nov pristop k razu-
mevanju prostora in pojmo-
vanju univerzalnega prostor-
skega dojemanja. Fotografske 
podobe so nastale ob veliča-
stnih pogledih na Atlantski 
ocean na Madeiri in »odpira-
jo dobro znana občutja morja, 

njegove veličine, prostranosti 
in v gledalcu zbujajo skoraj 
panteistično doživljanje na-
rave«, je dejala Gnamuševa. 
»Velikokrat pa morje posta-
ne nekaj popolnoma drugega: 
postane abstraktna površina, 
čista barvna ploskev, ki nima 

več horizonta in orientacij-
skih točk. Razstava deluje de-
jansko slikarsko, zelo se prib-
ližuje abstraktnemu slikarstvu 
in to referenco je Cvetkovič za-
vestno vzpostavljal, « je še de-
jala o fotografijah, ki omogo-
čajo predstavo neskončnega, 
večnega, brezkrajnega, to-
rej nečesa izven našega izku-
stva. »V sakralnem razstavnem 
prostoru imajo fotografije še 
specifičen predznak in stopi-
jo v intimen dialog z drugimi 
vprašanji, z našim razumeva-
njem življenja, pojmovanjem 
zemeljskega, vesoljnega in 
navsezadnje tudi našim odno-
som do smrti, ki jo fotograf iz-
recno tematizira s fotografija-
mi Mrtvih oči. Kot pravi sam 
Cvetkovič, je smrt tisti najbolj 
abstrakten in najbolj nedoum-
ljiv prostor, ki obstaja znotraj 
naše zavesti in tudi prostor 
njene popolne odsotnosti,« je 
zaključila opis razstave, ki bo 
na ogled do 25. novembra.

� P.�Pavlovič

Cvetkovičeve�fotografije�omogočajo�predstavo�neskončnega�
in�večnega.
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GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

sobota, 29. september 2018, ob 18. uri
Alja Fir, Gojko Zupan - predavanje: Varovanje 
in ohranjanje predmetov premične kulturne 
dediščine v muzejskih in zasebnih zbirkah

sreda, 3. oktober, ob 18. uri
Projekcija filmov iz mladinske filmske delavnice 
DZMP, Lamutov likovni salon

petek, 5. oktober, ob 18. uri 
Andrej Lamut: Mnemosis, otvoritev razstave
Lamutov likovni salon

sobota, 6. oktober 2018, ob 10. uri
Družinska ustvarjalnica: Galerijski raziskovalec

petek, 19. oktober, ob 18. uri
Dugo, Kusterle, Valvassori: Tri zgodbe z meje, 
otvoritev gostujoče razstave iz Pilonove Galerije 
Ajdovščina

Kostanjevica na Krki

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE IN TEDEN OTROKA V 
GALERIJI BOŽIDAR JAKAC

Vljudno vabljeni!
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S predstavitvijo knjige Poste-
lja iz knjig je Valvasorjeva knji-
žnica Krško vstopila v skupen 
bralni projekt »Nacionalni me-
sec skupnega branja«, ki pote-
ka od 8. septembra do 8. okto-
bra. Bralni projekt je v uvodu 
predstavila bibliotekarka Po-
lona Brenčič in v nadaljevanju 
še osrednjega literarnega gos-
ta, s katerim se je o njegovem 

najnovejšem knjižnem delu 
pogovarjala Carmen L. Oven.

Publicist, novinar in odgovor-
ni urednik regionalnega časo-
pisa Posavski obzornik Silvo 
Mavsar, ki je pred dobrimi tre-
mi desetletji izdal svoj knjižni 
prvenec, pesniško zbirko Sa-
mobeg, je v letošnjem aprilu 
izdal zbirko 17 krajših zgodb, 
ki prinašajo slikovite podobe 
iz našega vsakdana z mnogi-
mi miselnimi in vsebinskimi 
preobrati s kančkom humorja 
in ironije ter ljubezenske in-
time. Naslovna zgodba Poste-
lja iz knjig je v zbirki prva in 
iz nje izvemo tudi, kako je mo-
goče sestaviti posteljo iz knjig 
in v njej celo dobro spati. Na-
slovni zgodbi nato sledijo Ra-
dion, Gospod Petelin, Avto-
gram, Mačka, Območje lova, 
Igra, Carmen, Majorka, Pepel-
ka, Termopile, Knjižni klub, 
Na drugi strani, Nočno sreča-
nje, Pravljica o pekarni, Zlata 
leta in Ready for landing (Prip-
ravljeni na pristanek). Vsaka 
zgodba ima nepričakovan za-
ključek, ki včasih izzove po-
sebno bolečino v srcu, kot se to 
zgodi na primer v zgodbi Av-
togram, ki je nastala na osno-

Postelja iz knjig v krški knjižnici
KRŠKO – Le kako je videti postelja iz knjig, jo je mogoče sestaviti iz samih knjig in na njej potem celo spa-
ti? 12. septembra je potekala v Valvasorjevi knjižnici Krško predstavitev novega knjižnega dela posavskega 
ustvarjalca Silva Mavsarja, ki je v letošnjem aprilu izdal zbirko 17 krajših zgodb. 

vi resničnega dogodka, le da je 
zaključek v knjižnem delu bolj 
dramatičen. Vsaka izmed naš-
tetih zgodb bi lahko imela tudi 
svoje nadaljevanje ...

V pogovoru z besedno ustvar-
jalko Carmen L. Oven je po-
savski besedni umetnik, ki je 
otroštvo in mladost preživel 
na Zdolah pri Krškem, razkril 

tudi potek nastajanja zgodb. 
»Doživljam in ustvarjam film-
sko. Zgodbo doživljam kot film. 
Najprej napišem konec, ki je po 
mojem mnenju najbolj dovr-
šen,« je povedal in na eno zad-
njih vprašanj odgovoril, da je 
dolga desetletja verjel v spre-
minjanje sveta, sedaj pa ugo-
tavlja, da je dovolj, če spre-
minjaš sebe. Iz pogovora so 
prisotni izvedeli tudi, da je os-
talo šest, sedem, osem zgodb 
neobjavljenih. Kdaj bo napisal 
svoj prvi roman, ki je ena iz-
med njegovih dolgoletnih že-
lja, ni želel razkriti, a nasme-
šek, ki se je prikradel na obraz 
besednega ustvarjalca, je bil 
zgovoren.

Skrbno izbrane odlomke iz po-
sameznih zgodb sta, udobno 
zleknjena na domačem kavču 
in v oblačilih za spanje, prebi-
rala Klavdija Mirt in Zden-
ko Perec ter včasih privabila 
tudi nasmeške na lica obisko-
valk in obiskovalcev, ki so pri-
sostvovali literarnemu po-
govoru in bralnemu večeru. 
Med njimi je bila tudi avtorje-
va nekdanja gimnazijska pro-
fesorica slovenščine Marija 
Lelić, ki je povedala, da je že 

takrat, v srednješolskih letih, 
prepoznala Mavsarjev pisa-
teljski dar; po prebrani knjigi 
pa je avtorja najbolj »začuti-
la« v naslovni zgodbi Postelja 
iz knjig. Besedno zvezo »ne-
znani znanec« pa je v svoje 
misli, ko je izrekal iskrene če-
stitke za izid novega knjižne-
ga dela ustvarjalcu iz domačih 
logov, vpletel krški župan mag. 
Miran Stanko: »Silva poznam 
že veliko let, lahko rečem, da 
sva stara znanca, vendar bi 
po tem, kar sem slišal, upora-
bil izraz neznani znanec. Silvo 
je po svoje malo skrivnosten. 

Vemo, da ustvarja, piše, poja-
vlja se v časopisih in podob-
no. Poznam ga tudi kot tiste-
ga, ki piše poezijo, a všeč mi 
je, da se je lotil tudi proze.« Za 
novo knjižno pridobitev se je 
v imenu bralk in bralcev zah-
valila tudi Zora Pevec, redna 
obiskovalka prireditev in lju-
biteljica knjig.

Prijeten kulturni večer se je 
zaključil v sproščenem klepe-
tu ob dobrotah Aktiva kmeč-
kih žena Sremič. 
� Smilja�Radi,�
� foto:�Matjaž�Mirt

Posavski�besedni�ustvarjalec�Silvo�Mavsar�med�pogovorom�s�
Carmen�L.�Oven,�ki�prav�tako�piše�leposlovna�dela.

Odlomke�iz�zbirke�krajših�zgodb�Postelja�iz�knjig�sta�prebira-
la�Klavdija�Mirt�in�Zdenko�Perec,�člana�Kulturnega�društva�
Leskovec�pri�Krškem.

KRŠKO – Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je v 
sklopu Nacionalnega meseca skupnega branja in v počasti-
tev mednarodnega tedna gluhih 13. septembra v Valvasor-
jevi knjižnici Krško pripravilo pripovedovalski dogodek, na 
katerem so uprizorili predstavo Zmajček in morska deklica.

V imenu krške knjižnice je spregovorila Renata Vidic, ki je ne-
kaj besed namenila prvemu Nacionalnem mesecu skupnega bra-
nja. »Zavedamo se, kako pomembno je branje za osebnostni ra-
zvoj ter za bolj demokratično in svobodno družbo. Naša knjižnica 
je s pomočjo Občine Krško pozvala k sodelovanju v tem bralnem 
mesecu. Branje je več kot miselni proces. Lahko je tudi čustveno 
obarvano. Ne beremo le črk, ampak tudi nič koliko drugih sim-
bolov, lahko beremo samega sebe in drug drugega, beremo svet, 
življenje,« je dejala.
Sekretarka Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško Vlasta Mo-
škon je izrazila zadovoljstvo s sodelovanjem s knjižnico, ki traja 
že 20 let. »Za današnji nastop smo izbrali zgodbo Katarine Pi-
celj, ki je opremljena s slovenskim znakovnim jezikom. Zgodba 
je sicer namenjena mlajši populaciji in govori o komunikaciji ter 
o tem, kako lahko skupaj premikamo ovire, če se imamo radi,« 
je slikovito ponazorila Moškonova, ki je zgodbo tudi priredila in 
postavila v lutkovno podobo. 
Pripovedovalski dogodek, kakor so ga v društvu poimenovali, so 
poleg Moškonove, ki je prebirala še vsebino, oblikovali Slavica 
Polšak, Vlatka Cvelbar in Urška Kozole, v slovenski znakovni 
jezik pa je prevajala tolmačka Jožica Kupljenk. Tako majhni kot 
veliki so uživali ob radoživem zmajčku, ki je bil kot otrok zelo ra-
doveden in vsi so ga mirili z besedami: »Tiho, Tiho!«, in od tu je 
tudi dobil ime.   M.�Hrvatin�

Zmajček Tiho skozi znakovni jezik

Z�leve:�Urška�Kozole,�Vlatka�Cvelbar,�Slavica�Polšak,�Vlasta�
Moškon,�Jožica�Kupljenk�in�Renata�Vidic

IZ BABIČINE SKRINJE – otvoritev razstave

• petek, 28. september, ob 18. uri - Osnovna šola 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z osnovno šolo in Društvom podeželskih 
žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki vabimo na razsta-
vo starih vezenin, ki jo pripravljamo ob Evropskih dne-
vih kulturne dediščine. Program bodo oblikovali učenci 
osnovne šole in ljudske pevke društva. 

PRAVLJIČNE URICE

• ob ponedeljkih ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

• ob torkih ob 17.00 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• ob četrtkih ob 17.00 – Knjižnica Senovo

Tudi v tem šolskem letu bodo od oktobra do aprila po-
tekale pravljične urice Pri Vili Rozalki v Krškem, Pri 
Kostanjevem škratu v Kostanjevici ali Pri Medvedku 
sladkosnedku na Senovem.

IGRALNE URICE

• ob sredah,  od 16.30 dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem 

Od oktobra do aprila boste otroci skupaj s knjižničarko 
skozi igro spoznavali knjižnico, otroško literaturo, bon-
ton, pravljične junake in še vrsto zanimivosti.

KOT BI LUNA PADLA NA ZEMLJO – 
predstavitev knjige

• četrtek, 11. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V goste prihajata izjemna slovenska igralka Milena Zu-
pančič in eden najboljših slovenskih biografov Tadej Go-
lob. O nastajanju biografije, o brezštevilnih filmskih in 
gledaliških vlogah in še mnogo čem se bo pogovarjal bi-
bliotekar Vilko Planinc.  

