
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Vodita Vipap in Lisca
Na vrhu lestvice največjih posavskih podjetij po kri-
teriju prihodkov (brez energetike) ostaja Vipap Vi-
dem Krško, najbližje mu je Kostak Krško. Največ 
dobička so zabeležili v sevniški Lisci in podjetju 
Willy Stadler iz Velike vasi, tretje mesto na obeh 
lestvicah pa je zadržalo brežiško podjetje Kovis.

 Strani 9–19  
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 10. oktobra.

Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA – V Evropskem tednu mobilnosti so tudi v Posavju potekali različni 
dogodki, na katerih so spodbujali k okolju prijazni uporabi prevoznih sredstev. Tako je peto leto zapored 
potekalo kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi«. Na 60 kilometrov dolgo pot iz radeškega pristana 
Savus do grajskega dvorišča brežiškega gradu se je v hladnem sobotnem jesenskem jutru podalo okoli 
120 kolesark in kolesarjev. Panoramska vožnja je v glavnem potekala po makadamskih poteh ob Savi 
in želja sodelujočih je, da bi se kmalu uresničila napoved o ureditvi kolesarske povezave od Ljubljane 
do Zagreba. »Vedno več nas je, ki se zavedamo, da je gibanje pomembno, in mnogo nas je, ki radi 
sedemo na kolo,« je dejal eden izmed udeležencev.  Foto: Smilja Radi

Marjan Šarec, predsednik Vlade RS:
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Podnebni štrajk tudi v Posavju
BREŽICE, KRŠKO – Svetovnemu gibanju za podnebno pra-
vičnost, ki je v zadnjih mesecih dobilo dodaten zagon pred-
vsem po zaslugi mlade švedske aktivistke Grete Thunberg, 
se bodo jutri, 27. septembra, s t. i. podnebnim štrajkom prid-
ružili tudi mladi v Brežicah in Krškem. Shoda se bosta začela 
ob 11.55 – čas pet pred dvanajsto ni izbran naključno – pred 
Gimnazijo Brežice in na Trgu Matije Gubca v Krškem. Kot je 
v imenu mladih sporočila Špela Vučajnk, jih je že marca le-
tos več kot dvanajst tisoč zasedlo ulice in trge desetih sloven-
skih mest, a se slovenska vlada še vedno ni aktivno odzvala na 
podnebno krizo. Poleg že potrjenih shodov v nekaterih slo-
venskih mestih bodo prvič podnebni štrajk organizirali tudi 
na dveh lokacijah v Posavju. Kot napovedujejo, se bo shoda v 
Brežicah udeležilo okoli 100 ljudi, pričakujejo osnovnošolce, 
dijake, učitelje, profesorje, študente, upokojence in preosta-
le Brežičane, ki jih skrbi prihodnost našega planeta.  R. R.

AKTUALNO

Gremo peš!
Prejšnji teden je potekal Evropski teden mobilno-
sti z geslom Gremo peš!, zato smo v treh največ-
jih posavskih občinah želeli izvedeti, kako med ob-
čani spodbujajo pešačenje (in kolesarjenje) ter ali 
imajo v načrtih zaprtje mestnih središč za promet, 
s čimer bi omogočili prosto in varno gibanje pred-
vsem za pešce in kolesarje.

 Stran 3

Krčani iz Brežic s polnim plenom
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LJUBLJANA – Potem ko je Vlada RS z Uredbo o določitvi dogod-
kov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci, dolo-
čila, da se v letu 2020 med drugim izdajo tudi spominski kovan-
ci ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča (rojen ok. leta 1520 
v Presladolu pri Brestanici), je 12. septembra obravnavala pred-
log glavnih znamenj omenjenega spominskega kovanca. Na pod-
lagi javnega anonimnega razpisa je Komisija za izdajo priložno-
stnih kovancev vladi predlagala, da za izvedbeni projekt potrdi 
idejni osnutek kovanca avtorice Lane Semečnik. Osrednji mo-
tiv predloga je večjezični slogan z naslovnega lista Bohoričeve la-
tinsko-slovenske slovnice »Proste zimske urice«. Slovenski del 
slogana se nahaja v spodnji polovici jedra kovanca in je tiskan v 
bohoričici, ki jo na kovancu zlahka prepoznamo zaradi uporabe 
tipične črke »ſ«. Za slovenskim napisom je isti slogan zapisan v 
latinščini – ta predstavlja Bohoričev prispevek mednarodni aka-
demski sferi. V jedru ob kolobarju kovanca je napis »ADAM BO-
HORIČ 1520 | SLOVENIJA 2020«. Na kolobarju kovanca je razvr-
ščenih 12 zvezd evropske zastave, na obodu kovanca pa sta napis 
»SLOVENIJA« in vtisnjena pika. Izdanih bo milijon teh spomin-
skih kovancev, motiv pa mora potrditi še Svet Evropske unije.
� P.�P./vir:�Ministrstvo�za�finance

Naslednje leto spominski kovanci 
ob Bohoričevi obletnici

Hibridno ali »zeleno« vozilo 
znamke BMW bo sodnikom 
služilo za potrebe dela, saj mo-
rajo dežurni preiskovalni sod-
niki v primeru hujših kaznivih 
dejan oglede opraviti na krajih 
dejanja, ki pa se nahajajo tudi 
v višje ležečih predelih. Slednji 
bodo z zmogljivejšim vozilom 
poslej lažje dostopni, je pove-
dal predsednik sodišča Goj-
mir Pešec, predvsem pa bo z 
novim vozilom vožnja zanes-
ljivejša in varnejša, saj so nji-
hova obstoječa razpoložljiva 
vozila stara že dobrih 20 let. 

Sodniki se bodo vozili »zeleno«
KRŠKO – Na Okrožnem sodišču Krško so 13. septembra s strani resornega ministrstva pridobili hibridno 
vozilo. Predsedniku sodišča Gojmirju Pešcu ga je simbolno predal državni sekretar Gregor Strojin, sicer 
krški rojak.

Državni sekretar na ministr-
stvu za pravosodje Gregor 
Strojin je ob tem izrazil za-
dovoljstvo, da je lahko vozilo 
predal namenu ravno v mes-
tu svojega odraščanja, celo 
več, kot nam je ob tem zau-
pal, je v stavbi, še preden je 
bilo v njo umeščeno sodišče, v 
varstvu naredil svoje prve ko-
rake. Sicer je Strojin povedal, 
da so bila sodišče v preteklih 
letih zaradi gospodarske kri-
ze prikrajšana pri zagotavlja-
nju materialnih pogojev tako 
pri vzdrževanju objektov kot 

voznega parka. Slednje sedaj 
zamenjujejo na podlagi že v 
letu 2015 pripravljenega po-
stopka za dodelitev službenih 
vozil posameznim sodišč gle-
de na potrebe in ugotovljene 
pomanjkljivosti, postopoma 
pa realizirajo tudi investici-
je v zagotavljanje pogojev za 
delo sodišč. Tako so že zagoto-
vili lastne prostore sodiščem v 
Mariboru, Novi Gorici in Treb-
njem, energetsko pa obnovili 
sodišča v Murski Soboti, Slo-
venj Gradcu in Celju. Po preno-

vi kliče tudi že objekt krškega 
sodišča, kar bo, kot je pove-
dal Pešec, ena od tem sestan-
ka z ministrico Andrejo Katič, 
med drugim o obnovi Okrajne-
ga sodišča v Brežicah ter pro-
storski stiski na krškem sodi-
šču. Sicer pa nameravajo na 
sodišču pripadajočem parki-
rišču glede na novo pridobi-
tev tudi vzpostaviti polnilno 
postajo za polnjenje hibri-
dnih vozil.

 Bojana Mavsar

Gregor Strojin je leta 2000 diplomiral na Pravni fakulteti Uni-
verze v Ljubljani, dve leti kasneje pa zaključil magisterij iz med-
narodnega in primerjalnega prava na Pravni fakulteti v Chi-
cagu. Izobraževanje je nadgradil še s specializacijo iz prava 
informacijske tehnologije in intelektualne lastnine ter v letu 
2007 opravil pravniški državni izpit. Že v času študija je bil za-
poslen na Gospodarskem vestniku in po zaključenem študiju v 
Ameriki leta 2002 na Vrhovnem sodišču RS, kjer je delal pred-
vsem na optimizaciji sodnih postopkov in sodne uprave. S stra-
ni Sodnega sveta RS je bil med leti 2009 in 2017 član Statistič-
nega sveta RS, med letoma 2014 in 2016 pa je bil predsednik 
Sosveta za statistiko kriminalitete. Od leta 2009 do 2018 je bil 
tiskovni predstavnik Vrhovnega sodišča, ob nastopu nove vlade 
pa je bil imenovan za enega od dveh državnih sekretarjev pra-
vosodne ministrice Andreje Katič. 

Gregor�Strojin�in�Gojmir�Pešec�ob�primopredaji�službenega�
hibridnega�vozila

V prvi oktobrski številki, ki bo izšla 10. oktobra, 
bomo na tematskih straneh Varnost na prvem 

mestu namenili pozornost 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 - Po dobrih dveh mesecih trajajočem odmoru bodo občin-
ske klopi zasedli člani krškega občinskega sveta, saj je župan mag. 
Miran Stanko za danes popoldne sklical 7. redno sejo, ki bo ob-
segala predvidoma 17 točk dnevnega reda. Med njimi izpostav-
ljamo obravnavo investicijske dokumentacije za izgradnjo dveh 
prizidkov in obnovo gasilskega doma PGE Krško za potrebe delo-
vanja krških poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev PGD Vi-
dem ob Savi. Gradbena dela bodo potekala v treh fazah, celoten 
projekt pa je ovrednoten na dobrih 3,2 mio evrov. V nadaljevanju 
bodo občinski svetniki obravnavali dve spremembi in dopolnitvi 
prostorskih aktov, in sicer se prva nanaša na dozidavo zdravstve-
nega centra Aristotel in ureditev parkirnih površin, druga pa na 
širitev kompleksa Tri lučke na Sremiču z izgradnjo sedmih manj-
ših nastanitvenih enot in zunanje večnamenske ureditve za or-
ganizacijo prireditev na prostem. Potem ko je občinski svet sredi 
julija preko korespondenčne seje potrdil za v. d. direktorja Lokal-
na energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina (LEAD) 
mag. Ireno Lisac, naj bi jo po dveh mesecih že razrešil te pristoj-
nosti, saj bodo svetniki prejeli v obravnavo sklep o izdaji soglas-
ja k imenovanju 50-letnega Trboveljčana Jožeta Pustoslemška, 
mag. poslovnih ved,  za direktorja agencije.  B. M. 

Po počitnicah »na polno«

Na seji, na kateri je bila na za-
četku prisotna večina ravnate-
ljev/ravnateljic in direktorjev/
direktoric javnih zavodov (JZ) 
in agencij, katerih (so)usta-
noviteljica je Občina Brežice, 
je svetnike s poročilom o de-
lovanju JZ seznanila vodja od-
delka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj Patricia Čular. Kot je 
navedla, je bil lani skupni ob-
seg poslovanja 17 JZ, agencije 
in fakultete, ki delujejo v ob-
čini, nekaj manj kot 32 milijo-
nov evrov, kar je 7,72 % več kot 
leta 2017. Iz državnega prora-
čuna prejmejo dobrih 17,5 mi-
lijona evrov (skoraj 8 % več kot 
2017), lokalna skupnost pa je 
za delovanje JZ namenila ne-
kaj manj kot 6 milijonov evrov 
oz. 3,63 % več kot 2017. »Ge-
neralno se šole v brežiški obči-
ni soočajo predvsem s težavo 
pridobivanja dodatnega kadra 
za izvajanje administrativnih, 
računovodskih in pravnih na-
log, kuharic, kuharjev ter nji-
hovih pomočnikov. Šole si mo-
rajo dodaten kader zagotavljati 
v deležu, in ne v celih zaposli-
tvah, zato si morajo določen 
kader medsebojno izmenjeva-
ti,« je pojasnila. Nadaljevala je, 
da se OŠ Brežice trenutno so-
oča s pomanjkanjem prostora 
(dva oddelka ima na ETrŠ Bre-
žice), OŠ Artiče ima potrebo po 
novogradnji in obnovi strojev, 
ki so stari in postopoma odpo-
vedujejo, na OŠ Cerklje ob Krki 

Težava šol so dodatni kadri
BREŽICE – Obsežen dnevni red je zaznamoval 8. sejo brežiških občinskih svetnikov. Izpostavljamo letno po-
ročilo javnih zavodov za leto 2018, sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2019 ter dve kadrovski 
zadevi, imenovanje ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki in članov komisije v zvezi s participativnim proračunom.

je težava zaposlitev nadstan-
dardnega kadra za spremstvo 
učenke z odločbo, ki se sistem-
sko ne zagotavlja, in reševa-
nje romske problematike, na 
OŠ Globoko imajo prostorsko 
stisko, na OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece se soočajo s proble-
matiko ohranjanja populacije 
vrtca v Pišecah in posledično 
ohranjanja same šole, v Vrtcu 
Mavrica Brežice še vedno od-
pravljajo pomanjkljivosti novo-
gradnje in je prisotna potreba 
po zaposlitvi nadstandardne-
ga kadra v razvojnem oddel-
ku, v Knjižnici Brežice so izra-
zili potrebo po sanaciji starega 
dela objekta in ureditvi dosto-
pnosti za invalide, Zavodu za 
šport Brežice manjka dodaten 
kader za upravljanje športnih 
objektov, v ZPTM Brežice be-
ležijo preobsežno tržno dejav-
nost in pomanjkanje kadra za 
računovodstvo, v Lekarni Bre-
žice je potreba po dodatnih 
prostorih, pomanjkanje farma-
cevtskega kadra itd. »Menim, 
da so naših devet ravnateljic 
in en ravnatelj, štiri direkto-
rice, štirje direktorji in en de-
kan odlični vodje svojih JZ gle-
de na okoliščine, s katerimi se 
soočajo, ter da skupaj s sodelo-
vanjem in redno komunikacijo 
dosegamo najboljše možne re-
zultate,« je sklenila Čularjeva. 

V razpravi je Matija Kolarič 
(SD) izpostavil ZPTM Brežice 
kot najbolj kritičnega med za-

vodi. Sicer je pohvalil njegovo 
delo in prizadevanja na podro-
čju podjetništva, si pa po nje-
govem zasluži ogromno kritiko 
na področju turizma. »V občini 
imamo sprejeto strategijo tu-
rizma, ki je po moje ena boljših 
strategij sploh, a na žalost se 
ne izvaja, pri čemer je popol-
noma zatajil ravno ZPTM Bre-
žice,« je poudaril in dodal, da 
tudi v bodoče predlaga poviša-
nje sredstev za promocijo tu-
rizma na način, da občina pris-
topi z zagotavljanjem kadra in 
sredstev, od zavoda pa zahte-
va, da končno nekaj ukrene na 
tem področju. 

Občinski nagrajenci potrjeni

Ker se počasi približuje me-
sec oktober, ko praznuje obči-
na Brežice, so svetniki dobili v 
potrditev sklep o podelitvi ob-
činskih priznanj. Letošnji pre-
jemniki oktobrske nagrade so 
Marjan Černe iz Brežic, Ma-
rijan Žibert iz Gaja in Anica 
Butkovič iz Pišec, priznanje 
občine pa prejmejo NK Breži-
ce 1919, OŠ dr. Jožeta Toporiši-

ča Dobova ter podjetje Posavc 
storitve, trgovina in posredo-
vanje d.o.o. Predlagani so bili 
potrjeni, vendar pri glasovanju 
svetniški skupini SMC in Levi-
ca nista sodelovali, saj je Igor 
Zorčič menil, da je šlo pri po-
stopku podelitve občinskih pri-
znanj, ki ga vodi KVIAZ, ponov-
no za »politično kupčkanje«, z 
Aljošo Rovanom pa sta se 
strinjala, da so priznanja pos-
tala razvrednotena, pri čemer 
nihče ne oporeka izbranim, ki 
si nagrade in priznanja zago-
tovo zaslužijo. Občinski svet je 
soglasno podprl dr. Majo Ma-
trić za ravnateljico OŠ Cerklje 
ob Krki za naslednje petletno 
obdobje, prav tako tudi štiri 
člane Komisije za vloge in po-
bude občanov – Franca Lesa, 
Andrejo Pavlin, Dorotejo Vo-
lovec in Alojza Brajkovića, 
petega imenuje župan iz zain-
teresirane javnosti –, katerih 
naloga bo preučiti skladnost 
projektnih predlogov občank 
in občanov za participativni 
del proračuna Občine Brežice 
v letih 2020 in 2021.
� Rok�Retelj

SEVNICA – Včeraj, 25. septembra, popoldne je na sevniškem gra-
du potekala 9. redna seja sevniškega občinskega sveta z 12 toč-
kami dnevnega reda. Med njimi je bil tudi predlog soglasij k sis-
temizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica ter predlog cen 
programov v predšolski vzgoji. Le-ta se spreminja glede na novo 
oblikovane oddelke za leto 2019/2020 in je od 1. septembra viš-
ja. Polna cena za bivanje v Vrtcu Ciciban Sevnica v oddelku prve-
ga starostnega obdobja (1-3 let) znaša 528,46 evra, v oddelku 
drugega starostnega obdobja (3-4 let) je 407,70 evra, v tretjem 
starostnem obdobju (4-6 let) znaša 380,38 evra in v kombinira-
nem oddelku 422,50 evra. V vzgojno varstveni enoti pri OŠ Blan-
ca je cena v oddelku prvega starostnega obdobja 512,67 evra, v 
tretjem starostnem obdobju 384,65 evra in v kombiniranem od-
delku 390,43 evra. V vzgojno varstveni enoti pri OŠ Krmelj znaša 
cena v oddelku prvega starostnega obdobja 561,49 evra, v tret-
jem starostnem obdobju 379,84 evra in v kombiniranem oddel-
ku 443,64 evra. V vzgojno varstveni enoti pri OŠ Milana Majcna 
Šentjanž je cena v oddelku prvega starostnega obdobja 571,68 
evra, v tretjem starostnem obdobju 385,46 evra in v kombinira-
nem oddelku 410,11 evra.  S.�R.

BISTRICA OB SOTLI – Prvič po 10. juniju se bo jutri, 27. sep-
tembra, sestal tudi Občinski svet občine Bistrica ob Sotli. Med 
drugim bodo obravnavali poročilo o realizaciji občinskega pro-
računa v prvem letošnjem polletju. Realizirali so slabih 42 % od 
1,6 milijona evrov načrtovanih prihodkov in slabo četrtino od 
načrtovanih 2,2 milijona evrov odhodkov.  P. P. 

Bistričani o realizaciji

Cene v sevniških vrtcih višje
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V občini Krško že več let in-
tenzivno delajo na izboljšanju 
infrastrukture za pešce in ko-
lesarje, so nam sporočili z Ob-
čine Krško, ki je v letu 2017 
sprejela Celostno prometno 
strategijo, v kateri imajo zapi-
sane smernice za spodbujanje 
trajnostnega načina gibanja po 
mestu. V ta namen so obnovi-
li več pločnikov, odpravili ar-
hitektonske ovire, zgradili peš 
most oz. nadhod čez železni-
ške tire pri Železniški postaji 
Krško, obnovili več prehodov 
za pešce in kolesarje, pri vseh 
osnovnih šolah v občini ozna-
čili varne pešpoti do šole (K+R, 
od tu dalje grem peš), ne na-

zadnje so uredili tudi Cankar-
jevo ulico kot primer promo-
cije pešačenja: »Tu imajo pešci 
absolutno prednost, ni zniža-
nih pločnikov, postavili smo 
klopi, zasadili drevje in posta-
vili oglaševalne table za pro-
mocijo hoje kot trajnostnega 
načina potovanja.« Kot še do-
dajajo, je občina že v letu 2017 
postavila prve tri postaje za iz-
posojo koles, letos pa zaklju-
čujejo še z dodatnimi štirimi, 
da si lahko občani izposodijo 
kolo in tako po mestu potuje-
jo na trajnostni način. Občina 
Krško še nima načrta za zapo-
ro mestnega jedra Krškega za 
vsa vozila, bo pa treba o tem 

razmisliti, pravijo, saj bo glav-
na cesta Brestanica–Drnovo v 
delu skozi Krško prekategori-
zirana v lokalno cesto. »Takrat 
bo možno, da bi CKŽ zaprli za 
promet in bi po njej vozili le 
avtobusi,« pojasnjujejo.

Celostno prometno strategijo 
so pred nekaj leti sprejeli tudi 
v občini Brežice, kjer so si med 

cilji optimizacije motornega 
prometa zadali tudi »Izvedbo 
pilotnega projekta zaprtja dela 
starega mestnega jedra Brežic 
za promet«, pri čemer dodaja-
jo, da je treba zadevo temelji-

to preučiti in poiskati ustrezne 
rešitve. Sicer pa se v občini iz-
vajajo dejavnosti s področja 
vzgoje in preventive, ki jih v 
glavnem vodi Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Brežice, Agenci-
ja za varnost v prometu RS in 
institucije, ki se pridružujejo 
ob raznih akcijah, npr. policija, 
šole vožnje … V občini se izva-

ja tudi veliko fizičnih posegov, 
kot so urejanje cest, izgradnje 
pločnikov in kolesarskih stez, 
umeščanje prehodov za pešce, 
osvetljevanje področij, uvaja-
nje ukrepov za umirjanje pro-

meta itd. Kot še pojasnjujejo na 
oddelku za komunalno infra-
strukturo in gospodarske jav-
ne službe, v okviru raznih akcij 
spodbujajo občane k uporabi 
trajnostnih prevoznih sredstev 
ter se trudijo, da se tudi na tem 
področju čim več izvede, npr. 
nova in urejena postajališča, 
sistem izposoje koles Bržko-
lo …

Občina Sevnica varnostne uk-
repe na področju mobilnosti 
izvaja na različne načine, od 
urejenih hodnikov za pešce s 
poglobljenimi robniki do kole-
sarske steze v Sevnici, celovito 
urejene v sklopu etapne uredi-
tve državne ceste skozi celot-
no mesto. V mestu Sevnica so 
urejene številne kolesarnice 
in stojala za kolesa pred jav-
nimi ustanovami, ureditve in 
označitve območij umirjene-
ga prometa pred vsemi šolami 
in vrtci v občini ter poglobljeni 
robniki na hodnikih za pešce 
pred javnimi ustanovami za 

lažji dostop pešcev, kolesarjev 
in invalidskih ter otroških vo-
zičkov. Občina Sevnica, ki ne 
načrtuje zaprtja mestnega sre-
dišča za vsa vozila in vzposta-
vitev peš cone, je med drugim 
v okviru priprave regionalnega 
razvojnega programa pripravi-
la in izvedla rešitve za celovito 
povezavo železniškega, avto-
busnega in cestnega prometa 
na območju Kvedrove ceste v 
Sevnici, kjer trenutno potekajo 
zaključne aktivnosti za končno 
vzpostavitev sistema parkiraj 
in se pelji (P+R) na parkirišču 
pri ŽP Sevnica. Kot zanimivost 
še izpostavljajo, da se tisti iz 
oddaljenih krajev pogosteje 
odločajo za kolo ali hojo v kra-
jevna jedra, saj je to skladno z 
načinom življenja ruralnih ob-
močij občine, kjer so vožnje z 
avtomobilom za premagova-
nje razdalje, krajše od kilome-
tra ali dveh, redkejše kot pa de-
nimo v mestu Sevnica.

� Rok�Retelj

KRŠKO – Na zelenici med Zdolsko in Cankarjevo ulico na Vid-
mu je bila 19. septembra tudi uradno predana namenu ob-
novljena Cankarjeva ulica, navezovalna in povezovalna uli-
ca med Cesto 4. julija in Zdolsko ulico.

Glede na to, da se v bližini obnovljenega odseka nahajajo tudi 
osnovna šola z najvišjim številom otrok v občini Krško in eno-
te Vrtca Krško, je investicijo v imenu Krajevne skupnosti mesta 
Krško pozdravila mag. Nataša Šerbec, rekoč, da si tovrstnih po-
segov v infrastrukturo v mestu želijo tudi v bodoče. Župan mag. 
Miran Stanko je dejal, da občina ob 800 km dolgem razveja-
nem cestnem omrežju veliko sredstev nameni za obnovo ulic, v 
zadnjih nekaj letih je v cestno infrastrukturo vložila že okoli 2 
milijona evrov, pri čemer Cankarjeva ulica sodi med zajetnejše 
investicije: »Gre za obnovo 340 metrov ceste, pri čemer ni bilo 
obnovljeno le vozišče in zgrajene pohodne površine, pač pa je 
družba Kostak kot izvajalec del zamenjala tudi vse komunalne 
vode (meteorna, fekalna kanalizacija, širokopasovne povezave, 
vodovod), družba Rudar pa je izvedla tudi zamenjavo toplovo-
da. Investicija je znašala 644.000 evrov, od tega je bilo pridoblje-
nih 94.000 evrov evropskih kohezijskih sredstev.« V neposredni 
bližini pripojitve Cankarjeve ulice na Zdolsko cesto je postavlje-
na informacijska tabla z načrtom, potrebnim časom in navedbo 
razdalj do šole, pošte, banke, hotela, železniške in avtobusne po-
staje, v bližini navedenega stičišča ulic je postavljenih tudi več 
klopi. Prisrčen program ob simbolni otvoritvi – udeleženci so jo 
ponazorili s sprehodom po obnovljeni ulici – so izvedli v družbi 
svojih vzgojiteljic predšolski otroci Vrtca Krško.
 B. Mavsar

Cankarjeva ulica predana namenu

Predšolski�otroci�Vrtca�Krško�z�vzgojiteljicami

Pojdimo raje peš ali s kolesom
POSAVJE – V evropskem tednu mobilnosti, ki je pod geslom Gremo peš! potekal pretekli teden, je bila iz-
postavljena hoja kot ena od alternativ cestnemu motornemu prometu, saj velja za enega od potovalnih na-
činov trajnostne mobilnosti. V treh največjih posavskih občinah, kjer je potekal t. i. dan brez avtomobila, 
občane spodbujajo k uporabi trajnostnih prevoznih sredstev, tudi pešačenja in kolesarjenja.

V�starem�mestnem�jedru�Krškega�je�dan�brez�avtomobila�
minil�v�različnih�dejavnostih�za�otroke�(foto:�Občina�Krško).

Promocija�pešbusa�v�Brežicah�(foto:�Občina�Brežice)

S� kolesarskim�popotovanjem� ob� Savi� od�Radeč� do� Brežic�
so� minulo� soboto� želeli� spodbuditi� uporabo� trajnostnih�
prevoznih�sredstev�(foto:�S.�R.).

KRŠKO – V Evropskem tednu mobilnosti so 20. septembra 
pri Zdravstvenem domu Krško odprli eno od petih novih 
postaj v avtomatiziranem sistemu brezplačne izposoje ko-
les Krčan. 