ROŽNATI OKTOBER V KOSTANJEVICI – 
razstava in tematsko predavanje 

• sreda, 17. oktober, ob 17. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Z ženskami, ki ob četrtkih popoldne pletejo niti in bese-
de v kostanjeviški knjižnici, se bomo pridružili dejavnos-
tim ob rožnatem oktobru, svetovnem mesecu osveščanja 
o raku dojk. To popoldne se bomo dobili pod platanami 
pred knjižnico, ki jih bomo odeli v pletenine in dogodek 
nadaljevali s predavanjem Damjane Grubar. 

IZJEMEN OTROK – strokovno predavanje

• četrtek, 18. oktober, ob 17. uri – Mladinski oddelek

Profesorica defektologije in direktorica Centra za pomoč 
otrokom in staršem v Žalcu Sabina Korošec Zavšek bo 
govorila o desetih lastnostih, ki jih je treba še posebej 
skrbno spodbujati in razvijati pri otroku, da bodo vzgoji-
li srečnega, odgovornega in izjemnega otroka in človeka.

CELOSTNA OBRAVNAVA DOLGOTRAJNE 
OSKRBE V SLOVENIJI – tematsko predavanje

• torek, 23. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Mag. Marta Kavšek, znanstvena sodelavka Fakultete za 
zdravstvo Angele Boškin in višja svetovalka v Domu sta-
rejših občanov v Krškem je skupaj z Davidom Bogatajem 
avtorica knjige Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v 
Sloveniji. Predstavila bo aktualno tematiko, o kateri sta 
avtorja pisala, spregovorila pa bo tudi o tem, kako pre-
poznamo in kako ravnamo v primeru pojava demence. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V OKTOBRU

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�–�S�četrtim�Aninim�glasbenim�veče-
rom,�na�katerem�so�8.�septembra�nastopili�pevci�mešanega�
pevskega�zbora�Prosavus,�se�je�iztekla�letošnja�sezona�pole-
tnih�koncertov�pri�sv.�Ani�v�Leskovcu�v�Krškem.�Gre�za�enega�
mlajših,�a�že�prepoznanih�pevskih�sestavov�v�Zasavju.�Koncert�
je�povezala�Mirjana�Marinčič.�Foto:�A.�Hruševar
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PRAGA – 11. septembra je bila na Filozofski fakulteti Karlove uni-
verze v Pragi odprta razstava o krškem rojaku dr. Mihajlu Rosto-
harju, velikem Slovencu, znamenitem psihologu, soustanovitelju 
Univerze v Ljubljani in ustanovitelju oddelkov za psihologijo na 
Filozofskih fakultetah Masarykove univerze v Brnu in Univerze 
v Ljubljani. Razstava je razdeljena v sklope, skozi katere so pred-
stavljeni Rostoharjeva življenjska pot, njegova publicistična de-
javnost, dejavnosti, povezane z Univerzo v Ljubljani, strokovno 
delovanje in današnji pogled na Rostoharja oz. odmevi nanj po 
smrti 1966. Na razstavi je prof. dr. Mihajlo Rostohar predstavljen 
skozi reprodukcije izbranih gradiv Arhiva Masarykove univerze v 
Brnu in Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani. Be-
sedila sta pripravila prof. dr. Marko Polič z Oddelka za psihologi-
jo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in kustosinja razsta-
ve dr. Helena Rožman, ki je dr. Rostoharja predstavila zbranim. 
Katalog v slovenskem in češkem jeziku je dostopen na internetni 
strani Mestnega muzeja Krško. Oblikovanje razstave je delo obli-
kovalke Polone Zupančič, ki je tudi ohranila vizualno podobo 
prve razstave, ki je še vedno na ogled v Mestnem muzeju Krško. 
Razstavo je odprl veleposlanik Republike Slovenije v Republiki 
Češki mag. Leon Marc, zbrane (med njimi so bili tudi Rostohar-
jevi otroci in najožje sorodstvo) pa so pozdravili še direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja Planinc, podžupanja občine Kr-
ško Ana Somrak in prodekan Filozofske fakultete Karlove uni-
verze dr. Daniel Soukup. Kulturni program sta sooblikovali Ana 
Rostohar z očetu posvečeno avtorsko liriko in Melita Osojnik 
z interpretacijo slovenskega ljudskega izročila. Razstava bo na 
Filozofski fakulteti Karlove univerze na ogled do 30. septembra 
2018, od 12. novembra 2018 dalje pa na Filozofski fakulteti Ma-
sarykove univerze v Brnu. Gostovanje razstave je organizirano v 
sodelovanju s Slovenskim društvom Jože Plečnik.
� P.�P./vir:�KD�Krško

Razstava o Rostoharju v Pragi

O�dr.�Mihajlu�Rostoharju�je�na�odprtju�spregovorila�kustosi-
nja�razstave�dr.�Helena�Rožman.
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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

Balkan Dance Project vol. 3
Pohujšanje v dolini 

šent�orjanski
plesna predstava

sobota, 6. 10., ob 19.30 uri

Žan Tetičkovič & The New 
Standards Trio

A Love Lane Nocturne
koncert iz cikla ARSonica 2018

sobota, 13. 10., ob 20. uri

Gledališče MalihVelikih
Super Brina

lutkovna predstava
torek, 16. 10., ob 18. uri

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

80-minutni film govori o Can-
karju skozi pripovedko o 
Kurentu. Zgodbo o njegovem 
delu in življenju pripoveduje-
jo akademik France Bernik, 
književnica Alenka Puhar, dr. 
Manca G. Renko, dr. Mateja 
Ratej in drugi poznavalci Can-

karjevega literarnega opusa, 
med njimi tudi Posavci Dejan 
Učakar, Drago Gradišek, Pe-
ter Dirnbek in Tadeja Molan, 
ki so pred šestimi leti na pobu-
do takratnega dirigenta krških 
simfonikov Gradiška sodelovali 
v muzikalu Rok Kurent. Odlom-
ke iz Kurenta v filmu interpre-
tira Jurij Souček. 

Filmska posebnost so tudi ani-
mirane sekvence, ki prikazu-
jejo čas pred in takoj po kon-
cu prve svetovne vojne, ko se 
je končalo tudi pisateljevo raz-
burkano življenje, a njegova 

Poklon Cankarju s filmom
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so 19. septembra pripravili premierno projekcijo animiranega doku-
mentarnega celovečernega filma o Ivanu Cankarju, ki nosi naslov »Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja«. 
Scenarij zanj je napisal Matjaž Pikalo, kot režiser se je podpisal Dušan Moravec, glasbo, ki jo je izvajal Sim-
fonični orkester GŠ Krško, pa je ustvaril Dejan Učakar. 

smrt še vedno buri duhove. 
Cankar je v času svojega življe-
nja veljal za razvpitega umetni-
ka, saj ni nikoli skoparil z bese-
dami, rad se je prepiral, zmerjal 
je ljudi okoli sebe, bil je večno 
v dolgovih, moledoval je za ho-
norarje, dostikrat za dela, ki jih 

niti še ni napisal. Nikjer ni imel 
obstanka, rad se je tolažil z vi-
nom, ni mogel brez žensk, ki so 
mu nudile udobje, a se z nobe-
no ni vezal. A bil je naš prvi po-
klicni pisatelj, ki je znal gleda-
ti Slovencem v dušo in v svojih 
delih opisoval njihove značaj-
ske lastnosti. Tudi v Kurentu, 
ki je bil podlaga snovalcem fil-
ma, ko v letošnjem Cankarje-
vem letu, kakor ga imenujemo, 
ko obeležujemo 100-letnico 
njegove smrti, pisatelj poetič-
no ter z zanosom in ljubezni-
jo do tega koščka raja na zem-
lji piše o umetniku, kakršen je 

bil od nekdaj, je in bo. 

Po ogledu je moderator Žiga 
Kump povabil na pogovor Du-
šana Moravca, Matjaža Pi-
kala, Dejana Učakarja in Dra-
ga Gradiška, ki so strnili nekaj 
misli o nastajanju filma. »Tak-
rat, ko je Cankar umrl, je bil 
kaotičen čas. Na tak način smo 
želeli prikazati tudi film, zato 
je večplasten,« je dejal reži-
ser. Scenarist je povedal: »To 
je zgodba o umetniku, kakr-
šen je bil tudi Cankar. Ob tem 
se sprašujem, ali ima ustvar-
janje sploh smisel, kakšen je 

danes odnos družbe do kultu-
re? Že Cankar je podal odlič-
ne odgovore in danes ni nič 
drugače.« Učakar se je dotak-
nil glasbene podlage, ki je nas-
tala v muzikalu: »Za film smo 
jo potrebovali nekaj več, ker je 
bila podpora tekstom pripove-
dovalcev. Z glasbo sem se tru-
dil poudariti Cankarjevo bor-
bo med iskrenim umetnikom 
in populizmom.« Gradišek se 
je spominjal, da je v muzikalu 
hotel združiti posavske kultur-
nike, kar mu je tudi uspelo. 

� Marija�Hrvatin

Z�leve:�Drago�Gradišek,�Dejan�Učakar,�Matjaž�Pikalo�in�Du-
šan�Moravec

KRŠKO,�RAKA�–�Z�izborom�najlepših�arij,�duetov�in�tercetov�so�
pevci�društva�Naša�pesem�7.�septembra�v�Dvorani�v�parku�v�
Krškem�in�dva�dni�kasneje�na�gradu�Raka�uprizorili�odlomke�
iz�Mozartove�opere�Così�fan�tutte.�V�vlogah�so�se�predstavi-
li:�Anja�Žabkar�kot�Fiordiligi,�Marko�Železnik�kot�Ferrando,�
Lana�Maletić�kot�Dorabella,�Klemen�Šterk�kot�Guglielmo,�Ju-
re�Klenovšek�kot�Don�Alfonso,�Anja�Drstvenšek�kot�Despina,�
pri�režiji�jim�je�pomagala�Mirjana�Marinčič.�Na�klavirju�jih�je�
spremljala�Nika�Tkalec.�M.�Ž.,�foto:�Martin�Uranič
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Četrtek, 27. 9.

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
prost vstop v muzej ob svetov-
nem dnevu turizma; ob 19.00 
v Viteški dvorani: koncert Tria 
Aeris (Eva Kotar, Ajda Antolo-
vič in Robbin Reža) »Zlato na 
črno-belem«

• ob 15.00 v MT Senovo: pra-
vljice in lava lučke

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica

• ob 17.00 na Radeški tržnici: 
svetovni dan turizma – dogod-
ki na Radeški tržnici

• ob 17.30 pri pisarni TD Seno-
vo: zasaditev javorov in druže-
nje ob krušni peči ob svetov-
nem dnevu turizma

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje skupinske sli-
karske razstave Društva li-
kovnikov Krško OKO »Govo-
rica barv«

• ob 19.00 v renesančni dvo-
rani Mencingerjeve hiše v Kr-
škem: predavanje dr. Luke 
Vidmarja z naslovom »Avtorji 
in bralci prepovedanih knjig v 
zgodnjem novem veku na Slo-
venskem«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Invazivke na poti – predava-
nje in razstava o invazivnih 
tujerodnih vrstah v gozdovih

• ob 19.00 v gozdičku naspro-
ti MC Krško: Izkopanine 014 – 
večer soul, funk in blues glas-
be

• ob 20.00 v Kavarni Lilija v Le-
skovcu pri Krškem: MKF 2018 
– potopisno predavanje Zam-
bija 2018

Petek, 28. 9.

• od 9.00 do 10.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: delavnica 
»Odrasli se učimo drugače«

• od 9.00 do 12.00 v Qlandii 
Krško: stojnica znanja

• ob 13.00 na dvorišču POŠ 
Svibno: Drevo srca, mednaro-
dni mesec osveščanja o raku 
dojk

• od 15.00 do 18.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje v Kr-
škem: Beremo skupaj

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna aka-
demija 2018 – predavanje Pe-
tre Škarja »Česar nas niso na-
učili v šolah«

• ob 16.00 na Radeški tržnici: 
Rožnati oktober, mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk

• ob 17.00 v MT Senovo: riši-
mo s kano

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje razstave ob Dne-
vih evropske kulturne dediš-
čine »Lončenina za praznično 
peko«

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: otvoritev 
razstave »Iz babičine skrinje«

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Arven Šakti 
Kralj Szomi »Berem te«, foto-
grafska prostorska postavitev 
v sedmih stavkih; po odprtju 
razstave bo v atriju Mestnega 
muzeja Krško koncert glasbe-
ne skupine Kontrabant

• ob 19.00 v mestnem parku 
Krško: MKF 2018 – jazz večer 
v parku: Lovro Ravbar & Fake 
Orchestra

kam v posavju
iz občine Krško

• ob 18.00 v gozdičku nasproti 
MC Krško: dokumentarna ne-
delja – ogled dokumentarnih 
filmov na prostem

Ponedeljek, 1. 10.

• od 14.00 do 16.00 v avli MC 
Brežice: evropski kotiček – 
priložnosti za mlade

• od 16.00 do 18.00 na Ljud-
ski univerzi Krško: vrednote-
nje računalniške in jezikovne 
kompetence

• ob 17.00 na Ljudski univerzi 
Krško: krožek ročnih del 

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: pravljična urica

Torek, 2. 10.

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: dnevi odprtih vrat »Prid' 
hengat«

• ob 16.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
»140 let Meščanske šole v Kr-
škem«

• ob 16.30 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: pra-
vljica z ustvarjalnico 

• od 17.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: spoznava-
nje učinkov somatskih gibov 
z učiteljem somatike Andre-
jem Valenčakom

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična uri-
ca

Sreda, 3. 10.

• od 9.00 do 11.00 v učilnici II 
MC Brežice: delavnica »Pame-
tni telefoni v praksi«

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: dnevi odprtih vrat »Prid' 
hengat« – delavnice Digitali-
ziraj se

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice

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

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanjevi-
ci na Krki: projekcija filmov 
z mladinske filmske delavni-
ce DZMP

Četrtek, 4. 10.

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: dnevi odprtih vrat »Prid' 
hengat« – ustvarjanje glasbe 
in Ableton delavnica

• od 17.00 do 20.00 v prosto-
rih Mestnega muzeja Krško: 
Rože, ki ne ovenijo – delavni-
ca izdelovanja papirnatih rož

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje samo-
stojne razstave Milene Rošto-
har »Ptice vedo«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: Ale-
ksander Zupančič – 7 stebrov 
zdravega življenja 

• ob 18.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: predavanje »Ohra-
nimo možgane v dobri formi«

• ob 18.00 v Galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
mednarodne razstave prvih 
slovenskih poštnih znamk – 

verigarjev
• ob 19.00 v avli MC Brežice: 

odprtje razstave Bojana Krev-
ha »Ples in igra energij«

Petek, 5. 10.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: krožek Pohodi in eks-
kurzije

• od 9.00 do 10.30 v ovalni 
sobi MC Brežice: praktična 
delavnica prve pomoči

• ob 14.00 na Ljudski univerzi 
Krško: angleščina za starejše

• ob 18.00 v dvorani MC Breži-
ce: dan gasilcev Gasilske zve-
ze Brežice

• ob 18.00 v Lamutovem likov-
nem salonu v Kostanjevici na 
Krki: odprtje razstave Andre-
ja Lamuta »Mnemosis«

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje gostujo-
če razstave »Lepote Tajvana / 
The Beauty of Taiwan«

• ob 19.00 na igrišču OŠ Artiče: 
Artiški dnevi 2018 – košarkar-
ska tekma med mladimi in sta-
rimi krajani KS Artiče

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session

Sobota, 6. 10.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
sejem rokodelskih znanj in 
grajska tržnica starin

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki: 
družinska ustvarjalnica »Ga-
lerijski raziskovalec«

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: delav-
nica za družine »Prejmite lepe 
pozdrave …«

• ob 16.00 pred gasilskim do-
mom Cerklje ob Krki: predsta-
vitev Moto kluba Škorpijon

• ob 17.00 na Banovi domačiji 
v Artičah: Artiški dnevi 2018 
– delavnice iz jesenskih plo-
dov narave

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma Cerklje ob Krki: osre-
dnja prireditev ob prazniku 
KS Cerklje ob Krki

• ob 19.30 v KD Krško: plesna 
predstava »Balkan Dance Pro-
ject vol. 3 – Pohujšanje v doli-
ni šentflorjanski«

Nedelja, 7. 10.

• od 7.00 dalje na Banovi do-
mačiji v Artičah: Artiški dne-
vi 2018 – tekmovanje v ku-
hanju golaža, ob 9.00: pohod 
po Artiški sadjarski poti, ob 
12.30: pogostitev pohodnikov 
in obiskovalcev z golažem, ob 
13.00: razglasitev rezultatov 
tekmovanja v kuhanju golaža, 
ob 13.30: druženje s podelit-
vijo priznanj

• ob 16.00 v Galeriji Krško: Ci-
anotipija – delavnica ob foto-
grafski razstavi

Ponedeljek, 8. 10.

• od 14.00 do 16.00 v avli MC 
Brežice: evropski kotiček – 
priložnosti za mlade

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: pravljična urica

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
prireditev v počastitev sve-
tovnega dneva srca, kultur-
ni program: vokalna skupina 
Solzice

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Leskovcu pri Krškem: 
predstavitev pesniške zbirke 
»Čudovita dvojina« avtorice 
Doroteje Jazbec

• ob 19.00 v Albert Felicijano-
vi dvorani na gradu Sevnica: 
koncert Tria Aeris – Eva Kotar, 
Ajda Antolovič in Robbin Reža

Sobota, 29. 9. 

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 9.00 v MT Senovo: gremo 
na sprehod

• ob 11.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: stro-
kovno vodstvo Čokoladne sle-
di, prost vstop

• od 11.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: MKF 
2018 – odprtje kavarne v par-
ku, delavnice, ulični nogomet, 
lutkovna predstava Trije pra-
šički, od 21.00 dalje: koncer-
ta The Mint in Vlado Kreslin & 
Mali bogovi

• od 13.00 dalje na ploščadi in 
v KD Krško: gasilski dan Gasil-
ske zveze Krško in praznova-
nje 130-letnice Prostovoljne-
ga gasilskega društva Videm 
ob Savi; od 13.00 do 16.00: 
prikaz dejavnosti gasilcev GZ 
Krško, ob 14.00: svečana seja 
PGD Videm ob Savi, ob 16.00: 
slavnostni program, ob 17.00: 
praznovanje na ploščadi z an-
samblom Folk&Špas

• ob 14.00 z Glavnega trga v 
Sevnici: spominski pohod po 
Krulejevi poti do zidanice na 
Zajči gori

• od 16.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: Poklicna aka-
demija 2018 – Zavod Nefiks: 
»Spedenaj znanje v družbi in 
se znajdi v službi!«

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
peka palačink

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki: 
predavanje Alje Fir in Gojka 
Zupana »Varovanje in ohra-
njanje predmetov premične 
kulturne dediščine v muzej-
skih in zasebnih zbirkah«

• ob 18.00 v prostorih 'sušilni-
ce' v Bistrici ob Sotli: avdicija 
za Mešani pevski zbor Bistri-
ca ob Sotli

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert pianistke Mitre Kotte »Z 
Dunaja v Brežice«

Nedelja, 30. 9.

• od 8.00 do 11.00 na Mestni 
tržnici Kostanjevica na Krki: 
ponudba lokalnih proizvodov

• od 8.00 do 15.00 na trgu v 
Šentjanžu: Šentjanška tržnica; 
ob 11.11 na Repovževi štali: 
odprtje razstave Arteko Šen-
tjanž 2018 

• ob 14.00 na igrišču v Trnju: 
praznik KS Zakot-Bukošek- 
Trnje

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Senovo: 
dobrodelni koncert za pomoč 
socialno ogroženim otrokom 

Spet se je bližal čas volitev in okoli šeste ure je ob skrbnem pre-
gledovanju, če je liste trte slučajno napadel oidij, možu razla-
gala, da »malo se pa že pozna na vzdušju v službi«. Vsake toliko 
je namreč prisluhnila, kaj iz pisarn o tej temi porečejo sodelav-
ci. Včasih se je tudi odkrito zasmejala dobri šali, srkajoč oku-
sno skodelico kave. Pa saj veste, večji kot je kolektiv, več je do-
mišljijskih vložkov! In čeprav je šef v redu, se nikoli ne ve, kaj bo 
prineslo novo ljudsko glasovanje. Da bi bilo to lahko kakor koli 
povezano z njeno nadaljnjo službo v sedanji instituciji, o tem ni 
niti razmišljala. Najbrž zato, ker je demokracijo potiskala na 
piedestal človeškega razvoja. »Pravico imamo. Lahko soodlo-
čamo. Ni bilo vedno tako, a danes imamo priložnost in to vsake 
volitve znova,« je učila svoja otroka. Gotovo je šla komu, zaradi 
tega svojega idealiziranja političnega procesa, celo v nos, a njej 
je volilna izbira pomenila veliko več kot sleherniku. Pomenila ji 
je vez z njeno mlado državo. 

Prav ste ugotovili – niti enih volitev ni izpustila. In ko so jo neke 
pomladi prosili, da bi bila v volilni komisiji, je najprej zardela od 
počaščenosti, da so se spomnili ravno nanjo – mravljico iz pisar-
ne na desni – nato pa to odgovorno delo sprejela. Ker je bila ne-
sebično aktivna v veliko lokalnih društvih in po službi z druži-
no obdelovala tudi večje vinogradniško posestvo, so preprosto 
vedeli, da nanjo lahko vedno računajo. O njej so znali poveda-
ti, da je zanesljiva, navajena trdega dela, hkrati pa umirjena in 
prijetna družba. Pravo kmečko dekle, ki se je, poleg svoje agro-
nomske izobrazbe, v kateri je briljiralo, priučilo še vseh zaple-
tenih birokratskih postopkov. Sama je doživljala svoje priprav-
ljanje obrazcev in strategij kot posebno poslanstvo. Poslanstvo 
za lepše življenje v lokalni skupnosti. In če je kdor koli temu opo-
rekal ali jo celo nesramno izzival s pripombami o tem, da so vsi 
na občini »postreščki« in da »če tam tudi ona le meša meglo«, se 
je hipoma obrnila na petah. »Uh, kaj pa oni vedo, kaj vse mi de-
jansko tukaj omogočimo in kako poenostavljeno je njihovo živ-
ljenje zaradi tega?« je pomislila in se navadno nasmehnila ne-
razgledanosti sogovornika.

To jutro jo je na domačem pragu prestregel še poštar Jože: »Ima-
te pa že pestro, kaj? Na občini? Le pazi, kako boš glasovala!« Za 
hip jo je ta komentar zmedel, ozrla se je k otrokoma, ki sta iz 
hiše prihajala za njo in si popravljala šolski torbi, nato pa stru-
mno odrezala: »Jože, zdaj pa dovolj, pa kake trosiš! Vsak lahko 
voli po svoji vesti. Poleg vsega pa je glasovanje anonimno.« Ko 
je z otrokoma sedla v avto in so si izmenjali zamisli o popoldan-
skem kosilu in nogometu, je s konico očesa še pogledala proti 
torbici, ali je v njej kuverta. Uh, dobro, ni je pozabila. Po službi 
bo stekla še na pošto in jo oddala.

In res je bilo tako. Oddala je kuverto. Možu je v klicu povedala, 
da je njuna državljanska dolžnost predčasno izpolnjena in da 
gredo lahko zdaj mirneje v tujino na dopust.

Zgodba o tem, kako se je njen svet ob ponovnem prihodu v služ-
bo silovito razbil na tisoč delcev, ni nikoli dosegla medijev. Ni bila 
tip človeka, ki bi ji prijala medijska pozornost. Nikakor. Ob pri-
hodu domov je celo ljubemu možu s solzami v očeh komaj raz-
ložila, kaj se ji je zgodilo v službi. Oh, kaj šele da bi zmogla o tem 
govoriti javno! »Vedeli so, pomisli, vedeli so, kako sva glasovala! 
Vse so vedeli, Matej! Šikanirana bom lahko, pomisli, in to jaz!« 
V njej je naraščalo čustvo, za katero sploh ni vedela, da ga pre-
more – bes. Če bi ga naslikala … bi bil kričeče rdeč. Nato je, po 
nekaj minutah, sledil obup. Sklonila je glavo. 