Od minulega petka 
dalje so bila pri zdra-
vstvenem domu tudi 
že na voljo za izposo-
jo kolesa, medtem ko 
bodo ostala tri nova 
izposojevališča – na 
parkirišču med ho-
telom City in Sparom 
na Vidmu, pri dvoni-
vojskem parkirišču 
na Dalmatinovi ulici 
in na parkirišču pri 
gostilni Pečnik v Brestanici – s kolesi predvidoma opremljena 
do konca tega tedna. Z njimi bo uporabnikom, do sedaj je teh 
že prek 230, ki se registrirajo na Občini Krško, Centru za podje-
tništvo in turizem, Mestnem muzeju Krško ali na info točki Tr-
žnice Videm ter pridobijo kartico Krčan, na voljo skupno 25 ko-
les. Njihovo število se bo predvidoma do konca leta še povečalo 
za pet, ko naj bi bila zaključena izgradnja parkirišča Park&Ride v 
bližini tovarne Vipap vključno s še eno postajo za izposojo koles. 
Po besedah izvajalca projekta Igorja Dolerja iz Šolskega centra 
Velenje so nove postaje že nadgradili in so prilagojene tudi že za 
električna kolesa, uporabniki pa lahko na terminalih na postajah 
takoj pridobijo informacije o (ne)zasedenosti drugih postaj, kjer 
bi želeli kolo vrniti ali si ga izposoditi. Župan mag. Miran Stanko 
je ob tem povedal, da je občina v ureditev treh postaj, ki jih je pre-
dala v uporabo v letu 2017 (pri občini, železniški postaji in ŠC Kr-
ško-Sevnica), ter štirih novih postaj za brezplačno izposojo koles 
vložila okoli 200.000 evrov, s strani Ministrstva za infrastruktu-
ro pa je prejela 105.000 evrov. Kot je še dejal, so v teku dogovori 
z Občino Brežice, da bi povezali krški in brežiški sistem izposo-
je koles in uporabnikom omogočili tudi vožnje iz enega v drugo 
mesto. Pridobitev pri zdravstvenem domu je pozdravila njegova 
direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič, ki je poudarila pomen ko-
lesarjenja za zdravje, v uporabo pa sta jo s simbolno vožnjo  pre-
dala srednješolca Šolskega centra Krško-Sevnica, kjer so pripra-
vili tudi krajši priložnosti kulturni program. 
 B. Mavsar

»Krčana« vozi že 230 kolesarjev

Razširjen�sistem�Krčan�sta�predala�v�
uporabo�krška�srednješolca.

BREŽICE – Pri Tržnici Brežice so 19. septembra – ta dan je 
potekal tudi dan brez avtomobila – uradno predali v upo-
rabo sistem izposoje koles Bržkolo. Občina Brežice je s tem 
omogočila brezplačno izposojo koles na šestih izposojeval-
nicah v mestu.

Kot je povedal brežiški župan 
Ivan Molan, ki je s sodelavci 
tudi predstavil postopek izpo-
soje in vračanja koles, so se na 
občini odločili, da v okviru Ce-
lostne prometne strategije, ki 
je prepoznala kolesarjenje kot 
enega od petih strateških ste-
brov celostnega urejanja pro-
meta, izvedejo projekt Bržkolo, 
sistem izposoje koles po mes-
tu Brežice. Z njim želijo čim več 
ljudi ozavestiti o trajnostni mo-
bilnosti, zdravem načinu živ-
ljenja, da čim več uporabljajo 
kolesa in jih spodbuditi, da ta 
sistem tudi sami uporabljajo. 
»Ne gre samo za kolesa, ampak smo po mestu postavili tudi kar 
nekaj kolesarnic. Verjamem, da je to šele začetek, saj želimo na 
dolgi rok ta sistem izposoje koles vzpostaviti tudi za turiste, npr. 
tiste iz Term Čatež, trenutno je namreč namenjen samo za obča-
ne in ostale državljane, ki živijo na tem območju,« je pojasnil in 
dodal, da načrtujejo, da bodo po testnem obdobju, ki poteka še 
do 14. novembra, sistem razširili tudi na nekatere ostale lokaci-
je, ki so predvsem turistično zanimive, da bi vožnjo s temi kolesi 
omogočili tudi turistom, ki prihajajo v občino.
Vodja projekta Bržkolo Teja Leben je navedla, da se izposojeval-
nice Bržkoles nahajajo na šestih lokacijah v mestu, in sicer pri 
železniški in avtobusni postaji, tržnici, MC Brežice, gimnaziji in 
stanovanjskem naselju Trnje, kjer je uporabnikom za izposojo na 
voljo 32 koles. Sistem izposoje koles je dostopen 24 ur na dan, 
vse dni v letu. V približno enem mesecu se je v ta sistem prijavilo 
okoli 130 ljudi, je navedla, pri čemer je približno polovica izpo-
sojo tudi že izvedla, druga polovica pa ima zaenkrat samo karti-
co. Lebnova je še dodala, da je sistem stal skupaj 217 tisoč evrov, 
od tega je 133 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Upajo, 
da bodo do sredine novembra odpravili določene pomanjkljivo-
sti in težave, ki so se pojavile v začetni fazi.  R.�Retelj

V Brežicah na voljo 32 Bržkoles

Župan� je� s� sodelavci�Bržkolo�
tudi�preizkusil.
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DLAN V PRIMEŽU LUŠČILNIKA – 11. 9. se je v Brodu v Pod-
bočju pri delu huje poškodovala 60-letna domačinka. Slednja 
je pri luščenju koruze s strojem, ki je bil priključen na kmetij-
ski traktor, segla z roko v stroj, kjer se nahajajo valji, pri čemer 
so ji ti stisnili roko in potegnil dlan v stroj. Njeni domači so si-
cer takoj ugasnili traktor, a ji je stroj stisnil prste in del dlani. S 
helikopterjem je bila prepeljana v UKC Ljubljana.

PREVRAČANJE S TRAKTORJEM – 23. 9. se je okoli 15. ure v 
okolici naselja Hrastek pripetila nesreča s traktorjem, 71-letni 
traktorist pa je pri tem utrpel hude poškodbe. Po prvih ugo-
tovitvah policistov naj bi moški med vožnjo kmetijskega trak-
torja s pripeto prikolico po klancu navzdol v vinogradu izgubil 
oblast nad vozilom, pri čemer se je priklopnik odpel, traktor z 
voznikom pa večkrat prevrnil. 

NESREČI KOLESARJEV – Policisti so 15. 9. v Zg. Pohanci 
obravnavali prometno nesrečo z udeležbo 60-letnega kole-
sarja, ki je bil tudi povzročitelj nesreče, saj je zaradi neprila-
gojene vožnje trčil v vozilo, ki ga je vozil 43-letni voznik. Na 
srečo je kolesar utrpel le lažje poškodbe, kakor tudi 39-le-
tni kolesar, udeležen dva dni kasneje v prometni nesreči na 
Čatežu ob Savi. Slednjemu je izsilila prednost 71-letna vo-
znica, lažje poškodbe pa so mu oskrbeli na brežiški urgenci.   

PET GAŠENJ V DEVETIH DNEH – 11. 9. zvečer so bili gasilci 
PGE Krško napoteni v naselje Kerinov Grm, kjer so pogasili go-
reč odpadni material. Že v naslednjem večeru, 12. 9.,  so v rom-
skem naselju ponovno gasili goreče odpadke, pet dni kasneje, 
17. 9., so nekaj čez 2. uro zjutraj pogasili tamkaj goreče vozi-
lo, 18. 9. pa nekaj po 20. uri zvečer z gasilci PGD Veliki Podlog  
ogenj, ki je zajel in uničil dva bivalna kontejnerja v izmeri 40 
m2. Po dvodnevnem premoru so bili poklicni gasilci ponovno 
v naselju 20. 9. zvečer, ko so pogasili goreč odpadni material. 

V KOMBIJU KAR 35 MIGRANTOV – 18. 9. dopoldan so brež-
iški policisti na območju Ribnice ustavili tovorno vozilo znam-
ke Mercedes italijanskih registrskih oznak, v katerem je bilo 
nagnetenih kar 35 tujcev, 22 državljanov Pakistancev in 13 dr-
žavljanov Bangladeša. Tujima izvajalcema prevoza, državljanu 
Italije in Tunizije so odvzeli prostost, z ilegalnimi pribežniki pa 
izvedli policijske postopke.  � Zbrala:�B.�M.�

Andrej Kozinc, Sevnica: Kolesa za prevoz v 
službo ne morem uporabljati, ker se vozim iz 
Sevnice v Krško. V Sevnici sicer še nimamo sis-
tema izposoje koles, a bi ga seveda uporabljal, 
če bi bil na voljo na primernih relacijah. To je 
primeren ukrep za zmanjševanje motornega 
prometa v mestih, bi pa morali še več hoditi 

peš, zlasti na kratkih relacijah, in več uporabljati javni promet. 

Vesna Černelič, Krško: Podpiram uporabo zele-
ne energije, električna kolesa, skiroje, avtomobi-
le. Zadovoljna sem, da sem zaposlena v podjetju, 
ki to promovira in spodbuja k uporabi. Kolesa, 
ki so na voljo, še nisem uporabila, a je novost 
dobrodošla. Vse novo potrebuje čas, ljudi je tre-
ba osveščati. Le s skupnimi močmi bomo doseg-

li spremembe, tudi zmanjševanje prometa v mestnih središčih.  

Matej Bizjak, Šentjur na Polju: Kolesarim vsak 
dan, a za prevoz v službo kolesa na uporabljam. 
Če bi bila urejena kolesarska steza ob Savi, bi 
verjetno ob ugodnih vremenskih pogojih upo-
rabil kolo, kajti do Sevnice, kjer sem zaposlen, 
ni tako daleč. Zmanjševanje motornega prome-
ta bi lahko uredili tudi s prilagojenimi voznimi 

redi avtobusnega in železniškega prometa za zaposlene.   

Jana Milenković, Boršt: Tak sistem izposoje 
koles mi je zelo všeč in ga pozdravljam, saj je to 
primeren način za zmanjšanje motornega pro-
meta v mestih. Včasih sem živela v Brežicah in 
sem se v službo odpravila peš ali s kolesom, saj 
avtomobila v tako majhnem mestu dejansko ne 
potrebuješ. Če bi še danes bivala v mestu, bi se 

takšnega sistema izposoje koles z veseljem posluževala.

Tudi v posavskih mestih (Krško, Brežice) je na voljo 
brezplačna izposoja koles. Ob pravkar končanem Evrop-
skem tednu mobilnosti smo vprašali, ali ste že kdaj upo-
rabili to možnost ter ali se vam zdi to primeren način za 
zmanjševanje motornega prometa v mestnih središčih.

anketa

S kolesom v mesto?

Gospod premier, nedav-
no ste se na obisku v jedr-
ski elektrarni Krško od-
ločno zavzeli za gradnjo 
drugega bloka elektrarne, 
kar je sprožilo številne od-
zive, tako pozitivne, ki so 
pohvalili vašo jasno pod-
poro projektu, kot negativ-
ne, ki menijo, da bi morali 
pred takšno odločitvijo ure-
diti nerazrešena vprašanja v 
zvezi z obratovanjem obsto-
ječe elektrarne. Kako ko-
mentirate te odzive?
Odzivi so seveda pričakovani 
kot pri vsaki stvari, tako pozi-
tivni kot negativni. Je pa dej-
stvo, da če bo Slovenija želela 
biti energetsko samooskrb-
na, bomo to energijo zagotovo 
potrebovali. Nekateri pravijo, 
da je treba izkoristiti vse obno-
vljive vire, s čimer se strinjam, 
vendar bo obnovljivih virov 
absolutno premalo, če bomo 
želeli biti energetsko samo-
oskrbni. Zato sem tudi spro-
žil to debato o jedrski ener-
giji. Vemo, da naj bi obstoječi 
blok nuklearke deloval do leta 
2043, iz nuklearke dobimo 
40 % električne energije, Ter-
moelektrarna Šoštanj nam da 
25 % in če bomo hoteli slediti 
okoljskim ciljem oz. agendam 
20/30 in 20/50, potem bomo 
morali TEŠ6 vsekakor zapre-
ti. V tem primeru se bomo mo-
rali vprašati, kje dobiti energi-
jo in jedrska energija je v tem 
hipu zagotovo optimalna kljub 
težavam z jedrskimi odpadki in 
bojaznijo pred jedrsko nesre-
čo. Vendar so jedrske nesreče 
redke, pa še tiste, do katerih 
je prišlo, ni prišlo zaradi same 
jedrske energije. V prihodnjih 
mesecih in letih pričakujem 
kar pestro debato okoli tega, 
vendar se bo treba na koncu 
vprašati, od kje dobiti energi-
jo, po kakšni ceni in kako oskr-
beti našo državo.

Omenili ste jedrske odpad-
ke. Lokacijo za odlagališče 
imamo že deset let izbrano 
blizu nuklearke, vendar se 
gradnja še vedno ni začela.
Gradnja se mora začeti v nas-
lednjih letih. Kot vemo, ima-
mo glede tega še nedoreče-
no vprašanje s Hrvaško, kar ni 
edina nedoročena stvar s Hrva-
ško, vendar je edina naša pot 
ta, da odlagališče zgradimo, ker 
ga moramo.

Pomemben energetski pro-
jekt je tudi HE Mokrice, kjer, 
kot najbrž veste, se je zade-
va ustavila zaradi uspešne 
pritožbe nevladne organiza-
cije. Kaj lahko tu naredimo, 
da projekt steče?
Mi se trudimo, da bi ta pro-
jekt šel naprej. Zakonodajo 
smo pripeljali do roba, do toč-

ke, ko se skoraj na vsako stvar 
lahko nekdo pritoži in jo usta-
vi. Razumem civilne iniciative, 
da želijo zaščititi okolje, ven-
dar imam včasih občutek, da 
gre za to, da ne bi imeli ne je-
drske ne vodne ne termo ne 
vetrne energije. Gospodje iz 

civilnih iniciativ naj pač pove-
do, kako se bomo oskrbeli, od 
kje bomo dobili energijo, ki jo 
tudi oni potrebujejo, da imajo 
pametne telefone in računalni-
ke in vse tisto, kar jim omogo-
ča, da pišejo razne članke. Zato 
jih pozivam k dialogu in razu-
mevanju. Mi smo zaščitili reko 
Muro in smo šli okoljevarstve-
nikom nasproti, ker smo tudi 
zapisali, da bomo to naredili, 
ne bomo pa kar vsega ustavlja-
li. Projekt Mokrice, kar se mene 
tiče, mora iti naprej.