Od takrat je popolnoma spremenjena. Zaprta v svoje razoča-
ranje. Za vse tiste, ki vas zanima, če je bila to Lojzka, Janja, An-
drej ali Peter in ali je še v tisti službi … zgrešili ste bistvo. Bistvo, 
nad katerim mora kot sokol bdeti država in sankcionirati vsa-
kogar in vse, kar bi lahko odsevalo že posamezne elemente re-
sničnosti te zgodbe.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Predčasna

Torek, 9. 10.

• od 9.00 do 11.00 v sejni sobi 
MC Brežice: spoznavanje učin-
kov somatskih gibov z učite-
ljem somatike Andrejem Va-
lenčakom

• od 17.00 do 20.00 v prosto-
rih Mestnega muzeja Krško: 
Rože, ki ne ovenijo – delavni-
ca izdelovanja papirnatih rož

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična uri-
ca

Sreda, 10. 10.

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice

• od 17.00 do 19.00 v oval-
ni sobi MC Brežice: pomen 
numerologije v odnosih z 
Blanko Pušnik

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
druženje in pogovor o(b) knji-
gah – Ko je navdih Camino
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V repertoar sta uvrstili sklad-
be domačih in tujih sklada-
teljev (Benjamin Ipavec, An-
tonin Dvoršak, Paolo Tosti, 
Franz Schubert, Richard Stra-
uss, Claude Debussy, Rado Si-
moniti, Hrabroslav Volarič, 
črnska duhovna, George Ger-
shwin, Erik Satie), ves čas 
koncerta pa ju je občinstvo 
med skladbami nagrajevalo z 
gromkimi aplavzi in navduše-
nimi vzkliki. 

Marjetka Podgoršek Horžen 
beleži rojstno letnico 1968, 
10. septembra v Brežicah. Štu-
dij petja je pričela na oddelku 
za petje Srednje glasbene in 
baletne šole v Ljubljani, v ra-
zredu prof. Jelke Strgar. Na 
Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni je diplomirala leta 1995 pri 
prof. Evi Novšak Houška. So-

delovala je v opernih projek-
tih Akademije za glasbo v Lju-
bljani – kot Sivene v Gluckovi 
operi Le Cinesi in kot Monica 
v Menottijevi operi Medij. Kot 
solistka je sodelovala z orke-
strom Akademije za glasbo, 
orkestrom Slovenske policije, 

Simfoničnim 
o r k e s t r o m 
Glasbene šole 
Krško, Sim-
foničnim or-
kestrom GŠ 
Marjana Ko-
zine Novo 
mesto, Sim-
foničnim or-
kestrom GŠ 
Brežice in 
MePZ Župnije 
Leskovec pri 
Krškem. Na 
Glasbeni šoli 

Brežice poučuje petje, kot so-
listka sodeluje s šolskimi or-
kestri in vodi Vokalno skupi-
no Solzice.

Darija Stanović je na Glasbe-
ni akademiji v Zagrebu, na od-
delku za klavir pri prof. Meli-

ti Lorković, diplomirala leta 
1986. Na zveznih tekmova-
njih v bivši Jugoslaviji je bila 
večkratna prejemnica prvih 
in drugih nagrad. Koncerti-
rala je samostojno in večkrat 
kot solistka akademskega in 
komornega orkestra v Zagre-
bu. Snemala je za HRT in Ra-
dio Zagreb. Poučevala je klavir 
na Srednji glasbeni šoli v Za-
grebu in korepetirala na Glas-
beni akademiji. Na GŠ Brežice 
poučuje klavir.

Seveda sta koncertni program 
končali s podaljškom; za pose-
ben podaljšek so zaslužni bi-
vši učenci Marjetke Podgoršek 
Horžen, ki so jo počastili in se-
veda presenetili s pesmijo ob 
srečanju z Abrahamom. 
� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�PMB

GEN energija d.o.o.
Vrbina 17, 8270 Krško

Vabi k sodelovanju novega sodelavca/sodelavko

V SLUŽBI INFORMATIKE

Ponujamo vam urejeno delovno okolje, dobre delovne pogoje 
in možnost izobraževanja, pričakujemo pa odlično računalniško 
pismenost, pozitiven odnos do dela ter smisel za timsko delo.
 
Zahtevana je vsaj 7. raven izobrazbe smeri računalništva ali 
poslovne informatike. Delo je enoizmensko, od ponedeljka do 
petka.

Zainteresirani lahko pošljete ponudbo in življenjepis - CV 
(curriculum vitae) do 5. 10. 2018 na zgornji naslov ali na e-naslov 
info@gen-energija.si. 

www.gen-energija.si

GEN energija d.o.o.
Vrbina 17, 8270 Krško

RAZPISUJE KADROVSKI ŠTIPENDIJI
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

1. Za študente, ki se izobražujejo po programu za pridobitev 
izobrazbe na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem 
programu na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 
Ljubljana, in sicer:

1 štipendijo za študijski program Elektrotehnika
za 2. ali 3. letnik.

2. Za študente, ki se izobražujejo po programu za pridobitev 
izobrazbe na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem 
programu, in sicer:

1 štipendijo za študijski program 
s področja računalništva in informatike za 2. ali 3. letnik.

Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko s poslano vlogo za dodelitev kadrovske 
štipendije s kratkim življenjepisom prijavijo:
 - študenti, ki se bodo v študijskem letu 2018/2019 redno 

vpisali v 2. oziroma 3. letnik zgoraj omenjenih programov.
Vlogi je potrebno priložiti:
 - dokazilo o opravljenih izpitih tekom študija in
 - potrdilo o vpisu v 2. oziroma 3. letnik zgoraj omenjenih 

programov.

Rok za vložitev vloge: 5. 10. 2018

Vlogo posredujte na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 
8270 Krško ali e-naslov: info@gen-energija.si.

www.gen-energija.si

In obljubljajo nepozaben ve-
čer, v kar ne gre dvomiti, saj z 
instrumentalnim izvajanjem, 
pretežno predelanih skladb, 
navdušujejo tako doma kot v 
tujini. Več o zasedbi v prihod-
nji številki časopisa, namesto 
klasičnega povabila na jubi-
lejni koncert pa na tem mestu 
povzemamo nekaj spominov 
na prehojeno pot nekaterih 
članov. 

Tone Troha: V Big bandu 
igram že več kot 35 let. Vse 
skupaj se je začelo pod taktir-
ko Draga Gradiška, ki je že te-
daj v pihalnem orkestru usli-
šal želje mladih godbenikov po 
igranju zabavne in jazz glas-
be ter sestavil zasedbo, ki je 
najprej igrala na koncertih or-
kestra za popestritev. Z leti so 
prihajali mlajši glasbeniki, od 
katerih se jih je kar nekaj odlo-
čilo za šolanje na srednjih glas-
benih šolah in v nadaljevanju 
na akademijah, med njimi tudi 
Aleš Suša, kateremu je Drago 
prepustil vodenje zasedbe še 
v času, ko je ta obiskoval aka-
demijo za jazz v Grazu. In tedaj 
se je začelo bolj zares, Big band 
se je obdržal, še več, razvil se 
je v zelo kvalitetno zased-
bo. Čeprav je moje glasbeno 
ustvarjanje ostalo na ljubitelj-
ski ravni, danes igram skupaj 
z vrhunskimi profesionalni-
mi glasbeniki, kar mi je v po-
nos in veliko veselje. V trenut-
ku, ko sem odkrito podvomil 
vase, me je Aleš podprl in me 
spodbudil s tem, da mi je za-
upal vodenje mladinske sekci-
je Big banda. Zato vztrajam, in 
bom, dokler bom lahko. Hva-
ležen in vesel sem, da je tako.

Miha Koretič: Član Big banda 
Krško sem od leta 2008. Lahko 
rečem, da se kakovost orkestra 

40 let krške jazz zasedbe
KRŠKO – Big band Krško bo 21. oktobra upihnil 40 svečk. Jubilej bodo tega dne jazzerji obeležili v stilu: s 
koncertom v krškem hramu kulture, na katerem bodo zaigrali avtorske skladbe z nove zgoščenke, ki so 
bile spisane prav za to priložnost. 

iz leta v leto izboljšuje in veli-
kokrat presega meje delovanja 
amaterskega orkestra. Kljub 
zahtevnim in obsežnim pro-
jektom vsi člani v Big bandu 
delujemo amatersko oz. ljubi-
teljsko. Rezultat takšnega dela 
je tudi zgoščenka z avtorskim 
programom, ki bo izšla ravno 
ob 40-letnici delovanja. Seve-
da pa nam že zdaj ne manjka 
idej za prihodnje izzive.

Aleš Suša: Minevajo skoraj tri 
desetletja, odkar sem član or-
kestra, danes v Sloveniji znan 
kot Big band Krško, po celem 
svetu pa zaradi Youtube po-
snetkov Big band KK. Od tak-
rat se je ekipa zamenjala skoraj 
v celoti, veseli pa me, da nas je 
v orkestru še vedno nekaj vete-
ranov, s katerim smo skupaj za-
čeli: Tone Troha, Marjan Starc 
in Branko Žinko. Zadnjih 20 let 
delujemo kot samostojno dru-
štvo. Pred leti smo za delova-
nje najeli tudi večji prostor, ki 
nam je dal nov zagon in mož-
nosti za nadgradnjo delovanja 
v smeri organizacije koncertov 
v Studiu 44 in izobraževanja, ki 
ga uvajamo v naši Glasbeni šoli 
Big band KK. Skozi leta smo 

vzpostavili način, kako poča-
si, a zanesljivo dvigovati kako-
vost glasbenega izvajanja. Naši 
glasbeniki in glasbenice deluje-
jo tudi v drugih glasbenih za-
sedbah, zato se lahko dobiva-
mo največ enkrat tedensko. In 
to počnemo brez izjeme vsa-
ko sredo, tudi ob praznikih ali 
med počitnicami, že več kot 
deset let. V našem orkestru 
so svojo glasbeno pot pričeli 
mnogi, ki jim je danes jazz glas-
ba poklic in tudi za prihodnjih 
40 let me ne skrbi. Trenutno 
pet naših članov študira jazz 
glasbo v tujini – pozavnist Ja-
nez Hrastovšek, basist Domen 
Bohte, saksofonist Lenart Rož-
man, bobnar Jakob Avsenak in 
trobentač Jeromej Kostanjšek. 
Ob jubileju uvajamo tudi novo 
programsko usmeritev, izvaja-
nje lastne avtorske glasbe, ki 
jo prispevajo člani našega or-
kestra.

Bojan Zupančič: V Big bandu 
sem član že skoraj 20 let. Ker 
ne živim več v Krškem, se z ve-
seljem vračam na vaje in sku-
pne projekte, ki jih izvajamo. 
Skupaj smo ustvarili že kar ne-
kaj lepih in odmevnih projek-

tov, kar je za tak orkester velik 
dosežek. Včasih se moja funkci-
ja spremeni in zamenjam igra-
nje saksofona za vodenje Big 
banda, dirigiram in moram 
reči, da se v obeh funkcijah zelo 
dobro počutim. Smo zelo dob-
ri prijatelji in se vsi zelo dob-
ro razumemo, kar je zelo po-
membno v tako veliki sestavi, 
saj potem tudi orkester dob-
ro deluje.

Sašo Vaš: Mati je bila športni-
ca, oče športnik in glasbenik. 
Sestra je odbojkarsko žogo 
podedovala po materi, jaz po 
očetu boksarske rokavice, lju-
bezen do glasbe pa oba. Nek-
je v sebi sem vedno vedel, da 
me bo glasba našla in kmalu po 
končani karieri športnika me 
tudi je. S pozavno sem se spoz-
nal povsem po naključju, rav-
no v letu 2010, ko se mi je rodil 
najstarejši sin Aleks. Po nekaj 
mesecih učenja pri Franciju 
Arhu sem kmalu zajadral v ka-
pelski pihalni orkester, nakar 
mi je naš Jure Urek potožil, da 
sameva v sekciji Big banda in 
odločil sem se, da se mu prid-
ružim. V Big bandu sem hit-
ro spoznal, kako podobna sta 
si šport in glasba ter sam pri-
stop pri iskanju napredka. Da-
nes igram v orkestru prvo po-
zavno, samo glasbo pa najlažje 
opišem kot nekaj, kar je v živ-
ljenju le mojega in mi nudi po-
beg od vsakdanjih skrbi. Prišel 
sem do spoznanja, da je glas-
ba proces, ki traja vse življenje 
in ob vsakem cilju, ki ga dose-
žeš, se odpre kar nekaj novih. 
Vodstvu BB Krško in vsem nje-
govim glasbenikom se želim 
zahvaliti, da sem lahko del teh 
štirih desetletij preživel z njimi 
in upam, da jih bomo skupaj še 
kar nekaj ...
� Bojana�Mavsar

Z�leve:�Aleš�Suša,�Sašo�Vaš,�Bojan�Zupančič,�Miha�Koretič�in�
Tone�Troha

Koncert nad koncerti …
BREŽICE – Sopranistka Marjetka Podgoršek Horžen in pianistka Darija Stanović, obe sta glasbenici in pedagoginji Glas-
bene šole Brežice, sta 9. septembra v brežiški Viteški dvorani izvedli 'koncert nad koncerti'.

Podgoršek�Horženovi�in�Stanovićevi�je�česti-
tal�tudi�ravnatelj�brežiške�glasbene�šole�Da-
nijel�Ivša.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Vesna Gorenc Šijaković, 

Senovo – dečka,
• Fatlinda Mulaj, Brestanica 

– deklico,
• Danijela Cvijić Bratanič, 

Bukošek – deklico,
• Tjaša Krištofić, Sremič – 

dečka,
• Irnesa Husanović, Krško 

– dečka,
• Simona Kuhar, Senovo – 

dečka,
• Sandra Konečnik, 

Podsreda – dečka,
• Romana Kovačič, 

Brezovica na Bizeljskem – 
dečka,

• Anja Cerjak, Bukošek – 
deklico,

• Karmen Saje Hočevar, 
Orehovec – deklico,

• Ines Gašperin, Zbelovska 
Gora – dečka,

• Jasna Kovač, Krmelj – 
deklico.

ČESTITAMO!

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

Teja�Bauman�iz�Unca�in�Marko�Bradač�s�Čateža�ob�Sa-
vi,�21.�april�2018,�grad�Brežice�(foto:�Mitja�Mladkovič)

poroke

• Tilen Mlakar iz Krškega 
in Kateryna Dziubenko iz 
Ljubljane,

• Gregor Sotošek iz Velikega 
Dola in Lucija Capl z 
Dovškega,

• Andrej Župevc in Tina 
Košak, oba z Razteza,

• Pavel Kurnik s Planine pri 
Raki in Valentina Mirt z 
Arta,

• Žiga Kožar z Loga in Neža 
Zagorc iz Škofljice,

• Tone Brce in Tjaša Hribar, 
oba z Loga,

• Aleš Lipej iz Dečnega sela 
in Matejka Komočar iz 
Sobenje vasi,

• Klemen Koren iz 
Stolovnika in Janja 
Horvatič z Oklukove Gore.

ČESTITAMO!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Marti Zalar, Dolenje Otave 9, 
1380  Cerknica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. PVANINSKI ABUHI - V naročju topline
 2. (4.) S.O.S. KVINTET - Rad me imaš
 3. (7.) Ans. JUHEJ - Pojem ti, oče
 4. (1.) Ans. KLATEŽI - Pravi muzikant
 5. (9.) Ans. ZADETEK - Domačija
 6. (3.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 7. (8.) Ans: VŽIG - Sine moj, oprosti mi
 8. (5.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava
 9. (6.) Ans. BORŠT - Tja čez suhokranjske griče
 10. (-.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Lun'ca - Ti si drugačen

Kupon št. 434
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, 29. 9. 2018, ob 20. uri

BIZELJSKO – Mladi magister ekonomskih in poslovnih ved San-
di Savnik z Bizeljskega rad vrtnari, že nekaj let se ukvarja tudi s 
pridelavo buč velikank. Najprej je za semeni brskal po spletu in 
jih naročal tudi iz tujine, letos pa je kupil sadike in znova mu je 
uspelo. Domače dvorišče in gospodarsko poslopje krasi več kot 
deset buč velikank, med njima pa izstopata dve, ki tehtata 229 kg 
in 183 kg. Kot pravi, je kupljene sadike posadil na uležan kokošji 
gnoj, ki ima veliko dušika, za boljšo rast pa ni dodajal nobenih ke-
mikalij. »Hočem realno sliko narave. Pustimo naravi, da nam po-
kaže pravo sliko buče,« je dodal ob tem, letos pa mu je, kot priz-
nava, na roko šlo tudi vreme, saj je precej deževalo.  S.�V.�

Buči velikanki z Bizeljskega 

Sandi�Savnik�ob�letošnji�največji�buči�(foto:�osebni�arhiv)

Stane Fabjančič, ki je 90 let 
dopolnil 3. septembra, velja 
za starosto družabnega utri-
pa v Brestanici. Umetnost mu 

je vseskozi kazala pot, lajša-
la grobo mladostno izkušnjo 
in mu ohranjala duha, pravi 
kompas mu je bilo predvsem 
slikarstvo. Ob druženju in uče-
nju z mojstri Didkom, Jakcem 
in predvsem velikim prijate-
ljem kiparjem Štovičkom je 
zorel v zrelo slikarsko oseb-
nost. Obvlada veliko zvrsti sli-
karskih tehnik od risbe do sli-

90-letni brestaniški jubilanti
BRESTANICA – Predstavniki KS Brestanica, Občine Krško, več društev in organizacij v kraju in občini ter 
prijatelji so z obiski počastili 90-letni jubilej Brestaničana in Brestaničank: Staneta Fabjančiča, Minke Za-
lokar in Marije Habinc. 

kanja z oljnimi barvami. Tako v 
slikarstvu in življenju nasploh 
je neomajen in trd borec za 
svobodo in človeško držo, v 
svojih delih pa ohranja lastno 
avtonomnost. Uspešnost mu 
je dana z resnim in zavzetim 
delom, pa ne le na likovnem, 
temveč na vseh področjih de-
lovanja, v katera je bil vsa de-
setletja polno vpet.

Mnogo je pomnikov na ži-
vljenjski poti Minke Zalokar, 
ki je 90 let dopolnila 12. maja. 
Delo v mladinski organizaciji, 
preganjanje Gestapa, prisilno 
delo v Avstriji, izgradnja domo-
vine po vojni, čas udarništva in 
osebnostne rasti jo je izobliko-
valo v odločno borko za dela-
vske pravice. Aktivno je sode-
lovala v raznih družbenih in 
političnih organizacijah, nove 
ideje in delo pa je po upokojitvi 
vtkala v delo Društva upoko-
jencev Brestanica. Sprva je bila 
blagajničarka, po letu 1993 pa 
13 let neutrudna predsedni-
ca. Spodbujala je nove oblike 
dela: organizirana letovanja v 
Izoli in Dalmaciji, zanimive iz-
lete in prijetna druženja, poho-
dništvo, ure telovadbe, delav-
nice za ročno ustvarjanje idr. 
Aktivna je bila tudi v Pokra-
jinski zvezi DU in KO ZZB Bre-

stanica. Zanjo skrbita hčerka 
Zdenka in zet Jani, z obiski ji 
dneve polepšata vnuka z dru-
žino.

V septembru je 90 let dočaka-
la tudi Marija Habinc z Dorca, 
ki je bila vse življenje izredno 
skrbna in delovna, z delom pa 
si še danes polni svoj vsakdan. 
Živi skupaj z družino hčerke 
Monike, ki jo razvaja z dob-
rotami iz kuhinje. Sploh je bila 
gospa Marija poznana kot dob-
ra kuharica in mojstrica sladic, 

njene torte so posladkale mar-
sikatero poroko. Vedno je ime-
la rada rože in te še zdaj bo-
gatijo njihov vrt in dom, ki 
sta ga skupaj z možem zgra-
dila v šestdesetih letih. Žal je 
mož v prometni nesreči mno-
go prezgodaj umrl in poslej je 

sama skrbela za svoje tri hčer-
ke Mijo, Nevenko in Moniko. 
Zdaj jo razveseljuje že deset 
vnukov in kar 11 pravnukov, 
ki svoji babici želijo še veliko 
zdravja, sreče in vedrih trenut-
kov. Bojana�Mavsar,�
� vir:�M.�Marjetič

Stane�Fabjančič�(foto:�Boris�
Moškon)

Minka�Zalokar�(foto:�Ana�Sa-
mec)

Marija�Habic�(foto:�Ana�Sa-
mec)�

KOPRIVNICA – T. i. indijan-
sko poletje v kombinaciji z do-
volj vlage je tudi v naših krajih 
spodbudilo gobarsko sezono. 
V Koprivnici smo tako naključ-
no naleteli na domačina Blaža 
Sotoška, ki je med dopoldan-
skim sprehodom našel tega-
le gobana-velikana, ki je bil za 
povrh videti povsem zdrav. V 
kakšni kulinarični specialiteti 
je končal, ne vemo, gotovo pa 
je najditelju dobro teknil.
  P. P.

Gobarska sezona na vrhuncu

Blaž�Sotošek�z�gobarsko�'trofejo'

• Luka Rupnik in Lina 
Senica, oba iz Sevnice,

• Benjamin Starc iz Poštene 
vasi in Lea Horžen iz 
Hrastja pri Cerkljah,

• Denis Dolamič in Irina 
Dobrita, oba iz Krškega,

• Semir Mujić iz Krškega in 
Nika Dular s Senovega,

Gasilski dan 
na Vidmu
KRŠKO – V soboto, 29. sep-
tembra, bo na ploščadi pred 
Kulturnim domom Krško 
in v njem potekal gasilski 
dan Gasilske zveze Krško 
in praznovanje 130-letnice 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Videm ob Savi. Ob 
13. uri se bo pričel prikaz 
dejavnosti gasilcev GZ Kr-
ško, ob 14. uri je na spore-
du svečana seja PGD Videm 
ob Savi, ob 16. uri pa slav-
nostni program ob jubileju 
in uro kasneje še praznova-
nje z ansamblom Folk&Špas.
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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. 

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Rada imam Krško. Sem sem prišla živet pred tridesetimi leti in 
tu sem ostala tudi, ko sem imela drugo izbiro. Živim na Vidmu, v 
bloku ob železnici. Rada imam Krčane, rada imam naravo – čis-
to in nedotaknjeno! Naravo cenim, spoštujem in se do nje obna-
šam odgovorno.
V soboto, 15. 9. 2018, je potekala še ena izmed akcij, v kateri smo 
ponovno čistili našo Slovenijo. Tudi sama sem se udeležila akcije 
in ko sem se opoldne vrnila pred svoj blok, sem bila ponovno ža-
lostna nad videnim. Zato moram napisati nekaj o tem.
Ko sem prišla živet v blok, smo imeli veliko, lepo urejeno otroško 
igrišče. Tisti, ki poznate Videm, veste, da je to igrišče med bloki, 
blizu železnice oziroma trgovine Jager. Na igrišču so bile lepe klo-
pi, veliko lepih igral, peskovniki, lični koši za smeti. Igrišče je imelo 
veliko dreves, ki so nudila senco in so bila urejena. Stanovalci smo 
dostikrat sami počistili naš park in olepšali igrišče za naše otroke.

Kaj mi v mojem kraju ni všeč?

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

NATAŠA ŠTUKELJ

SPOMIN

Vsi, ki jo imamo neizmerno radi

Vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke,
se iskreno zahvaljujemo.

14. septembra je minilo pet žalostnih let,
odkar je zaspala nam vsem draga,

predvsem pa najina ljubljena mamica

Ko�bolečina�je�prevelika,
se�tudi�solza�posuši,

le�srce�nemo�kliče,�zakaj,�
zakaj�tebe�med�nami�več�ni.

s Ceste 5, Krško.

IVAN GERMOVŠEK

SPOMIN

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu, postojite pri 
njegovem grobu in mu prižigate sveče.

12. oktobra bosta minili dve leti žalosti, 
odkar nas je zapustil

Ni�besed�več�tvojih,�ni�pesmi�tvojih.
Ostal�je�le�dom,�poln�sivine�in�praznine,�

žalosti�in�bolečine.
Tvoj�tihi�dom�rože�zdaj�krasijo

in�svečke�ti�v�spomin�gorijo.

iz Stare vasi na Bizeljskem.

DJURO PAPAC

SPOMIN

Vsi njegovi

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja, spomin je svetloba, ki dušo obliva, 

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in ga ohranjate
v spoštljivem spominu.

iz Brežic

Ob�letu�osorej�prišla�je�jesen,
barvita,�s�soncem�obsijana,
enkratna�in�neponovljiva,
a�tebe�med�nami�več�ni.