Še vprašanje glede vaše 
stranke Lista Marjana Šarca. 
Gotovo imate podporo tudi 
v našem okolju, vendar pa 
stranka na lokalnem nivoju 
nima posebej močne orga-
nizacije.
Naša stranka se gradi počasi 
in to namenoma, saj če jo gra-
diš prehitro, se ti zraven na-
lepijo takšni in drugačni ljud-
je. Še tako se, nobena stranka 
ni imuna na to. Zato želimo s 
to širitvijo iti počasi, saj nis-
mo stranka, ki bi se ustanovila 
dva meseca pred volitvami, na 
njih premočno zmagala in po-
tem šla svojo pot, ampak smo 
imeli obratno pot – ustanovili 
smo se pred petimi leti, na vo-
litvah nismo zmagali, pa smo 
vseeno sestavili vlado in poča-
si rastemo. Ne želimo pa delati 
nekaj na silo, ker želimo imeti 
ob sebi, kolikor je možno, lju-
di, ki delujejo v skladu z na-
šim programom in prepričanji. 

Ne bi pa rekel, da tukaj nismo 
močni. Saj ni vse samo v števi-
lu tistih, ki so v lokalnem odbo-
ru, na koncu se pokaže na voli-
tvah, kakšna je podpora. Lahko 
imaš še tako močne lokalne od-
bore, pa so volivci še vedno zu-
naj tega. 

Na vladni urad za komunici-
ranje smo naknadno naslovili 
še dve vprašanji, za kateri je v 
kratkem pogovoru s premier-
jem zmanjkalo časa. Objavlja-
mo tudi odgovora nanju.

Vlada RS je junija letos Mi-
nistrstvu za okolje naročila 
spremembo uredbe, s kate-
ro naj bi zmanjšali t. i. jedr-
sko rento krški in drugim 
posavskim občinam. Kako 
daleč je ta postopek in ali ne 
bo po vašem mnenju slabo 
vplival na nadaljnje načrte 
v zvezi z izkoriščanjem jedr-
ske energije na tej lokaciji?

Ministrstvo za okolje in pros-

tor (MOP) pripravlja spre-
membo Uredbe o merilih za 
določitev višine nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora 
in zaradi načrtovanja interven-
cijskih ukrepov na območju je-
drskega objekta. MOP načrtu-
je, da bo uredbo posredoval v 
javno obravnavo v prihodnjih 
tednih in da bo vlada uredbo 
sprejela predvidoma do konca 
leta. Sprememba uredbe bo za-
gotovila dolgoročne pogoje za 
finančno vzdržnost delovanja 
Sklada za financiranje razgra-
dnje Nuklearne elektrarne Kr-
ško in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elek-
trarne Krško, da bo le-ta lah-
ko izvršil oz. financiral naloge, 
zaradi katerih je bil ustano-
vljen. Sicer pa sama tematika 
uredbe nima vpliva na nadalj-
nje načrte z izkoriščanjem je-
drske energije.

Državni svet je pred krat-
kim objavil osnutek zako-
na o pokrajinah, v katerem 
je predvidena ustanovitev 
enajstih pokrajin s središči 
v mestnih občinah. Kakšno 
je vaše stališče do tega pre-
dloga in kakšno prioriteto 
ima v vladnih načrtih?
Ministrstvo za javno upravo 
(MJU) pozdravlja predlog in 
poskus oblikovanja pokrajin 
ter prizadevanja za decentra-
lizacijo države, še posebej to, 
da je pristop priprave predpi-
sa prišel »od spodaj navzgor« 
s strani stroke in javnosti, saj 
je za oblikovanja slednjih pot-
rebno široko soglasje. Mini-
ster Medved je obljubil tudi 
strokovno pomoč pri pripra-
vi zakonodaje. Vlada in MJU 
pri konkretnem predlogu nis-
ta sodelovala. Je pa ustvarjanje 
razmer za politični konsenz o 
ustanovitvi pokrajin zaveza iz 
koalicijske pogodbe in od tod 
izhajajo tudi konkretne nalo-
ge MJU.
� Peter�Pavlovič

Premier Marjan Šarec za Posavski obzornik:

Razumem skrb za okolje,
a vsega ne bomo ustavljali
POSAVJE – Ob robu spominskega srečanja na Planini nad Podbočjem nam je uspelo dobiti nekaj minut za 
pogovor s predsednikom Vlade RS Marjanom Šarcem. Zelo omejen čas pogovora žal ni dopuščal, da bi mu 
zastavili več aktualnih vprašanj, povezanih z našo regijo, nekaj odgovorov, zlasti v povezavi z velikimi ener-
getskimi projekti, pa smo v ekskluzivnem pogovoru vendarle dobili.

Marjan�Šarec

Je na Šarca vplival Črnčec?
Kot je le dva dni po Šarčevem obisku slovesnosti na Planini 
razkril spletni portal Požareport, je državni sekretar v Kabi-
netu predsednika vlade dr. Damir�Črnčec, zadolžen za nacio-
nalno varnost, za direktorico svojega zasebnega inštituta IGLU, 
imenoval Zvonko�Truden, sicer tudi direktorico krške izposta-
ve ameriške multinacionalke Westinghouse, največjega dobavi-
telja jedrske elektrarne v Krškem. To naj bi pojasnjevalo Šarčevo 
odločno zavzemanje za gradnjo drugega bloka krške nuklear-
ke, saj naj bi Črnčec preko povezave s Trudnovo vplival na pod-
poro Šarca Westinghousu.
Kot so zadevo pojasnili v Šarčevem kabinetu, je Črnčec ob na-
stopu funkcije državnega sekretarja izpolnil vse obveznosti v 
skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in o 
funkciji v omenjenem inštitutu obvestil vse ustrezne institucije, 
predhodno pa pridobil tudi mnenje, da ne gre za nezdružljivost 
funkcij. »Od nastopa funkcije zavod IGLU aktivno ne deluje. Vse 
lobistične stike državni sekretar v skladu s predpisi redno pri-
javlja in namigovanja za kakršne koli druge lobistične stike vidi 
kot zlonamerna,« so sporočili iz vladnega kabineta.
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Premier Marjan Šarec se je ob 
prihodu na Planino pred spo-
menikom sredi vasi najprej 
poklonil 34 vaščanom, ki so 
jih 14. in 15. septembra 1942 
pomorili ustaši, vas pa požga-
li, nato pa pri obeležju na vrhu 
nekdanjega smučišča še do-
godku iz konca osamosvojit-
vene vojne 3. julija 1991, ko je 
takratna milica zajela 32 pri-
padnikov Jugoslovanske ljud-
ske armade, ki so po bitki v 
Krakovskem gozdu bežali pro-

Znajmo ceniti tisto, kar imamo
PLANINA – Slavnostni govornik na letošnjem tradicionalnem srečanju Spomin in opomin, ki je 14. sep-
tembra potekalo na Planini nad Podbočjem, je bil predsednik Vlade RS Marjan Šarec. Pozval je k spoštova-
nju in ljubezni do države, ki nam jo, čeprav je sami pogosto ne cenimo, mnogi zavidajo.

ti Hrvaški. Druga svetovna voj-
na je tako zarezala v slovenski 
narod, je dejal v slavnostnem 
govoru na prireditvi na vrhu 
nekdanjega smučišča, da se še 
danes spominjamo teh težkih 
dni in da še danes ne more-
mo odpustiti. Spomnil je, da so 
se med 2. svetovno vojno do-
gajala tudi izdajstva: »In ved-
no in povsod je veljalo, da tisti, 
ki izda svoj narod, svojega člo-
veka, ni vreden, da se imenuje 
pripadnik lastnega naroda. Ni-

koli in nikjer v zgo-
dovini izdajalci niso 
bili cenjeni, niso jih 
cenili niti okupator-
ji, ampak so jih le iz-
koristili. Zabloda je 
misliti, da bi ob mo-
rebitni zmagi tret-
jega rajha Slovenija 
in Slovenci obstali.« 
Tudi po drugi sve-
tovni vojni ni bilo 
vse idealno in pra-
vilno, kot bi si želel 
narod, saj so se dogajale krivi-
ce in stvari, ki državi niso bile 
v ponos, vendar je premier do-
dal: »Vsa slovenska zgodovina, 
od Rudolfa Maistra, društva 
TIGR, narodnoosvobodilne-
ga boja do boja za samostojno 
Slovenijo je naša zgodovina, na 
katero smo in moramo biti tudi 
v bodoče zelo ponosni.« Poz-
val je k spoštovanju in ljubezni 
lastne države, ki ni abstrakten 
pojem, ampak smo mi vsi, tako 
državljanke in državljani kot 
tisti, ki jo vodijo, kar je včasih 
tudi neprijetno delo. »Ni vse 

slabo, živimo v lepi državi, ki 
nam jo zavidajo tudi drugi. Ne 
hrepenimo vedno po tistem, 
česar nimamo, ampak znajmo 
ceniti tisto, kar imamo. To smo 
dolžni vsem žrtvam iz pretekle 
slovenske zgodovine, ki so dali 
najdragocenejše, kar so imeli, 
to so njihova življenja,« je še 
poudaril Šarec. »Politika pride 
in gre, narod in država pa bosta 
ostala, če bomo pametni in če 
bomo držali skupaj,« je sklenil 
misli predsednik vlade.

Zbrane na Planini, med kateri-
mi so bili tudi poslanca v Dr-
žavnem zboru Dušan Šiško 
in Igor Zorčič ter državni se-
kretar na pravosodnem mini-
strstvu Gregor Strojin, sta kot 
gostitelja pozdravila predse-
dnik sveta KS Podbočje Jani 
Barbič in župan občine Krško 
mag. Miran Stanko. Za iko-
nografijo so poskrbeli števil-
ni praporščaki borčevskih in 
veteranskih društev ter spo-
minska Gorjanska četa, za kul-
turni program pa Pihalni orke-
ster Krško, pevci, recitatorji in 
plesalci. V imenu domačinov je 
spomine na vojne grozote opi-
sala Anica Božič.

� Peter�Pavlovič

Šarčev�poklon�planinskim�žrtvam

OKROGLICE – 15. septembra 
se je okoli 300 udeleženk in 
udeležencev zbralo na spo-
minski slovesnosti pri spo-
meniku šestim padlim ku-
rirjem kurirske postaje 
S-25, ki so padli pod streli 
nemških vojakov zaradi iz-
daje ustrahovanega doma-
čina.

Zbrane je uvodoma nagovori-
la in jim izrekla dobrodošlico 

predstavnica KS Loka pri Zi-
danem Mostu Helena Zida-
rič Kožar, predsednica Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB 
Sevnica Vladka Blas pa je po-
leg pozdrava v nekaj besedah 
obudila spomin na dogodke 
pred 75 leti. »Kurirska posta-
ja S-25 je povezovala vzhod-
no Štajersko z Dolenjsko prek 
postaje TV 5a v Jatni nad Ra-
dečami. Prek obeh postaj so 
bili povezani partizani, po-
veljstva in vodstva s Pohor-
ja in Kozjanskega z osrednjim 
vodstvom narodnoosvobodil-
nega gibanja v Sloveniji v Ko-
čevskem Rogu. Pot kurirjev 
S-25 je bila izjemno nevarna, 
saj so morali prečkati deročo 

V spomin na šest padlih kurirjev
Savo, zastraženo železniško 
progo in dve cesti, po katerih 
so nenehno patruljirali nem-
ški vojaki. Žal je šest kurirjev 
padlo pod streli sovražnika v 
vasi, kjer danes stoji spomin-
sko obeležje,« je spomnila. 
Slavnostni govornik, sevniški 
župan Srečko Ocvirk, je po-
udaril potrebo občank in ob-
čanov ter vseh državljank in 
državljanov Slovenije po eno-
tnem delovanju v prid občine 

ter države. »Samo združeni in 
brez prepiranja bomo dosegli 
napredek in kvalitetnejše živ-
ljenje,« je dejal med drugim. 
Pozdravom se je pridružil tudi 
član delegacije Jugoslovanske-
ga centra Tito iz Beograda, ki 
se je vračala s proslave v Aj-
dovščini. Spominske sveča-
nosti se je udeležil tudi pred-
sednik ZZB NOB Slovenije Tit 
Turnšek.

V kulturnem delu spominske 
svečanosti so sodelovali KD 
Godba Blanški vinogradni-
ki, moška vokalna skupina 
Lira iz Krmelja, plesna sku-
pina Mlade žurerke iz Tržišča 
in kot vsako leto tudi učenke 

in učenci Podružnične osnov-
ne šole Loka pri Zidanem Mo-
stu. Na proslavi je bilo veliko 
število praporščakov, za par-
tizansko vzdušje pa so pos-
krbeli pripadniki spominskih 
enot – Duletove čete z Malkov-
ca, Robkove čete iz Škocjana 
ter Majcnove čete iz Šentjan-
ža. Program je povezoval Pe-
ter Teichmeister.
  S.�R./vir:�
� ZB�za�vrednote�
� NOB�Sevnica�

Slavnostni�govornik�je�bil�sevniški�župan�Srečko�Ocvirk.

SEVNICA – 8. septembra se je v Albert Felicijanovi dvorani 
na gradu Sevnica odvijal dobrodelni dogodek – članice in 
člani Rotaract kluba Sevnica so, tokrat v sodelovanju s Štu-
dentskim klubom Sevnica in Rotaract klubom Novo mesto, 
drugo leto zapored organizirali modno revijo z namenom 
Ženske za ženske.  