KARLO JURAJA

SPOMIN

Žena Ana, hči Karolina, vnuka Tobias in Ramona z družinama

Odšel si, pa vendar si tu, z nami. V naših srcih in mislih.
Vedno in povsod. Radi te imamo! 

(7. 3. 1934–25. 8. 2018)

Kladivo�se�je�dalo�na�stran,
deske�so�z�žeblji�zabite,

pot�je�zaključena!

Minil je en mesec, odkar je umrl

LJUDMILA POVHE

SPOMIN

Mož Janez, sin Boštjan, hčerki Bernarda in Barbara

Hvala vsem, ki ohranjate lepe spomine nanjo.

s Planine pri Raki.

Dobrota�tvojih�rok�ne�mine,
čas�ohranja�nam�spomine

in�hvaležna�misel�nate.�

20. septembra je minilo pet let,
odkar nas je zapustila predraga

MARTIN KROŠELJ

SPOMIN

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

Hvala vsem, ki mu v spomin prižgete svečko
in se v molitvi spomnite nanj.

iz Curnovca pri Sromljah.

Tiho�teče�našega�življenja�reka,
tiho�teče�solza�lepega�spomina,
umre�srce,�a�ostane�bolečina

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina�...

13. septembra sta minili
dve žalostni leti, odkar nas je zapustil

naš dragi mož, oče in stari oče

Občina Krško je lastnica zemljišča na Raztezu, ki na svoji vzhod-
ni strani meji na gozd v solastnini g. Martinija, na zahodni stra-
ni pa na kmetijsko zemljišče občana, ki ima v neposredni bližini 
svojo kmetijo. 
Glede na to, da g. Martini že vrsto let za dostop do svojega gozda 
uporablja pot po zemljišču bližnjega soseda, je sosed izrazil name-
ro za odkup zemljišča (javno dobro), ki meji na njegovo zemljišče. 
V zameno je bil pripravljen odstopiti del svojega zemljišča, ki se 
dejansko uporablja kot lokalna cesta.
Občina Krško je glede ukinitve javnega dobra povprašala pristoj-
no krajevno skupnost, ki je podala pozitivno soglasje k ukinitvi in 
prodaji javnega dobra, kar je osnova, da se takšno zemljišče proda.
Lastnik sosednje parcele g. Martinija je na podlagi soglasja občine 
začel s parcelacijo predmetnega zemljišča na svoje stroške. Hkrati 
pa je interes za odkup iste parcele podal tudi g. Martini. Ob tem je 
izrazil željo po vzpostavitvi poti do gozda po nekoč dostopni poti. 
G. Martini je namreč do svojega zemljišča že vrsto let dostopal pre-
ko zemljišča v lasti soseda, za katerega g. Martini navaja, da mu je 
občina hotela omogočiti nakup predmetnega zemljišča. Občina Kr-
ško je v tem primeru postopek vodila transparentno in v skladu z 
veljavno zakonodajo, pri čemer sta bili obe stranki, tako g. Martini 
kot lastnik sosednjega zemljišča, deležni enakopravne obravnave.
S pomočjo arhivskih posnetkov smo preverili dejansko rabo zem-
ljišča (javnega dobra) in ugotovili, da se vsaj od leta 1981 ne upo-
rablja za dostop, temveč se za potrebe dostopa uporablja zemlji-
šče v lasti soseda. 
Glede na to, da dogovor oziroma soglasje glede prodaje zemljišča 
med interesenti ni bil možen, je Občina Krško oktobra 2016 spreje-
la odločitev, da predmetnega zemljišča ne odproda ne g. Martiniju 
ne lastniku sosednje parcele. Smo pa g. Martiniju omogočili, da na 
tem zemljišču vzpostavi dostopno pot do svoje parcele. 26. 10. 2017 
je g. Martini občino obvestil, da je na predmetnem zemljišču pose-
kal drevesa in da je del posekanega lesa (ne)znani storilec odtujil. 
Policijska postaja Krško je preverila stanje na terenu in ugotovi-
la, da je del lesne mase odtujil sam g. Martini (o čemer nas je tudi 
obvestil), preostali del pa sosed z namenom zavarovanja javnega 
premoženja. Občina je bila seznanjena, kje se lesna masa nahaja, 
zato ni bilo potrebe po uvedbi kazenskega pregona zoper nezna-
nega storilca kaznivega dejanja odtujitve premoženja. 
G. Martiniju je sosed ponudil možnost dostopa do njegovih zemljišč, 
ki bi jih v celoti financiral in uredil lastnik sosednjega zemljišča, s 
čimer pa se g. Martini ni strinjal.
Zavračamo trditev g. Martinija, da je bil Občinskemu svetu predla-
gan sklep o prodaji zemljišča, saj je občina obe stranki v letu 2016 
seznanila, da zemljišča ne bo prodala in da bo le-to ostalo v funkci-
ji javnega dobra. Prav tako smo obe stranki seznanili z možnostjo 
odkupa lesne mase, kar pomeni, da sta bili obe stranki v enakem 
položaju ter da nihče od zaposlenih ni dal prednosti kateremu od 
občanov, kot navaja g. Martini. 
Celoten postopek je bil voden transparentno in v skladu z veljav-
no zakonodajo s ciljem najti skupno rešitev v dobro obeh strank, 
tako g. Martinija kot lastnika sosednjega zemljišča, vendar žal z 
g. Martinijem nismo našli skupne rešitve.
� Občina�Krško

Odgovor Občine Krško na pismo 
bralca »Nekaj gnilega je v občini 
Krško«
(Posavski�obzornik�št.�19,�13.�septembra�2018)�

Kaj je danes ostalo od vsega?       
Igrala so napol uničena, klopi so poškodovane, nekateri koši so po-
trgani, drugi so nabito polni s smetmi. Smeti lebdijo naokrog, veter 
jih nosi sem in tja. Drevesa se podirajo, sušijo, nihče jih več ne ob-
rezuje. Trije meseci so lansko leto pretekli, da je nekdo le odstranil 
podrto smreko, a štor še vedno, nagnjen, kuka iz zemlje.
In čigavi so ti otroci v parku? To niso otroci iz naših blokov! No-
rijo s kolesi po dovoznih poteh, kjer imamo stanovalci parkirane 
avtomobile. Pred enim mesecem je eden izmed njih s kolesom pri-
letel iz zelenice direktno vame, ko sem šla peš proti svojemu sto-
pnišču. Njihovim mamam nima smisla kaj govoriti, saj ne razume-
jo niti besedice slovensko!
Pa ne razumite me narobe, nimam nič proti tujim ljudem. Mogo-
če bi bilo bolje, da bi najprej »pred svojim pragom pometla«. No, 
pa bom to storila v nadaljevanju …
Čisto ob železnici, 30 metrov od tega našega igrišča, kjer imamo 
stanovalci garaže, so se ugnezdili naši, slovenski fantje. To pole-
tje, kakšne tri mesece nazaj, so jim z bagerjem odstranili barako 
in počistili svinjarijo za njimi, a glej ga zlomka – fantje se ne dajo! 
Pod drevesa so si privlekli sedežno, ki jo je nekdo prislonil h kontej-
nerjem, med drevesi so razpotegnili prozorno folijo, s katero so si 
naredili tudi zasilno streho. Prepričana sem, da niti na Rimšu niti 
v Kerinovem Grmu ne najdeš gršega bivališča. Fantje se tu dnev-
no zbirajo, alkohol teče v potokih, okoli njihove sedežne pa stoji-
jo polne kartonske škatle praznih pločevink. Ostale smeti, papir in 
vrečke letajo naokoli ob najmanjši sapici.
Res ne verjamem, da se tu ne da nič narediti! 
 Lidija�iz�Krškega�(naslov je v uredništvu)

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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VIDE JESENŠEK

ZAHVALA

Mož Milan ter hčerki Vesna in Vilma z družinama

Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih časih stali ob strani, nas 
tolažili in našo drago Vidko pospremili na njeni zadnji poti. 

Hvala za darovano cvetje in sveče ter za vse izrečene besede 
tolažbe in sočutja.

Draga�mami,�vedno�boš�ostala�v�naših�srcih,�
mislih�in�spominih.

Na prvi poletni dan smo se na radeškem 
pokopališču poslovili od naše drage

Odšla�si�daleč,�daleč�stran.
Praznina,�ki�ostaja�za�teboj,�

nas�boli,�duši,�žge�...

BOGDAN LEVAK 
(1978–2018) iz Bukoška.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ko�si�odhajal�od�doma�vesel,
poln�življenja�in�načrtov�za�vnaprej,

ni�nihče�niti�slutil,
da�se�ne�boš�nikoli�več�vrnil�…

Nenadoma nas je zapustil naš dragi

Ob tej boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem 
sovaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem in vsem, ki ste bili z 
nami v teh težkih trenutkih, nas tolažili, obiskovali, izrekli ustna ali 
pisna sožalja, darovali za svete maše, denarno pomoč, sveče ter nam 
kakor koli drugače pomagali in z nami sočustvovali.
Posebna zahvala prijateljem, s katerimi je bil na dopustu, za vso tam 
nudeno pomoč, kakor tudi ekipi prve pomoči iz Posedarja. Iskrena 
zahvala g. Branku in g. Tadeju za vse usluge in prevoz iz Posedarja 
do doma. Hvala KOP-u, cvetličarni in pogrebni službi Žičkar, 
Pevcem zvoka, govornici ge. Romani, g. župniku Kšeli, g. Petelincu, 
praporščakom, Fotostudiu Rožman in Restavraciji Štefanič. 
Še enkrat hvala vsakemu in vsem, ki ste ga imeli radi in v tako 
velikem številu pospremili na njegovo mnogo prerano pot, pot k 
večnemu počitku.

SLAVICA LUBŠINA
iz Krške vasi 80.

ZAHVALA

Žalujoči: sin Silvester, sin Marjan z družino 
ter ostalo sorodstvo

Odšla�si�tja,�kjer�nič�več�te�ne�boli,
zato�pa�nas,�ker�te�več�ni.

V 69. letu starosti nas je zapustila 
naša draga mama, babica, sestra, tašča, 

svakinja, teta in dobra soseda

Ob izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo Urgentnemu 
centru Brežice, dr. Hani Škaler in njeni ekipi za nudenje prve pomoči.
Hvala g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen obred in govor, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba ter pevcem za petje 
in praporščaku.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in vsem drugim za 
podarjeno cvetje, sveče, maše, darove za cerkev ter denarno pomoč.
Posebna zahvala podjetju INO Krška vas, sosedom, družini Kranjec, 
Roku Kerinu za nošenje križa, restavraciji Štefanič za gostinske 
usluge, družini Galič z Rigonc in vsem, ki vas nismo posebej 
imenovali.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeno 
zadnjo pot.

ANTONIJA ŠEKORANJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in svete 
maše. Posebej se zahvaljujemo pogrebni službi Žičkar, pevskemu 
zboru Bizeljsko za zapete žalostinke, g. župniku Leskovarju za 
opravljen obred ter izrečene besede ob slovesu. 
Posebna zahvala tudi dobrim sosedom Balon za nesebično pomoč.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

 Za vedno nas je zapustila naša draga teta

Ko�življenje�tone�v�noč,
še�žarek�upanja�išče�pot.

Ostala�pa�je�bolečina
in�tiha�solza�večnega�spomina.

  iz Brezovice na Bizeljskem.

ZOFIJE OREŠAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice za nego in 
zdravljenje, dr. Iljažu za zdravljenje na domu, sestri Barbari, Ljudskim 
pevkam Žejno, pogrebni službi Žičkar za lepo opravljen pogreb in 
odigrano Tišino, gospodu župniku Jožetu Packu za lepo opravljen 
obred in pogrebno mašo ter družinam Tomše in Hribar za nesebično 
pomoč v težkih trenutkih. Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili 
pogrebnega slovesa, podarili sveče in darovali za svete maše.

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, tete, botre in tašče

Tiho�teče�našega�življenja�reka,�
tiho�teče�solza�lepega�spomina,
umre�srce,�a�ostane�bolečina

v�srcu�dragega�in�večnega�spomina.

z Dobenega, rojene Tomše 13. 5. 1919
ANE BOGOLIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost, pevcem za zapete pesmi, Anji Urek za prekrasen govor pri 
odprtem grobu. Zahvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in sodelavcem za darovane sveče, cvetje, svete maše, denarno pomoč 
in kakršno koli drugo pomoč v teh težkih trenutkih.

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
stare mame, sestre, svakinje, tete in botre

z Gorenjih Skopic

FANIKA PETANČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo pogrešali

Živeti�v�srcih�ljudi,
ki�ostanejo�za�nami,
ne�pomeni�umreti.�

(T.�Campbell)

iz Globokega.

V boju s kruto boleznijo je omagala in nas tiho zapustila
naša draga mama, tašča, stara mama, prababica, sestra

in svakinja ter teta in botra, sestrična in soseda

Premalo je izrečena beseda »hvala« za vse, ki ste nam v dnevih 
bolečine in žalosti pomagali, izrekli besede sožalja ter podarili cvetje 
in sveče ter stisnili roko, naši dragi sorodniki, sosedje, prijatelji in 
znanci. 
Posebna zahvala za obiske na domu in bolnišnici v času mamine 
bolezni ter za vsestransko pomoč je namenjena maminim prijateljem 
iz Društva za medsebojno pomoč – Harmonija iz Globokega.
Za lajšanje bolečin v času bolezni se zahvaljujemo osebju internega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice.
Posebno zahvalo namenjamo sosedu Stanku Preskarju za govor, 
gospodu župniku iz Pišec za čutno opravljen cerkveni obred, 
pogrebnima službama Komunale Brežice in Žičkar za skrbno 
opravljene usluge, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine.
Iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
nesebično pomagali, ter vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili in pospremili našo drago mamo na njeni prerani zadnji 
poti.

ZAHVALA

Sin Milan in vsi njegovi

se iz srca zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, sodelavcem ter vsem ostalim, ki ste nam dajali podporo 
in izražali sočutje ob nepričakovanem odhodu mojega očeta.
Iskrena zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred ter 
pevcem za dobro izbrane pesmi kot tudi Dejanu za lepo odigrano 
spremljavo in Tišino. Hvala pogrebni službi Komunale Sevnica in 
cvetličarni Zelena Pika.
Posebna zahvala gre tudi celotnemu osebju Doma upokojencev v 
Sevnici za šestletno skrb in nego mojega očeta.
Hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako lepem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Ob izgubi našega dragega

po domače Brečkotovega Pepija
z Metnega Vrha 23, Sevnica

JOŽETA BREČKA

ANTON GABRIČ

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustil naš dragi
mož, oče, dedek, tast, stric, svak in prijatelj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
krajanom, znancem in sodelavcem, ki so nam ob boleči izgubi stali 
ob strani, izrekli besede sožalja in tolažbe, darovali cvetje in sveče.
Hvala osebju bolnišnice Novo mesto in ZD Krško, DU Raka, DIS Raka 
in ZZB NOB Krško.
Zahvala tudi pevcem skupine Lavrencij, citrarju, izvajalcu Tišine, 
župniku g. Levičarju za zvonjenje in pogrebni službi Blatnik.
Za ganljive besede slovesa pa smo hvaležni govornikom g. Krošlju, 
prijateljici Metki in snahi Andreji.
In hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi

Povej�mi,�kdo,
kam�oblaki�plujo,�kam�ptice�lete,
kam�vode�teko,�kam�človek�gre.

(O.�Župančič)

z Rake 53.

JOŽEFE PRESKAR-PEPCE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 

sestrične in nečakinje 

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče, 
denarno pomoč, svete maše in darove za cerkev. Hvala pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano 
Tišino, praporščakom, sestram za molitve, gospodu župniku 
Janezu Žaklju za organizacijo pogreba in gospodu župniku Jožetu 
Miklavčiču za lepo opravljeno pogrebno slovesnost.

Zahvala tudi vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem 
podjetij: Plastoform logistika, Levas-varovanje, Evrologis, kolektivu 
OŠ Cerklje ob Krki in Gostilni Pohak.

Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste našo mamo 
pogosto obiskovali v času njene bolezni. Hvala vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

z Boršta

VIKTORJA RAČIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem ter vsem, ki ste z nami delili žalost in bolečino, izrekli ali 
napisali sožalja, mu poklonili cvetje, sveče in svete maše. 

Hvala gospodu župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen cerkveni 
obred in govor, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje ob Krki 
in Lovski družini Veliki Podlog za slovo z vsemi gasilskimi in lovskimi 
častmi, Krajevni skupnosti Cerklje ob Krki, zdravstvenemu osebju 
internega oddelka bolnišnice Brežice, pevcem vokalne skupine Pevci 
zvoka, gospodom Lopatiču, Veglju in Voljčanšku za govore ob grobu, 
pogrebni službi Žičkar ter nosilcem praporja, zastave in križa. 

Še enkrat iskrena hvala vsem in tudi tistim, ki vas nismo posebej 
imenovali.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta,
dedka, pradedka, strica, bratranca in svaka

Vse�se�spremeni,
le�spomin�na�tebe�ostaja�in�živi,

ker�dom�je�prazen�in�molči.

iz Cerkelj ob Krki

www.PosavskiObzornik.si
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Ugodno prodam koruzo v zr-
nju, naravno sušeno v koruz-
njaku, grozdje žametne črni-
ne, 500 kg, ali 500 l mošta iz 
žametne črnine. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 223 957

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

Odkup in spravilo lesa. Takojš-
nje plačilo. Tomi Lipar s.p., Sta-
ra vas 17e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, prašiča, težkega 
200 kg, hranjenega z domačo 
hrano, in puhalnik na kardan. 
Tel.: 051 477 243

Prodamo bukova razcepa-
na in razžagana drva, dolžine 
33 cm, skladiščena pod stre-
ho. Prodamo temeljito suha 
mešana hrastova in kostanje-
va drva, skladiščena pod stre-
ho. Cena 60 €/m3. Prodajamo 
zračno suhe smrekove plohe; 
dolge 4 m, debele 5 cm. Cena 
od 170 € do 180 €, lahko tudi 
razžagamo na "remelne". Oko-
lica Trebnjega. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica

Prodam Golfa VII, 1.6 TDI, 105 
KM, letnik 2013, metalik sive 
barve, slovenski, 5 vrat, gara-
žiran, odlično ohranjen, cena 
9.300 €. Tel.: 041 373 028

KMETIJSTVO

Prodam traktor Univerzal 4x4 
in jabolka iz travniškega nasa-
da. Tel.: 031 484 058

Prodam sejalnico za žita in 
trave, travniško brano in drva. 
Tel.: 041 439 288

Prodam bencinsko žago Alpi-
na, meč 30 cm, letnik 2013, 
cena 100 €. Tel.: 041 773 484

Prodam nov cirkular na trak-
torski pogon, močne izvedbe, 
rezilo 55 cm. Ugodno. 
Tel.: 041 542 723

Prodam luščilec koruze, mol-
zni stroj – prevozni, motokul-
tivator Maestral Muta (ben-
cin) in motokultivator z ježi. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 561 130

Prodam koruzo v zrnju, suho, 
1.000 kg, in tritikalo, 1.000 kg. 
Tel.: 041 426 749

Prodam ječmen. Cena 0,20 €/
kg. Tel.: 031 618 703 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

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 20 m3 mešanih drv, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 773 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam grozdje žametne čr-
nine in modre frankinje. Sre-
miški okoliš. Tel.: 031 312 627

Prodam žametno črnino ter 
rdeče in belo vino, manjše ko-
ličine. Tel.: 040 865 655

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

Prodam mošt modre frankin-
je, rizlinga, plavca in žametne 
črnine. Tel.: 051 254 413

Prodam vino: belo, frankinjo 
(0,90 €/l); mošt: belo meša-
no, muškat, frankinjo; grozdje: 
frankinjo, črnino. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam dve 600-litrski cister-
ni za vino. Tel.: 070 245 578 

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

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Rožno 31, Brestanica – pro-
dam stanovanjsko hišo, 140,2 
m2, K + P + M, gospodarski po-
slopji, zemljišče 8.269 m2, cena 
114.000 €. Tel.: 041 395 718

Oddam v najem njivo na Arš-
kem polju (1 ha in 6 arov), 
voda za namakanje na prceli. 
Tel.: 041 738 338

V Kostanjevici na Krki naja-
mem enosobno stanovanje s 
CK. Tel.: 031 214 907

Z oktobrom oddamo manjše 
novo enosobno stanovanje na 
Slomškovi v Brežicah. 
Tel.: 040 838 292

Oddam (s 1. novembrom) ga-
ražo pri tržnici v Brežicah. 
Tel.: 041 694 881

V okolici Krškega oddamo 
sobe v najem, zelo ugodno. 
Tel.: 031 421 102

AVTOMOBILIZEM

Prodam motor Daelim VL 
125, letnik 2000, lepo ohran-
jen, registriran do 16. 4. 2019. 
Tel.: 041 851 656 

NEPREMIČNINE
Domačijo oz. manjšo kmeti-
jo, potrebno obnove, mirna lo-
kacija, okolica Rake ali Blance, 
kupim. Tel.: 031 333 490

Ravne pri Zdolah - proda-
mo bivalno vikend hišo v treh 
etažah (3 x 42 m2), v tret-
ji gradbeni fazi (novogradn-
ja), 1.000 m2 zemljišča. Cena 
43.000 €. Tel.: 041 573 656 

Ivandol - prodam bivalni vi-
kend, 2,525 m2 zemljišča, sa-
dovnjak, možnost vinograda, 
lep razgled. Tel.: 040 635 871

Prodam vinograd s hramom 
na Stankovem, 490 trt, 30 arov, 
elektrika na praceli. 
Tel.: 031 872 624

Prodam tri travnike na Gornji 
Pirošici, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

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

V Brežicah, Opekarska ulica, 
oddam dvosobno stanovan-
je. Tel.: 031 383 191, popoldan

Prodam mošt: beli ali rdeči. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 550 712

Prodam vino ali mošt, kupim 
traktor in traktorske priključ-
ke. Tel.: 051 813 034

Prodam dve inox cisterni za 
vino (600 l) in hrastov sod 
(500 l). Tel.: 041 625 917

Prodam dva soda (300 l in 
600 l), skoraj nova, za simbo-
lično ceno. Tel.: 041 812 318

Zaradi opustitve vinogradni-
štva odprodamo: hidravlično 
prešo (170 l), “rostfrei” pec-
ljalnik, motorno vitlo, cisterne, 
kadi, brente. Tel.: 040 880 752

Prodam pnevmatsko računal-
niško prešo (300 l), inox cister-
ne, polnilno linijo s filtri. 
Tel.: 041 652 714

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

Prodam neškropljena jabolka 
za sok, kis ali ozimnico. 
Tel.: 051 338 819

Prodam odličen bel jedilni 
krompir, ročno pobran in pre-
bran. Tel.: 041 895 974

www.cve t l i carna t ina . com

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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.
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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 (21/2018) bo izšla v 
četrtek, 11. oktobra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. oktober 2018.

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

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.

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., med 15. in 19. uro. 

Mlade rjave jarkice dobite 
vsak delavnik ob 16. uri.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo v prodaji 1. 10., rjave in 

grahaste jarkice, v začetku 
nesnosti, dobite vsak delavnik 

od 18. ure dalje.

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev in 
jarkic 13. oktobra pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28,  Raka ter 
15. oktobra na Kajuhovi 3, Senovo. 

Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

tel. št. 07 49 73 190 ter 031 676 724

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA sporoča 
cenjenim strankam da bo

Vso perutnino lahko naročite na tel.št.07 49 73 190 ali 031 676 
724

Oglas objavite 24.05.2018
Prosim za predogled oglasa.