»Namen projekta je nagovoriti ženske in tudi moške, predvsem 
skozi razmišljanja o težavah, s katerimi se pod pritiski pričako-
vanj sodobnega sveta vsakodnevno soočamo: pomanjkanje sa-
mozavesti, obsojajoči pogledi mimoidočih, strah pred porazom, 
podcenjevanje v podjetništvu, nasilje v družini in mnogo drugega. 
Spodbuditi želimo pozitiven odnos do različnih teles in osebno-
sti. Vse to prepleteno z dobrodelnostjo,« je sporočila predsedni-
ca Rotaract kluba Sevnica Annemarie Culetto. Številne zbrane 
na dogodku je uvodoma nagovorila guvernerka distrikta 1912 v 
rotarijskem letu 2019/2020 Irena Kos, v nadaljevanju pa je ko-
munikacijska trenerka in svetovalka ter mediatorka Saša Einsi-
dler spregovorila o samopodobi. Sledila je modna revija, na ka-
teri so 'body positivity' manekenke predstavile modne dodatke 
in nakit slovenskih ustvarjalk. S prodajo slednjih ter srečelova so 
uspeli zbrati 800 evrov, ki so jih namenili Društvu življenje brez 
nasilja iz Novega mesta, ki upravlja tudi varno hišo. O delovanju 
društva je spregovorila in se za dober namen zahvalila predse-
dnica društva Natalija Petakovič. Sledilo je druženje ob glasbi 
Maje Weiss in Robija Petana ter dobrotah, ki so jih za dober na-
men prispevali donatorji. »Vsem, ki ste dodali kamenček v moza-
ik letošnje dobrodelne prireditve Ženske za ženske, se še enkrat 
najlepše zahvaljujemo. Skupaj smo presegli vsa pričakovanja in 
potrdili Goethejevo misel: Stori vse, za kar misliš in sanjaš, da je 
v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarob-
nost,« je zaključila predsednica Rotaract kluba Sevnica.  S.�Radi

Modna revija Ženske za ženske

V�sodelovanju� in�povezovanju� je�moč,�pravijo�mladi,�ki�so�
pripravili�dobrodelni�dogodek�za�krepitev�samopodobe.

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

Na�prireditev�je�prišla�tudi�skupina�po-
hodnikov.
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jo aplikacije za pametne tele-
fone rešujejo uganke, povezane 
z zgodovino mesta Krško, ter se 
spoznavajo z različnimi oblika-
mi energije, ki poganjajo svet.

V radeški občini je vsebinsko v 
projektu sodeloval javni zavod 
KTRC Radeče. Kot je poveda-
la direktorica Duška Kalin, je 

tudi v Radečah po ureditvi ob-
voznice stari del mesta začel 
počasi usihati, občina pa je že 
pred leti prepoznala potrebo, 
da se vanj vnesejo nove vsebi-
ne. V projektu so ozelenili Ra-
deško tržnico in okolico Doma 
kulture, uredili in ozelenili pa 
so tudi star železni most, zgra-
jen leta 1894, ki je zaščiten kot 
tehnični spomenik. »Če kaj šte-
je, se naš stari železni most ne-
verjetno veliko pojavlja na so-
cialnih omrežjih, opažamo pa 
tudi veliko zanimanje zanj pri 
vožnjah z našim splavom,« je 

povedala. Nove ureditve so 
povezali v zelene interpreta-
cijske točke radeške Starograj-
ske ulice.

V KŠTM Sevnica so v okviru 
projekta uredili in aprila letos 
odprli učno tematsko pot Gozd 
je kultura v okolici tamkajšnje-
ga gradu, ki so jo opremili z di-

daktičnimi igrali in deblakom, 
v katerem je prikazanih 32 dre-
vesnih vrst, ob tem pa so izo-
brazili tudi skoraj 30 interpre-
tatorjev, ki so jih pripravili na 
raznovrstne ciljne skupine, je 
povedala direktorica Mojca 
Pernovšek. Omenjena temat-
ska pot namreč ni zanimiva le 
za otroke, ampak tudi za odra-
sle, kar zaznavajo skozi pove-

čan interes zanjo. »Tematsko 
pot smo povezali z naravnimi 
in kulturnimi vrednotami oz. 
dediščino, ki na grajskem po-
bočju že obstaja,« je še dodala 
Pernovškova, rezultate projek-
ta pa bodo vključili v turistično 
ponudbo kraja.
V bistriški občini so v projek-
tu uredili senzorično igrišče, ki 
najmlajšim omogoča, da med 
igro razvijajo logiko in spomin 
ter spoznavajo zakonitosti po-
tovanja in prevajanja zvoka, 
izvedli odstranjevanje tujero-
dnih invazivnih vrst ipd. Župan 
Franjo Debelak je poudaril 
pomen revitalizacije urbanih 
središč, kar je dodaten kamen-
ček v mozaiku pri preprečeva-
nju izseljevanja s podeželja. 

»S temi aktivnostmi, od Posa-
vske špajze, ureditve hostla, 
projekta Ne pozabimo vasi in 
tega projekta, smo pripomogli 
k temu, da so se mlade druži-
ne začele priseljevati k nam,« 
je poudaril, saj je pri tem ključ-
no, da je življenjsko okolje čim 
bolj prijetno in kvalitetno. 

Kostanjeviški partner v pro-
jektu je bila Galerija Božidar 
Jakac, v kateri so, kot je pove-
dal direktor Goran Milovano-
vić, povezali naravne (Krako-
vski gozd, Kostanjeviška jama) 
in kulturne danosti Kostanje-
vice na Krki, npr. Formo vivo, v 
kateri so označili skulpture in 
jo opremili s pojasnjevalno ta-
blo, uredili pa tudi okolico ga-

lerije. Poleg tega so izvedli igri-
ficirane delavnice za otroke, v 
parku Otok so uredili prostor 
za igro, skladen z usmeritva-
mi Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine. »Poskušali smo 
vključiti čim več praktičnih 
elementov in dodatno opleme-
niti Kostanjevico,« je zaključil, 
projekt pa označil za »eviden-
ten primer, da je regija Posavje 
živa, povezana in deluje v pra-
ksi«.

Prodati kot posavsko zgodbo

CPT Krško je imel vlogo pove-
zovalnega člena med partner-
ji v projektu in nalogo poveza-
ti nove turistične produkte in 
jih predstaviti. V ta namen so 
izdelali promocijsko zložen-
ko in video ter sestavljanko, 
predstavili so se na dveh sej-
mih in oblikovali Facebook 
stran Zelena doživetja Posavja. 
»Naša vizija je, kako bomo to 
celovito prodali kot posavsko 
zgodbo, kot Zelena dožive-
tja Posavja,« je dejala Ksenja 
Kragl iz CPT Krško.  »Upamo, 
da bomo s celovitim produk-
tom Zelena doživetja Posavja 
prispevali k celotni promoci-
ji regije Posavja,« je zaključila.
� Peter�Pavlovič

Kot je na gradu Podsreda po-
vedala direktorica Kozjanske-
ga parka Mojca Kunst (na čelu 
ustanove je od konca lanskega 
leta), so pred 20 leti v skrbi 
za ptice, ki so pomembne za 
ohranjanje ravnovesja v na-
ravi, pristopili k projektu ob-
navljanja visokodebelnih trav-
niških sadovnjakov. Iz tega je 

leta 2000 izšla prva prireditev 
Praznik kozjanskega jabolka, 
na katerem je sodelovalo le 
nekaj ponudnikov, obisk pa je 
bil temu primerno skromen. 
Kljub temu so vztrajali in sko-
zi leta je naraščalo tako števi-
lo ponudnikov (do maksimal-
nih 145, kolikor jih prenese trg 
Podsreda) kot obiskovalcev, ki 
jih je, če je vreme ugodno, na 
osrednjih sejemskih dnevih 
tudi do 20 tisoč. »Prireditev je 

20 let skrbi za ptice in jablane
PODSREDA – V Kozjanskem parku se letos že dvajsetič poklanjajo visokodebelnim travniškim sadovnja-
kom s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka, ki poteka od 20. septembra do 20. oktobra. O pripravah na 
letošnji praznik in nekaterih projektih so spregovorili na novinarski konferenci 13. septembra.

ena izmed nacionalno najbolj 
prepoznavnih v naših krajih,« 
je prepričana, pripomogla pa 
je tudi k povečanju površin vi-
sokodebelnih travniških sa-
dovnjakov. Slednji namreč za-
vzemajo 2 % površin na 206 
km2 velikem zavarovanem 
območju parka, od tega je po-
lovica mlajših od desetih let, s 
čimer je prvotni cilj projekta 
dosežen.  

Letošnja jubilejna prireditev 
Praznik kozjanskega jabol-
ka – simbolično – poteka od 
20. septembra, ko so pobira-
li jabolka v kolekcijskem sa-
dovnjaku Kozjanskega parka 
na Čerčkovi domačiji v Gradi-
šču pri Podsredi, do 20. okto-
bra, ko bodo zasadili drevored 
jablan na poti proti omenje-
ni domačiji, je povedala vodja 
službe za splošne zadeve mag. 
Valerija Slemenšek. »Sejem-
ski del praznika bo tradicional-
no potekal drugi vikend v ok-
tobru, v soboto in nedeljo, 12. 
in 13. oktobra. Tudi letos ima-
mo 145 stojnic, na katerih se 
bo predstavilo 170 ponudni-
kov, v kulturnem programu bo 
sodelovalo prek 200 nastopa-
jočih, skratka, tudi letos bo se-
jem živ,« je pojasnila. Veliko je 
tudi spremljevalnih prireditev, 
pri katerih sodelujejo številna 
društva in ustanove.

Višja naravovarstvena sve-
tovalka Tatjana Kotnik je 
predstavila projekt Približaj-
mo Unescova biosferna ob-
močja prebivalcem biosferno 
območje Kozjansko in Obso-
telje, s katerim želijo povečati 
prepoznavnost biosfernih ob-
močij v Sloveniji (poleg koz-
jansko-obsotelskega so še bi-
osferna območja Julijskih Alp, 
Krasa in Mure). Ključni dosež-
ki projekta so ozaveščeval-
ni film o biosfernem obmo-
čju Kozjansko in Obsotelje ter 
predstavitev območja ključ-
nim deležnikom in iskanje po-
tencialov, ki lahko prinesejo 
številne trajnostno naravnane 
ekonomske priložnosti prebi-

valcev. Od septembra 2017 so-
delujejo tudi v petletnem pro-
jektu Life Naturaviva, ki ga je 
predstavila sodelavka v pro-
jektu Nina Gabron. Splošni 
cilj projekta je razkriti izjemne 
naravne dragocenosti Sloveni-
je in njihov pomen ter osvetli-
ti nevarnosti, ki jim pretijo. V 
Kozjanskem parku v okviru 
projekta urejajo 2 km dolgo 
Grajsko pot od trga Podsreda 
do gradu Podsreda, ki jo bodo 
odprli 8. oktobra. S tem želijo 
nagovoriti obiskovalce, da se 
na grad podajo peš, pri tem pa 
na 14 točkah spoznavajo tam-
kajšnje naravne znamenitosti.

� Peter�Pavlovič

Direktorica� Kozjanskega�
parka�Mojca�Kunst

Na�osrednjem�sejemskem�dogodku�znova�pričakujejo�okoli�20�
tisoč�obiskovalcev�(foto:�arhiv�Kozjanskega�parka).�

V projektu, vrednem dobrih 
204 tisoč evrov, od tega sta 
ga s 141 tisočaki sofinancira-
la Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija, 
63 tisočakov pa so prispeva-
li partnerji, so sodelovali Ob-
čina Krško kot vodilni partner, 
KŠTM Sevnica, Občina Radeče, 
Občina Bistrica ob Sotli, Gale-
rija Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki ter Center za pod-
jetništvo in turizem Krško. Kot 
je povedala skrbnica projekta 
Janja Jordan z občine Krško, je 
bil osrednji cilj projekta uredi-
tev zapuščenih območij v urba-
nih središčih posavskih občin. 

Urejali mestna središča, poti, 
igrišča …

Krški župan mag. Miran Stan-
ko je povedal, da Krško, tako 
kot številna podobna mesta, 
doživlja izseljevanje prebival-
cev in dejavnosti iz mestnega 
jedra, ta projekt pa jim je omo-
gočil dodajati nove vsebine v 
mestno jedro. »Uredili smo ne-
kaj manjših parkovnih ureditev 
in kotičkov v starem mestnem 
jedru, ki so bili pozabljeni,« je 
dejal. Tako so ozelenili in ure-
dili park pri občini, Jermanovo 
gaso, Žepni park in Park pri Hi-
ški, izvedli usposabljanje Igrifi-
kacija v turizmu ter zasnovali 
geolokacijsko igro Lov na ener-
gijo v starem mestnem jedru, 
kjer lahko sodelujoči s pomoč-

V Posavje po zelena (turistična) doživetja
KOSTANJEVICA NA KRKI – Z oktobrom se izteka dveletni projekt Zelena doživetja Posavja (akronim: ReviZen). Predstavniki partnerjev so na novinarski konfe-
renci v Kostanjevici na Krki predstavili glavne aktivnosti in rezultate projekta, namenjenega zlasti ozelenitvi posameznih urbanih območij v Posavju. Projekt 
nadgrajuje turistično znamko Posavje polno priložnosti.

Predstavniki�partnerjev,�z�leve:�Milovanović,�Pernovškova,�
Stanko,�Kalinova,�Kraglova,�Jordanova�in�Debelak

Na�kostanjeviškem�Otoku�so�uredili�prostor�za�igro�(foto:�GBJ).

GADOVA PEČ – Tudi letos je v zibelki cvička, Gadovi peči, 7. sep-
tembra potekala že 12. tradicionalna prireditev Jesen v Gadovi 
peči. Začelo se je z demonstracijo mehanizacije in opreme za vi-
nogradništvo, ki je pritegnila mnogo novosti željnih vinogradnic 
in vinogradnikov. Še posebej privlačni so bili starodobni trak-
torji in njihovi vozniki, zlasti dekleta oz. žene, ki so se potegova-

le za bogato nagrajen naslov 
»naj traktoristke«. Najsta-
rejši traktor, letnik 1952, je 
pripeljala lanska zmagoval-
ka Anja Poldan. Z najbolj iz-
virnim traktorjem s kosilni-
co in starodobno sejalnico 
se je pripeljal Marjan Tom-
še. Brata Kodrič iz Šutne sta 
se prav tako ponašala s sta-
rodobnima traktorjema, paša 
za oči je bil tudi traktor Kra-
mer K15, letnik 1954, Jožeta 

Budiča iz Podgračenega. Nič manj lep ni bil niti traktor Porsche, 
letnik 1964, s katerim se je v družbi psa Bilija (imel je posebno 
urejen prostor na traktorju) pripeljala Zinka Oštrbenk z Žej-
nega. S Stojanskega Vrha se je z 'Ursosom' pripeljala skupina vi-
nogradnic in vinogradnikov družine Gramc. S sodom na vozu in 
harmoniko jih je pripeljala bodoča snaha Špela Županc. Za naj 
traktoristko je bila proglašena »Kodričeva ta mlada« Ana Kle-
menčič, sicer iz Poljanske doline. Traktor Porsche, letnik 1957, 
na katerem se je pripeljala, je bil vzorno opremljen pa tudi ohra-
njen, kot se za tako spoštljivo star traktor spodobi.
Večer pa kot po navadi. Dobra kuhinja, tokrat v organizaciji go-
stilne Račič, vino pa, kot je običaj v Gadovi peči. Točilo se je zma-
govalno vino z lokalnega ocenjevanja, kjer že vrsto let zmaguje 
družina Kvartuh. In veliko obiskovalcev, ki so uživali v za tovrstne 
dogodke skoraj idealnem vremenu, ob zvokih ansambla Mladi 
Dolenjci, in vsega, kar so pripravili organizatorji. Še posebno pa 
je izstopal bogat srečelov, ki je imel vrednost nekaj tisoč evrov. 
Prišlo je veliko obiskovalcev, ki so napolnili šotor, med njimi tudi 
veliko mladih. Ne glede na to, da je bilo ta dan veliko dogodkov, 
je bilo obiskovalcev v Gadovi peči res obilo, kar kaže, da si je ta 
prireditev pridobila zveste obiskovalce, ki jih je vsako leto več. 
 R.�R./vir:�VTKD�Gadova�peč�

Naziv naj traktoristke letos Ani

Zinka� Oštrbenk� s� traktorjem�
Porsche� iz� leta� 1964� v� družbi�
psa�Bilija
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Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

- mačice

- nagrobni pesek

- lončne krizanteme

- rese več barv
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NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  
RAZPISUJE

6  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
 
za študente univerzitetnih študijskih 
programov    
◦ elektrotehnike,
◦ strojništva in
◦ fizike.

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno 
po pošti do 10. 10. 2019 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., 
Vrbina 12, 8270 Krško.

 
Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in 
do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

Popravek
V članku z naslovom Na stezah pozabe – demenca (2. del), 
objavljenem v prejšnji številki časopisa (12. 9., stran 6), sem 
napačno zapisala priimek vodje Skupine za samopomoč Spo-
minčica Martine Žerjav, dipl. med. ses., iz Doma starejših 
občanov Krško, saj sem zapisala priimek Žvar namesto Žer-
jav. Žerjavovi, ki se že več kot 20 let strokovno in prizadevno 
posveča obolelim osebam z demenco in njihovim svojcem, 
se za neljubo napako iskreno opravičujem.
 Bojana Mavsar 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Športna zveza Krško je v sodelovanju 
z Olimpijskim komitejem Slovenije, Občino Krško in OŠ Lesko-
vec pri Krškem 13. septembra v okviru ETM že tretje leto zapo-
red izvedla Športofešto z mini olimpijado. Otroci so navdušeno 
pozdravili lisjačka Foksija in se srečali s pravim olimpijskim pro-
tokolom, ki ga bomo že prihodnje leto lahko opazovali na olim-
pijskih igrah v Tokiu. Zaprisego je prebral lokalni perspektivni 
rokometaš Nik Rantah, družbo pri izvedbi protokola pa so mu 
delale navijačice z OŠ Leskovec pri Krškem, ki so prav za ta dan 
pripravile atraktivno plesno točko. Aktivnega športnega dne se 
je udeležila prva triada osnovnošolcev iz Leskovca pri Krškem, 
skupaj s podružnično šolo iz Velikega Podloga. Otroci vsako leto 
že komaj čakajo na pestre športne delavnice, kjer prek aktivnih 
športnih predstavitev spoznavajo športne vadbe, ki jih ponujajo 
lokalna športna društva. Letos se jih je predstavilo kar 12. Vsi ot-
roci od 1. do 5. razreda so prejeli brošuro s prijavnicami za vpis v 
vadbe, prvošolčki pa še bidone, ki jim bodo še kako služili v sve-
tu športa.  Vir:�Športna�zveza�Krško

Športofešta z mini olimpijado

Po besedah direktorice SB 
Brežice Anice Hribar odlo-
čitev o nakupu novega CT-
-ja in laboratorijskih naprav 
ni bila težka, saj so stare na-
prave odpovedale in jih ni bilo 
več možno popraviti. »Da lah-
ko bolnišnica brez teh naprav 
takoj zapre vrata, je vsem jas-
no,« je povedala in dodala, da 
gre za osnovno diagnostično 
opremo, ki omogoča ustrezno 
obravnavo pacientov. Opisala 
je, da nove laboratorijske na-
prave, ki so jih umeščali od 
začetka leta do poletja, omo-
gočajo hitre in natančne prei-
skave, njihova uporaba pa po-
meni tudi racionalizacijo pri 
porabi materialnih stroškov, 
kar bo po njenem pripomo-
glo k še racionalnejšemu po-
slovanju bolnišnice. Naprava 
za slikanje z računalniško to-
mografijo je v uporabi od sre-
dine maja, v tem času so z njo 
opravili že več kot 1300 pre-
iskav, zaradi krajših čakalnih 
dob prihajajo k njim pacien-
ti iz cele Slovenije. Naprava 
omogoča slikovno diagnostiko 

Na pomoč priskočilo tudi okolje
BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice so pretekli torek predali v uporabo nov aparat za slikanje z raču-
nalniško tomografijo (CT) in novo laboratorijsko opremo. Investicija je bila kar zajetna, saj znaša slabih 
1.200.000 evrov, del sredstev so prispevali tudi posavske občine, podjetja in organizacije.

z najsodobnejšo tehnologijo 
zaradi detektorja, ki je stokrat 
hitrejši od prejšnje generaci-
je, omogoča slikanje vseh de-
lov telesa, tudi srca, z veliko 
natančnostjo. Nov CT omogo-
ča tudi za kar 50 % nižjo obse-
vanost bolnika, je še navedla.

Celotna investicija znaša ne-
kaj manj kot milijon 200 ti-
soč evrov, od tega je CT-na-
prava vredna 763 tisoč evrov, 
priprava prostorov 190 tisoč 
evrov, za nove laboratorijske 

naprave so namenili dobrih 
200 tisoč evrov. Kot je pouda-
rila Hribarjeva, je za izvedbo 
investicije ključno dobro so-
delovanje med zaposlenimi 
in medsebojno zaupanje. Po-
leg lastnih sredstev, ki jih je 
SB Brežice morala zagotovi-
ti za nakup, je prejela tudi po-
moč iz domačega okolja v vi-
šini 150 tisoč evrov, od tega 
je največ, 100 tisoč, prispe-
vala Občina Brežice. Direkto-
rica Hribarjeva je predstoj-
nicama laboratorijskega in 

radiološkega oddelka, Andre-
ji Kerin, univ. dipl. kemičarki, 
spec. med. biokemije, in Sonji 
Arnšek, dr. med., spec. radio-
logije, predala dokumentacijo, 
s čimer so uradno predali na-
prave v uporabo. Na dogodku 
so tudi izmenjali mnenja o ak-
tualnih vprašanjih bolnišnič-
nega zdravljenja v Posavju in 
pomenu brežiške bolnišnice 
za regijo. Brežiški župan Ivan 
Molan, kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, sevniški žu-
pan in državni svetnik Srečko 
Ocvirk, krški župan mag. Mi-
ran Stanko, direktorica ZZZS 
OE Novo mesto in Krško doc. 
dr. Tatjana Mlakar ter posla-
nec Igor Zorčič so se strinja-
li, da ima brežiška bolnišnica 
neprecenljiv pomen za samo 
regijo Posavje in da bi mora-
la to uvideti tudi država, ki za 
bolnišnico namenja bistveno 
premalo sredstev oz. v tem pri-
meru nič. Dogodek sta ob po-
vezovanju Vesne Kržan s ki-
tarskim nastopom popestrila 
Krištof Strnad in Žan Bračun.
� R.�Retelj

Direktorica� med� predajo� dokumentacije� predstojnici�
laboratorijskega�oddelka

BRESTANICA – V s soncem 
obsijanem popoldnevu 21. 
septembra se je pri brestani-
škem gasilskem domu na dru-
žabnem srečanju zbralo dob-
rih 80 krajank in krajanov KS 
Brestanica. Srečanje in pogo-
stitev za krajane, ki so dopol-
nili 74 in več let, so pripravile 
aktivistke Društva upokojen-
cev Brestanica in brestaniške 
Krajevne organizacije Rdečega 
križa. Predsednici Vida Mešič 
(DU) in Dragica Kolan (RK) 
sta dejali, da je večina starejših 
občanov članov bodisi ene bo-

S soncem obsijano srečanje

disi druge ali obeh organizacij, 
zato je tako z organizacijskega 
kot družabnega vidika najbolj 

smotrno, da 
združijo sile 
in omogočijo 
krajanom čim 
š t e v i l č n e j -
še snidenje. 
Soorganiza-
torici sta si-
cer razposla-
li vsaka prek 
200 vabil čla-
nom in ude-
ležba bi bila 

nedvomno višja, v kolikor ne 
bi na sončen dan veliko dru-
žin opravljalo trgatev, kar se 

spričo nepredvidljivega vre-
mena ni dalo predvideti vnap-
rej, poleg tega pa je več članov 
društva upokojencev sep-
tembrske dneve izkoristilo še 
za organizirano letovanje ob 
morju. Bistveni namen sku-
pne organizacije je bil tudi v 
tem, da čim bolj približajo pi-
knik na prostem tistim članom, 
ki se ne udeležujejo organizi-
ranih izletov ali drugih aktiv-
nosti, ki jih izvajajo med letom. 
Družabno srečanje, za katere-
ga so jim odstopili prostor v 
PGD Brestanica, so finančno 
podprli Krajevna skupnost 
Brestanica in večje število do-
natorjev, kar jim je omogočilo, 
da so pripravili tudi bogat sre-
čelov, seveda pa so aktivistke 
obeh društev za udeležence 
pripravile okusno pogostitev 
z golažem, pečenimi kotleti in 
čevapčiči, tudi same so spekle 
kruh in posladke, najpomemb-
neje pa je, da je bilo med ude-
leženci v izobilju ne le sonca, 
ampak tudi dobre volje.  
 B. Mavsar

Utrinek�s�srečanja�starejših�Brestaničanov
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PRNOVŠE – Med prireditvami ob radeškem občinskem pra-
zniku je potekala tudi krajša slovesnost, na kateri je bil na-
menu predan rekonstruiran del odseka javne poti Rade-
če–Prnovše. 

Izgradnja poti, ki je bila s Titove ulice v Radečah urejena do go-
spodinjstva Breznikar-Sirk, sega 40 let v preteklost in temu 
primerno jo je načel zob časa, na kar so vse pogosteje opozar-
jale številne udrtine, razpoke in tudi primeri plazenja, zato je 
bila prenova že nujno potrebna. Na razdalji 200 m so bila izve-
dena zemeljska dela z rušenjem asfalta, vgradnjo kamnite gre-
de, izdelavo nasipov in strojnim izkopom zemlje, gradbena dela 
z robniki in varovalno ograjo, urejeno je bilo odvodnjavanje s ka-
nalizacijskim jarkom, na kancu pa še urejen zgornji ustroj z vgra-
jevanjem tampona in izdelavo voziščne konstrukcije z vgradnjo 
asfaltne zmesi. Skupna vrednost opravljenih del je znašala sla-
bih 68 tisoč evrov, pri tem pa je 84 % sredstev prispevalo Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. čle-
na Zakona o financiranju občin. Na slovesnem odprtju, ki ga je 
povezovala Lucija Sirk, sta trak prerezala župan občine Radeče 
Tomaž Režun in domačin Slavko Breznikar, ki je bil med vse-
mi uporabniki ceste najbolj vključen v izvedbo del, celo toliko, 
da se je sam na svoj račun pošalil, da je opravljal vlogo inšpek-
torja. V zaključnem delu so rekonstruiran odsek simbolično pre-
vozili štirje radeški imetniki štirikolesnikov, nato pa se je dru-
ženje nadaljevalo ob bogati pogostitvi, ki so jo pripravili krajani 
na dvorišču stanovanjske hiše družine Breznikar-Sirk. Sprem-
ljajoč kulturni program so oblikovali mladi glasbeniki Glasbene 
šole Laško-Radeče: harmonikar Lovro Hirci in kvartet trobent 
v sestavi Jošt Kavšek, Jonas Wetz, Edvin Hrvić in Ana Kmetič.
� Doroteja�Jazbec

Odprli obnovljen odsek

Režun�in�Breznikar�ob�prerezu�traku

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Kuharske ekipe, ki so sode-
lovale – Aktiv kmečkih žena 
Tržišče, Aktiv kmečkih žena 
Loka pri Zidanem Mostu, sku-
pina Azil, Društvo kmečkih 
žena Arnika s Svibnega, Dru-
štvo upokojencev Sevnica, Ga-
silke Gasilske zveze Radeče, 
Kmetija Jazbec, Krajevna or-
ganizacija Rdečega križa Vrho-
vo, Krajevna skupnost Vrhovo, 
Ljudski pevci Svibno, Območ-
na organizacija socialnih de-
mokratov Radeče, Savski maj-
stri, Sončne gasilke, župCARJI 
z Loga pri Vrhovem, Vinogra-
dniki Zagrada in Stari odbor 
Velika Plana iz Srbije (ti so po-
leg goveje juhe pripravljali še 
pravi srbski pasulj) – so pre-
jele vsaka po tri kilograme go-
vejega mesa s sočnimi kostmi, 
medtem ko so morale zakuho 
pripraviti kar na dogodku sa-
mem. Tako je na primer Kme-
tija Jazbec iz Drožanja pri Sev-
nici pripravljala tanke rezance 
pred očmi obiskovalk in obi-
skovalcev s posebnim rezalnim 
strojčkom; članice DU Sevnica 
so poleg raviolov pripravile še 
zelo okusno prikuho iz pivske-
ga testa, ki so jo ponudile tudi 
kot slano pecivo; Sončne gasil-
ke PGD Vrhovo so se odločile 
za ribano kašo; ekipa vinograd-