Oglas naj bo povečan format,tak kot  je bil do sedaj.

lp

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

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopitan-
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780 

Prodam kravo rjave pasme, 
brejo z drugim teletom 8 me-
secev. Tel.: 041 838 962 

Prodam kravo limuzin, staro 3 
leta, brejo z 2. teletom, in ječ-
men. Tel.: 051 773 825

Prodam bikca, belgijsko pla-
vega, starega 3 mesece. Tel.: 
07 49 56 236 ali 041 380 075

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

Prodam odojke pasme man-
gulica (težke 15-25 kg), tri 
svinje, težke 150 kg, in eno, 
težko 200 kg. 
Tel.: 070 675 632

Prodam pujske za nadaljnjo 
rejo. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodamo prašiče od 25 kg na-
prej in 3 kom po 200 kg za za-
kol ali rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714 

Prodam prašiče, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 041 725 752 

Prodam prašiče krškopoljce, 
težke od 40 do 50 kg, in tri po 
200 kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam odojke in prašiče, tež-
ke do 40 kg. Cena od 2,30 do 
2,50 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča (200 kg), 
hranjenega z domačo hrano, 
svinjsko domačo mast in pu-
halnik na kardan. 
Tel.: 051 477 243

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo, aronijo: sadike in 
sadeže (grmi stari 5 let), mošt 
cvičkovih sort in petelinčke 
cvrgle. Tel.: 068 606 233 

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg, in prašiča, težkega oko-
li 110 kg, možen zakol, okolica 
Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam odojke, težke okoli 40 
kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam kozo mladico, staro 
18 mesecev, slovenske sanske 
pasme, in sedlo, enkrat rablje-
no. Tel.: 031 701 748

Prodam dva kozlička, stara 5 
mesecev, težka 35 kg, cena 70 
€, in kozla, starega 18 mesecev. 
Tel.: 041 377 860

Prodam race in gosi. 
Tel.: 031 368 615

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kran-
jec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam garažna vrata (3,24 
x 3,12 m), izolirana, zastekl-
jena z malimi vrati, in cisterno 
(2.500 l) za olje, ugodno. 
Tel.: 07 49 61 172

Dolenjsko-belokrajnski trio 
išče kitarista - humorista s 
prakso ali pevko z znanjem na-
stopanja v ansamblu. 
Tel.: 041 987 120

Tuja TV produkcija išče žen-
ske osebe za delo TV voditel-
ja v oddaji TV prodaja. Izkuš-
nje niso pogoj. Top Center d. o. 
o., Opekarniška 15 b, 3000 Cel-
je. Tel.: 070 113 934

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi drža-
vi. 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

Fant z dežele bi rad spoznal 
dekle ali mamico. Preskrb ljen. 
Pokličite ali pišite na: 030 772 
489

40-letni samski fant z otrokom 
želi spoznati dekle ali mamico 
za druženje. Tel.: 070 510 288

40-letni fant išče dekle za res-
no zvezo, da bi se preselila k 
njemu. Tel.: 068 635 336 

Dobro situiran 66-letni gos-
pod, visoke postave, želi spoz-
nati damo za prijateljevanje ali 
kaj več. Tel.: 070 279 839

ŠENTJANŽ – Po 
lanski pozebi so 
letos trte zopet bo-
gato obrodile. 26 
različnih sort tr-
sov, ki so zasajeni 
v društvenem vi-
nogradu sredi Šen-
tjanža, je skupaj s 
svojo »materjo«, 
potomko najstarejše trte, dobro kljubovalo vsem vremenskim 
nevšečnostim letošnjega leta. Brane Karlič, ki je prevzel skrb 
za zdravje vinograda, je svojo nalogo več kot odlično opravil, pri 
čemer mu je pomagal Igor Jevševar. Na trgatvi, ki se je odvija-
la 18. septembra, se nas je zbralo lepo število vinogradnikov – 
botrov, ki smo z veseljem potrgali grozdje, ki ga bo Stane Erman, 
član Društva šentjanških vinogradnikov, predelal. S svojo priso-
tnostjo sta nas počastila tudi direktorica KŠTM Mojca Pernov-
šek in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk.  R.�Kuhar

TRŽIŠČE, DOBERDOB – Na 18. svetovnem festivalu pražene-
ga krompirja, ki se je odvijal 1. septembra v slovenskem na-
selju Doberdob pri Gorici v Italiji, je sodelovalo osem dru-
štev iz sevniške občine, od tega kar štiri iz Tržišča.

Festivala se je udeležilo prek 50 ekip iz Slovenije in tujine. Naš 
kraj Tržišče je bil najverjetneje najbolj množično zastopan, saj 
smo se ga udeležila kar štiri društva: Aktiv kmečkih žena, Dru-
štvo upokojencev Tržišče, Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske 
doline Hrast in Turistično društvo Tržišče. Občino Sevnica je sku-
paj zastopalo kar osem društev. Zjutraj smo se zbrali v Tržišču in 
na avtobus naložili vso potrebno opremo in pripomočke ter se-
veda že doma skuhan krompir, razne začimbe in dodatke za pri-
pravo te tradicionalne slovenske jedi. V Doberdobu nas je priča-
kalo deževno jutro, zato smo morali najprej poskrbeti za streho 
nad glavo. Potem smo na ogenj pristavili velike posode in priče-
li pražiti čebulo. Po prireditvenem prostoru so se širile prijetne 
vonjave, obiskovalci so pogledovali, kaj se pripravlja v velikih po-
sodah. Medtem se je tudi nebo razjasnilo in vzdušje je postalo še 
bolj prešerno. Ob 12.30 uri se je pričelo razdeljevanje krompir-
ja. Obiskovalci so pristopili k stojnicam in pokušali pražen krom-
pir na sto in en način. Naš kraj so na festivalu odlično predstavi-
le tudi Mlade žurerke. S plesnimi nastopi so požele bučen aplavz 
množice obiskovalcev. Organizatorji so prireditev odlično izpe-
ljali in nas povabili v Postojno, kjer bo prihodnje leto potekala 
ta že tradicionalna prireditev. 
 J.�Seničar�Tratar,�foto:�S.�Markovič

Dišalo je po praženem krompirju 

Na�svetovnem�festivalu�praženega�krompirja�so�se�predsta-
vila�štiri�društva�iz�Tržišča.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Trgatev v društvenem vinogradu

Nekateri�člani�DV�Šentjanž�so�tudi�pevci.
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58-letna Sonja Klemenčič, po 
rodu Brežičanka, že celo življe-
nje rada ustvarja, saj, kot pravi, 
ne more biti nikoli povsem pri 
miru. Včasih je dneve in dneve 
presedela za šivalnim strojem, 
med drugim je kot ena redkih 
šivala zavese. Pred približno 
šestimi leti si je v želji po bolj-
šem spancu zaželela vzglavnik, 

polnjen s pirinimi luščinami. 
Preizkusila ga je pri svoji pri-
jateljici in bila tako navdušena, 
da se je odločila, da ga naredi 
še sama. Kupila je celo vrečo 
pirinih luščin, a ker je bilo teh 
preveč za en sam vzglavnik, se 
ji je porodila ideja, da bi jih lah-
ko izdelala več. Prvega je nare-
dila za svojo hčer: »Rekla sem 
ji, naj ga prinese nazaj, če ne bo 

Hči vzglavnika ni nikoli prinesla nazaj
BREŽICE – Vsak od nas si želi kakovosten spanec, to zelo dobro ve tudi Sonja Klemenčič iz Brežic, ki je še pred nekaj leti iskala najboljšo rešitev za spanje, dokler 
ji ni prijateljica priporočala vzglavnik iz pire. Takrat je prišla na prav posebno idejo.

zadovoljna, a ga ni prinesla,« 
razlaga in dodaja, da je nato 
poprijela za delo in vzglavniki 
iz pire so kar nastajali in nas-
tajali. Vendar pa ni ostalo samo 
pri tem, izdelala je tudi poseb-
no blazino za dojenje dvojčkov, 
pa opornice za vrat, sedežni-
ke za jogo in otroke, blazine za 
pse in mačke itd. Njeni izdelki 
so večinoma iz pire, nekaj jih 
je tudi iz ajde, npr. grelne bla-
zinice, kajti ajda najdlje zadr-
ži temperaturo. Klemenčičeva 
pove, da največ zanimanja za 
izdelke kažejo predvsem tisti, 
ki se nagibajo k naravnemu, in 
teh je čedalje več, ali pa takšni, 
ki imajo težave z glavoboli, mi-
grenami, bolečinami v vratu, ramenih …: »Pira namreč ras-

te na kislih tleh, vsebuje kre-
menčevo kislino, zaradi njene 
odpornosti jo pršice ne napa-
dajo. Vzglavniki iz pire so to-
rej zelo primerni tudi za aler-
gike na pršice.« Pirine luščine 
zaradi sipkosti materiala nudi-
jo prijeten masažni učinek, se 
prilagodijo obliki glave in vra-
tu ter lajšajo bolečine v skle-
pih. Pomagajo pri pospešitvi 
krvnega obtoka in sproščanju 
napetosti. Pira zaradi vsebno-
sti kremenčeve kisline deluje 
zdravilno na kožo in lasišče. 
Prav tako zelo dobro uravnava 
vlago, preprečuje zastoj tem-
perature, zato tovrstni vzglav-
niki vzpostavijo prijetno tem-

peraturo skozi celo noč. Ker je 
pira sončno žito, se zdravilna 
moč pirine blazine ohranja s 
pomočjo sonca – zato luščine 
zračimo dva- do trikrat na leto 
na soncu. Sogovornica še nava-
ja, da vzglavnik zaradi izredne 
prožnosti luščin obdrži ana-
tomsko obliko, hkrati pa lušči-
ne neboleče in nežno masira-

jo vratni del hrbtnih mišic in 
ramenski obroč. Vseeno je pri 
tem dobro vedeti, da pirine lu-
ščine niso primerne za astma-
tike in alergike na seno.

IZDELUJE TUDI NAKIT

Klemenčičeva, po izobrazbi 
ekonomsko-komercialni teh-
nik, izdeluje različne velikosti 
vzglavnikov, ki so eko in ener-
gijski, po navadi do dimenzije 
40 cm x 60 cm, kar je najpri-
mernejša velikost za vzglav-

nik. V en vzglavnik gre po na-
vadi med 15 in 20 litrov luščin, 
priporočeno je, da sta napol-
njeni dve tretjini vzglavnika. 
Postopek izdelovanja je eno-
staven: pri klasičnih vzglavni-
kih naredi enojno prevleko in 
jo napolni s pirinimi luščinami, 
ob strani je zadrga, da se lah-

ko odvzame ali doda luščine 
oz. se jih vzame ven, medtem 
ko se prevleka opere. Če ima 
kdo posebne želje, na dodat-
no prevleko npr. natisne ime. 
Blago, ki ga uporablja, je iz-
ključno iz bombaža, eko lušči-
ne semen pire, s certifikatom 
in prečiščene, pa dobi pri kme-
tu, ki ima za to poseben lušči-
lec. Odzivi vseh tistih, ki že 
imajo njene pirine vzglavnike, 
so več kot odlični. Nekateri so 
se prej ponoči večkrat zbuja-
li, zdaj pa prespijo noč v enem 
kosu. Med drugim na njenem 
vzglavniku spi tudi Saša Ein-
siedler. Njene pirine vzglav-
nike lahko največkrat zasledite 
na kakšnem sejmu ali tržnici, 
ima pa tudi svojo spletno stran 
www.ekovzglavnik.si. Letos se 
je lotila tudi izdelovanja nakita 
iz fimo mase. Gre za unikaten 
ročno izdelan ženski nakit z 
bolj elegantnim stilom – izpod 
njenih rok nastajajo ogrlice, 
uhani in prstani. »Že vzglavni-
ke izdelujem s posebno energi-
jo, nakit pa še veliko bolj. Vse, 
kar izdelam, naredim z dušo, 
vsakemu izdelku moram dati 
poseben pečat,« še pravi in 
dodaja, da je treba v življenju 
sprejeti vse, kar pride naproti. 
Mogoče pa se ji v prihodnosti 
porodi zamisel za še kak nov 
izdelek.
� Rok�Retelj

Sonja�Klemenčič� je� izdelala�
tudi�pirina�vzglavnika�z�mo-
tivom�brežiške�maskote�Gvi-
da�in�prizorom�iz�Viteške�dvo-
rane. Unikaten�nakit�z�bolj�elegan-

tnim�stilom�(foto:�osebni�ar-
hiv)

Udeležuje�se�različnih�tržnic�in�sejmov;�prisotna�je�bila�tu-
di�na�lanski�praznični�rokodelski�tržnici�na�brežiškem�graj-
skem�dvorišču.

Vzglavniki�so�polnjeni�s�piri-
nimi�luščinami.

Med� njenimi� izdelki� so� tu-
di�blazine�za�pse,�ki� jih� šti-
rinožni� prijatelji� preprosto�
obožujejo�in�se�težko�odlepi-
jo�od�njih,�ko�se�enkrat�uleže-
jo�nanje�(foto:�osebni�arhiv).