V Vrhovem zadišalo po goveji juhi
VRHOVO – 7. septembra je v naselju ob regionalni cesti Boštanj–Radeče dišalo po pravi slovenski goveji 
juhi, ki jo je kuhalo 16 ekip. Organizatorja dogodka, Prosvetno društvo Vrhovo in PGD Vrhovo, načrtujeta, 
da bo postal festival v kuhanju goveje juhe tradicionalen. 

nikov iz Zagrada se je odločila 
za »usukan« močnik, okus go-
veje juhe pa so želeli izboljša-
ti še s cvičkom. »Tako so dela-
li v starih časih, juhi so dodali 
tudi malo vinčka, to bo cviček 
iz naših vinorodnih goric,« je 
dejal nasmejan Jani Kmetič, 
ki je h kuhi povabil še svoja 
vinogradniška kolega, Janija 
Starino in bratranca Franci-
ja Kmetiča. Tako kot vsi osta-
li so tudi Vinogradniki Zagrada 
svoj prostor okrasili – izbrali so 
vinsko trto in klopotec ter plo-
čevinast krožnik in star jušni-
kom, ki naj bi bila stara več kot 
sto let. Skupina s hudomušnim 
imenom župCARJI je »gove-

ji župci« dodala poleg peterši-
lja, zelene, popra, korenja, po-
pečene čebule in pora še stržen 
zelja, kolobar kolerabe, luštrek, 
lovor, majaron in ajbiž ter uži-
vala v kuhi in dobri družbi.

Ocenjevalna komisija, ki so jo 
sestavljali kuharski mojstri 
Janez Zajc, Romana Vene in 
vodja ocenjevalcev Lojze Čop, 
ni imela lahkega dela – po-
leg čistosti, barve in okusa ter 
pravilne prisotnosti maščobe 
v goveji juhi je ocenjevala tudi 
splošno urejenost prostora in 
ekipe ter najboljšo zakuho. Po 
mnenju komisije so najboljšo 
slovensko govejo juho skuhale 

v slabih treh urah domačinke, 
Sončne gasilke PGD Vrhovo, 
drugo mesto je osvojila ku-
harska ekipa Društva kmečkih 
žena Arnika s Svibnega in tret-
je Gasilke Gasilske zveze Rade-
če. Nagrado za najboljšo zaku-
ho je prejel tričlanski sestav 
Društva upokojencev Sevnica. 
Posebno nagrado za najlepšo 
urejenost ekipe in prostora so 
prejele članice Aktiva kmečkih 
žena Loka pri Zidanem Mostu, 
za najbolj simpatično ekipo pa 
župCARJI z Loga pri Vrhovem. 

Organizatorja dogodka, Pros-
vetno društvo Vrhovo in PGD 
Vrhovo, načrtujeta, da bo pos-
tal dogodek tradicionalen. 
Upajo, da bi jim bo prihodnje 
leto naklonjeno tudi vreme, da 
bi se lahko kuhanje odvijalo na 
prostem, kar se letos ni zgodi-
lo. »Slaba vremenska napoved 
nam je prekrižala načrte, zato 
smo uredili notranje prosto-
re prosvetnega društva in ga-
silskega doma ter lesene hiši-
ce ob športnem igrišču. Kljub 
temu je bilo vzdušje prekras-
no in veseli nas, da je bil odziv 
tako dober, nad pričakovanji,« 
je povedala pobudnica dogod-
ka Andreja Burkelc Klajn. 
� Smilja�Radi

Zmagovalke�1.� festivala�goveje�juhe�v�Vrhovem�so�postale�
Sončne�gasilke�(foto:�Martin�Klajn).

Od srede, 18. septembra 2019, je radeška občina bogatejša za ob-
novljen objekt stare šole na Jagnjenici. Nova podoba in spremlja-
joče vsebinske novitete so rezultat aktivnosti projekta Stara šola za 
nove ideje, ki je v skupni višini dobrih 146.000 € oz. v deležu 85 od-
stotkov sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in ki v celoti poteka na problemskem območju ob-
čine Radeče. Partnerski konzorcij sestavljajo vodilni partner Obči-
na Radeče ter Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno dru-
štvo Jagnjenica, Društvo kmečkih žena Arnika in Kulturno turistični 
rekreacijski center Radeče. 

Obnovljen objekt stare šole z 
interpretacijskim centrom na-
ravnih vrednot – izvajalec del 
je bilo podjetje AGM Nemec, 
d.o.o. – je bil slavnostno pre-
dan v uporabo v sklopu sep-
tembrskih prireditev, ki obele-
žujejo občinski praznik Občine 
Radeče. Otvoritveno kulturno 
slovesnost je povezovala Kat
ja Čeč, nastopili pa so Moški 
pevski zbor Papirničar Jagnje-
nica in domači harmonikarski 
virtuoz Žan Bregar. Slavnostni 
trak so v prisotnosti poslanca 
DZ RS Matjaža Hana prereza-

li predstavniki projektnih partnerjev, in sicer župan občine Radeče 
Tomaž Režun, v.d. direktorice KTRC Radeče Dubravka Kalin, pred-
sednik Krajevne skupnosti Jagnjenica Rado Mrežar, predsednik TKD 
Jagnjenica Jernej Čeh ter predstavnica DKŽ Arnika Nada Bervar. 

V veliko boljših pogojih bo v obnovljenem poslopju nekdanje jag-
njeniške šole tudi v bodoče delovalo več lokalnih društev. Obsto-
ječim vsebinam in pestrim društvenim aktivnostim se je v objektu 
pridružil še interpretacijski center, s katerim želimo v radeški obči-
ni opozoriti na številne naravne vrednote in zanimivosti iz lokalne-
ga okolja. Urejen prostor centra je odličen način, kako domačinom 
in turistom predstaviti naravne vrednote, hkrati pa se izogniti nega-
tivnim učinkom turističnih tokov, ki s sabo prinašajo velike bremeni-
tve okolja. Z že izvedenimi in s še načrtovanimi pestrimi projektni-
mi aktivnostmi tako povezujemo krajevno dediščino, kulinariko in 
turizem ter skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in aktivacijo 
ranljivih skupin uresničujemo zastavljeni cilj krepitve socialne skup-
nosti na podeželju. Že izvedene aktivnosti so vključevale delavnice 
s področja turizma, kulinarike in interpretacije narave, 2. faza pro-
jekta pa na Jagnjenico prinaša nove delavnice in tečaje, namenjene 
vsem, ki jih zanima podjetništvo, medgeneracijsko sodelovanje ter 
kulinarika doline Sopote. V 1. fazi projekta sta delovala tudi študij-
ska krožka Gozdna železnica in Kulinarika doline Sopote, ki sta pod 
mentorstvom Jožeta Praha in Marije Imperl raziskovala zgodovino 
radeške gozdne železnice oz. lokalne kulinarične dediščine. Na pod-
lagi aktivnosti članov študijskega krožka Gozdna železnica je nastala 
replika gozdnega vozička, s katerim so nekoč v dolino vozili les. Re-
plika, ki je opremljena tudi s pojasnjevalno tablo, je na ogled obi-
skovalcem doline Sopote. 

Z otvoritvijo obnovljenega objekta stare šole z interpretacijskim cen-
trom se zaključuje 1. faza projekta, čigar zaključek je sicer predvi-
den v aprilu 2020. 

Prireditve v mesecu septembru 
ob občinskem prazniku

Petek, 27. 9. 2019, 
• ob 16.00 na parkirnem prostoru za ZD Radeče: 
Prireditev Rožnatega oktobra Prinesi mi rože z otvoritvijo Centra za 
starejše »Dobra energija«
Organizator: Združenje Europa Donna in Zdravstveni dom Radeče

• ob 18.00 na Radeški tržnici: Štantfest
Organizator: JZ KTRC Radeče

Otvoritev Stare šole z interpretacijskim centrom

KUM – Zadnji avgustovski vikend so na zasavskem Triglavu, 1220 
metrov visokem najvišjem vrhu Posavskega hribovja, gostova-
li ljubiteljice in ljubitelji likovne umetnosti iz mnogih slovenskih 
krajev in tudi iz Posavja. Med udeleženkami in udeleženci iz sev-
niške občine so na 29. likovni koloniji ArtKum sodelovali Neven-
ka Flajs, Nina Gole in Bojan Dremelj, iz radeške pa Robi Hir-
šel; iz ostalih slovenskih občin so še bili Eva Forstenič, Severina 
Trošt Šprogar, Milan Razboršek, Stanka Golob, Maja Pogač-
nik, Bogdan Barovič, Janez Pelko, Jure Crnkovič, Vida Praznik, 
Lojze Adamlje, Jože Potokar, Stanka Bantan, Ines Zgonc, Mišo 
Knez in Miha Erič. Slednji se je v planinskem domu na Kumu 
predstavil še s svojimi grafikami ter z ženo Natalijo Šepul Erič 
pripravil še prijeten koncert, na katerem sta predstavila nekaj pe-
smi z njune zgoščenke Ljudski bluz. Čas za ogled poteka likovne 
kolonije, ki postaja tudi fotografska, si je vzel tudi minister za kul-
turo Zoran Poznič, ki je bil v preteklosti tudi sam eden od ude-
ležencev. »Vzdušje na Kumu je vedno nekaj posebnega. Druženje 
s sodelujočimi je posebno, nepozabno in seveda tudi ustvarjalno 
doživetje. Stkala so se nova prijateljstva, znanstva,« je strnila vti-
se Nevenka Flajs. Nastala dela letošnje likovne kolonije na Kumu, 
bodo na ogled na razstavi v Delavskem domu Trbovlje v mesecu 
novembru.  S.�R.

Na ArtKumu tudi Posavci
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Tematske strani  Posavskega obzornika,  26.  september 2019

Na tokratnih (kar enajstih) tematskih straneh Podjetno 
Posavje že četrto leto zapored objavljamo lestvici 50 naj-
večjih in najbolj dobičkonosnih posavskih podjetij. Med-
tem ko na prvi, vsaj na samem vrhu, ni bistvenih spre-
memb, sta se na vrh druge prebili novi podjetji, pa tudi 
sicer je na njej skoraj tretjina novih podjetij. Poleg obširne 
analize obeh lestvic, s katerih smo znova izločili pet veli-
kih energetskih podjetij, ki jih obravnavamo posebej, smo 
se o lanskem poslovanju posavskega gospodarstva, trenu-
tnem stanju v njem in obetih pogovarjali s tremi znanimi 
posavskimi gospodarstveniki, ki opozarjajo na bližajočo 
se novo recesijo v svetovnem gospodarstvu. Med drugim 
poročamo tudi o dveh novih pridobitvah: odprtju Mestne 
vile v Krškem in novih prostorih Medicine Iljaž v Brežicah, 
poleg tega pa še o zaključku projekta Podjetna 9ka.  Ur.

Podjetje
2018 2017

Prihodki Dobiček Zaposleni Prihodki Dobiček Zaposleni
1 GEN-I 2.375.401.092 12.963.418 344 2.455.697.964 13.538.452 228
2 GEN energija 203.814.983 24.504.748 55 175.308.896 19.538.927 52
3 NEK 158.494.568 0 622 158.691.003 0 608
4 HESS 19.380.860 3.5610.10 46 15.256.015 1.807.948 44
5 TE Brestanica 16.148.549 3.489.473 98 13.068.364 1.013.711 100

Tabela 1: REZULTATI POSLOVANJA ENERGETSKIH DRUŽB 
Vir: AJPES

Kumulativne podatke o poslovanju gospodarskih družb in sa-
mostojnih podjetnikov v letu 2018 so na krški izpostavi AJPES 
predstavili že 21. maja. Kot je ugotovila vodja izpostave Marija-
na Malus, so tako gospodarske družbe kot samostojni podjetni-
ki v Posavju ponovno izboljšali rezultate poslovanja, ki dosegajo 
predkrizno raven. 1.495 posavskih gospodarskih družb z 11.773 
zaposlenimi je lani ustvarilo 4,2 milijarde evrov prihodkov (+3 
odstotke glede na leto 2017). Prihodki so se povečali zlasti na do-
mačem trgu, kjer so posavske družbe dosegle 120 milijonov ev-
rov oz. 8 % več prihodkov kot v letu 2017, na tujem trgu pa so se 
prihodki povečali le na trgih izven EU, za 10 % oziroma 49 mili-
jonov evrov, medtem ko so se prihodki na trgu EU zmanjšali za 
15 milijonov evrov oz. za odstotek. Upad prihodkov na trgu EU 
so zabeležili zlasti v energetskih družbah (za 87 milijonov ev-
rov), družbe v ostalih panogah pa so prihodke na trgu EU pove-
čale za 72 milijonov evrov. Rast prihodkov posavskih družb je bila 
sicer pod slovenskim povprečjem, so pa nadpovprečno izboljša-
le tako poslovni izid kot neto dodano vrednost. Zabeležile so na-
mreč neto čisti dobiček v višini 102 milijona evrov, 29 % večji kot 
v letu 2017, in dobre pol milijarde neto dodane vrednosti, 10 % 
večje kot v letu 2017. Dodana vrednost na zaposlenega v Posavju 
je znašala 45.448 evrov (2 % več kot leto prej) in je bila za 1.033 
evrov višja kot v Sloveniji. Povprečna plača v Posavju je lani zna-
šala 1.645 evrov bruto, kar je 46 evrov več kot v letu 2017 in ne-
koliko manj od slovenskega povprečja (1.652 evrov).

Rezultate poslovanja so izboljšali tudi posavski podjetniki, ki so 
v letu 2018 z 2.075 zaposlenimi (6 % več kot leto prej) ustvarili 
233 milijonov evrov prihodkov (10 % več kot leta 2017), izkaza-
li nekaj več kot 15 milijonov evrov neto podjetnikovega dohod-
ka (12 % več kot leto prej), neto dodana vrednost na zaposlene-
ga pri podjetnikih je znašala 16.347 evrov na nosilce dejavnosti 
skupaj z zaposlenimi (8 % več kot v letu 2017), povprečna pla-
ča zaposlenih pri samostojnih podjetnikih pa 1.098 evrov bruto, 
kar je tretjino manj kot plača zaposlenih v gospodarskih družbah.

Analizo GZS Posavske gospodarske zbornice je 13. junija predsta-
vil direktor Darko Gorišek. Kot je ocenil, večina kazalcev potr-
juje popolno okrevanje posavskega gospodarstva po dolgi krizi. 
Čeprav se je indeks prihodkov na tujem trgu v primerjavi z letom 
2017 nekoliko poslabšal, predvsem zaradi nižjih prihodkov pri 
prodaji električne energije, Posavje s skoraj 62 % deležem osta-
ja izvozno orientirana regija. Po podatkih in metodologiji GZS so 
posavske družbe lani zagotovile skoraj 600 dodatnih delovnih 
mest. Čeprav je energetika ključna in pomembna, je dejal Gori-
šek, so izjemno dobre rezultate dosegle tudi družbe izven ener-
getike, v katerih kazalniki sicer nekoliko bolj zaostajajo za sloven-
skim povprečjem. Gorišek je pohvalil tudi pozitivno poslovanje 
posavskih zadrug in opozoril na zmanjševanje števila samostoj-
nih podjetnikov, ki se selijo v druge oblike poslovanja.  P. P.

Rezultati kot pred krizo

Kot�je�razvidno,�so�prihodki�posavskih�družb�v�zadnjih�12�letih�
tako�rekoč�konstantno�naraščali,�neto�čisti�dobiček�pa�je�nihal�
in�šele�lani�prvič�presegel�raven�izpred�začetka�gospodarske�
krize�v�letih�2008�in�2009.�Število�zaposlenih�že�od�leta�2013�
raste�in�je�že�precej�preseglo�predkrizne�čase�(vir:�AJPES).

Kot pojasnjujemo vsako leto, 
lahko uvodoma omenjeni le-
stvici pridobimo šele sredi 
septembra. Vse do takrat se 
namreč na AJPES zbirajo re-
vidirana poročila srednjih in 
velikih družb o poslovanju v 
minulem letu. Družbe mora-
jo sicer AJPES oddati letna po-
ročila o poslovanju v minulem 
letu do konca marca, a jih mo-
rajo omenjene srednje in ve-
like družbe revidirati in jih 
oddati do konca avgusta, neka-
tere pa pri tem še malce zamu-
jajo. Šele tako dobimo možnost 
za analizo poslovanja posame-
znih podjetij in njihovo medse-
bojno primerjavo. Kumulativni 
oz. agregirani podatki so sicer 
na voljo že sredi maja, o čemer 
smo tudi letos dokaj obširno 
poročali (povzetek objavlja-
mo ob strani), a gre predvsem 
za (suhoparno) statistiko, ki 
razkriva splošni utrip gospo-
darstva v regiji, kako uspeš-
na so bila posamezna podje-
tja, pa takrat (uradno) še ne 
vemo. Prav tako kot vsako leto 
moramo tudi letos pripomni-
ti, da na lestvici zaradi drugač-
ne metodologije glede poslov-
nega leta (vodijo ga namreč od 
1. maja do 30. aprila) ni druž-

be DS Smith s sedežem v Bre-
stanici. Po podatkih iz njiho-
vega revidiranega poročila za 
obdobje 1. 5. 2017–30. 4. 2018 
so v družbi zabeležili 66,3 mi-
lijona evrov prihodkov, kar jih 

uvršča na tretje mesto po ve-
likosti med posavskimi podje-
tji, in 375 tisoč evrov dobička, 
s čimer bi bili na 30. mestu po 
kriteriju uspešnosti. 

Tako kot vsako leto podatki za 
lestvici ne zajamejo družb, ki 
imajo sedež registriran drug-
je, v Posavju pa imajo odvisno 
družbo, poslovno enoto, obrat 
ipd. Gre denimo za podjetja 

Siliko, CGP gradnje, Handte – 
Ost, HERMES, IBE PE Krško, 
Numip, Q-techna, SOP – Inter-
national, Šumi bonboni, Kop-
ter, TPV PE Brežice …

Največji: Vipap in Kostak 
daleč pred vsemi

Na lestvici največjih posavskih 
podjetij vsaj na vrhu znova in 
pričakovano ni bistvenih spre-
memb. Prva tri mesta še vedno 
zasedajo papirnica Vipap Vi-
dem Krško, komunalno-grad-
beno podjetje Kostak in kovi-
narsko podjetje Kovis (kot 
je bilo že omenjeno, bi tretje 
mesto na lestvici sicer zasedel 
brestaniški DS Smith, a ga po-
datki AJPES zaradi drugačnega 
poslovnega leta ne zajamejo).

V krškem Vipapu so ob najviš-
jih prihodkih sicer zabeležili 
tudi najvišjo izgubo (1,3 mili-
jona evrov), a iz podjetja spo-
ročajo, da je bilo lansko leto 
po kar nekaj izredno zahtev-
nih letih ugodnejše. »Maksi-
malno smo izkoristili ugodne 
tržne razmere ter s fleksibil-
nostjo v proizvodnji in pro-
daji maksimirali donose naj-
pomembnejših vrst papirjev. 
Dosegli smo 8-odstotno rast 
prihodkov in 7-odstotni EBIT-
DA, kar se je odrazilo v dobičku 
iz tekočega poslovanja. Ob tem 
pa so bila realizirana tudi zah-
� nadaljevanje�na�str.�10

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2018 (TOP 50)

Prihodki: vodita Vipap in Kostak;
dobiček: na vrhu Lisca in Stadler*

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

POSAVJE – V Posavskem obzorniku četrto leto zapored objavljamo lestvici 50 največjih in najuspešnejših 
posavskih podjetij. Največ prihodkov so znova zabeležili v papirniškem velikanu Vipapu, ki se mu je še naj-
bolj približalo komunalno-gradbeno podjetje Kostak. Na vrh lestvice po dobičku sta se prebila sevniško 
tekstilno podjetje Lisca in kovinarsko podjetje Willy Stadler iz industrijske cone Velika vas-Drnovo, tretje 
mesto pa na obeh lestvicah zaseda še eno podjetje iz kovinarske branže, brežiški Kovis. Podjetja iz občine 
Krško so še okrepila prevlado v posavski bilanci. 

Pet velikih energetskih družb še vedno prevladuje
Čeprav nekateri podatki o poslovanju 
v letu 2018 kažejo, da v energetiki niso 
zabeležili najbolj blestečega leta (npr. 
upad prihodkov), je ta panoga še ved-
no paradni konj posavskega gospodar-
stva. Kot je že maja ugotovila vodja kr-
ške izpostave AJPES Marijana Malus, je 
»bistven vpliv petih velikih družb, ki de-
lujejo na področju oskrbe z električno 
energijo, saj ustvarijo kar 66 % prihod-

kov posavskih družb«. Tudi Darko Go-
rišek je junija poudaril izstopajoč delež 
skupno 18 podjetij s področja energeti-
ke v posavskem gospodarstvu. Tako smo 
tudi letos omenjeno peterico (GEN-I, GEN 
energija, NEK, HESS in TEB, z lestvice po 
kriteriju dobička pa še lastniško poveza-
no družbo GEN-EL naložbe) izločili z le-
stvic oz. podatke o njihovem poslovanju 
objavljamo v ločeni lestvici. Pet omenje-

nih družb je v lanskem letu skupaj ustva-
rilo skoraj 2,8 milijarde evrov prihodkov 
oz. dve tretjini regijskih, skoraj 41 mili-
jonov evrov dobička oz. 40 % regijske-
ga ter 155 milijonov evrov neto dodane 
vrednosti (29 % regijske) oz. dobrih 137 
tisočakov neto dodane vrednosti na za-
poslenega oz. trikrat več od regijskega 
povprečja.

Po� prihodkih� največje� podjetje� v� Posavju� (ob� izvzetih�
energetskih� podjetjih)� je� še� naprej� krški� Vipap� Videm,� v�
katerem�bodo�jeseni�obeležili�70-letnico�delovanja.�Leta�1939�
je�namreč�Franc�Bonač�na�Vidmu�zgradil�tovarno�celuloze,�
Vipap�pa�je�danes�največji�proizvajalec�papirja�v�Sloveniji�
in�vodilni�proizvajalec�časopisnega�papirja�v�jugovzhodni�
Evropi�(foto:�M.�M.).
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Tabela 2: PODJETJA Z NAJVEČJIMI PRIHODKI V LETU 2018 
Vir: AJPES

2018 2017 Ime podjetja Kraj Prihodki
v EUR

Št. 
zaposlenih

1 1 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 97.731.530 338
2 2 KOSTAK Krško 72.753.152 397
3 3 KOVIS Brežice 39.864.025 157
4 5 JYSK Brežice 34.570.500 183
5 8 STILLES Sevnica 33.791.814 259
6 4 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 31.009.559 187
7 7 ZRNO Raka 30.986.531 19
8 6 TERME ČATEŽ Brežice 30.105.489 418
9 11 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 29.444.334 131

10 9 ATHOS ELEKTROSISTEMI Kostanjevica na Krki 29.107.260 144
11 10 LISCA Sevnica 24.825.607 247
12 17 METALNA SENOVO Senovo 22.587.713 135
13 - KZ SEVNICA Sevnica 21.354.223 122
14 14 I.H.S. Krško 21.112.600 125
15 15 PREIS SEVNICA Sevnica 21.101.190 203
16 12 TANIN SEVNICA Sevnica 20.146.409 119
17 23 TIPS Leskovec pri Krškem 19.504.157 105
18 22 EUROFOREST Brežice 18.301.792 0
19 13 RESISTEC Kostanjevica na Krki 17.659.118 257
20 16 PLASTOFORM BLANCA Blanca 16.722.501 160
21 18 DELTA TEAM Krško 15.574.199 18
22 19 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 13.255.863 60
23 21 PAPIROTI Senovo 12.655.237 102
24 20 MUFLON Radeče 12.404.796 111
25 24 BARON INTERNATIONAL Radeče 11.801.124 28
26 43 ARMAT Krmelj 10.464.375 29
27 25 OLJA GTO Brežice 9.978.216 5
28 28 AFP Dobova 9.192.937 66
29 36 EVROSAD Krško 9.048.244 91
30 31 PAKO Jesenice na Dolenjskem 8.771.881 28
31 29 KOPITARNA SEVNICA Sevnica 8.752.092 122
32 30 MLIN KATIĆ Leskovec pri Krškem 8.410.032 27
33 35 TA - REGULATOR Brežice 7.862.171 59
34 - DD ELMONT Krško 7.742.848 53
35 34 INPLET PLETIVA Blanca 7.702.078 98
36 33 RADANOVIČ Brežice 7.470.651 17
37 27 RAFAEL Sevnica 7.470.257 61
38 42 AVTOLINE KRŠKO Krško 7.369.408 23
39 40 KOP BREŽICE Brežice 7.235.997 81
40 - TRANSPORT GAJ Bizeljsko 7.215.055 58
41 - VULKANIZERSTVO FURLAN Dobova 6.869.410 20
42 38 JP KOMUNALA SEVNICA Sevnica 6.797.535 66
43 39 JP KOMUNALA BREŽICE Brežice 6.766.137 89
44 32 INO BREŽICE Krška vas 6.727.343 49
45 44 GRADNJE BOŠTANJ Boštanj 6.670.617 48
46 37 TERMOGLAS Boštanj 6.409.779 45
47 41 ŽARN KRŠKO Leskovec pri Krškem 6.407.393 23
48 - MATIVA Jesenice na Dolenjskem 5.867.920 3
49 - SL - INŽENIRING Cerklje ob Krki 5.753.416 7
50 - GALEA GASTRO Brežice 5.599.908 1

tevna investicijska vlaganja na 
področju energetike in obvla-
dovanja emisij ter proizvodne 
tehnologije v skupni višini 2,5 
mio evrov,« je sporočila pred-
sednica uprave Jožica Stegne. 
Pozitiven trend se je nadaljeval 
tudi v začetku letošnjega leta. 
Ali kot pravi Stegnetova: »Če 
primerjamo prvih šest mese-
cev lanskega in letošnjega leta, 
so se čisti prihodki od prodaje 
zvišali za 7,6 odstotka na dob-
rih 51,7 milijona evrov, EBI-
TDA pa celo za 39,2 odstotka 
na 5,5 milijona evrov. V drugi 
polovici leta smo opazili zače-
tne znake ohlajanja gospodar-
ske aktivnosti predvsem v se-
gmentu časopisnih in grafičnih 
papirjev. Na to smo se odzva-
li z intenziviranjem aktivno-

sti v segmentu nekaterih ni-
šnih papirjev, kamor sodijo 
na primer reciklirani osnov-
ni papirji za ovojnine in emba-
lažo, ki bodo zelo verjetno po-
membno krojili naš nadaljnji 
razvoj. Ker pri tem segmentu 
papirjev še bolj v ospredje pri-
haja pomembnost ustreznih 
odnosov na relaciji proizvaja-
lec – končni uporabnik, se tru-
dimo v podjetju na vseh nivo-
jih, predvsem pa na področju 
prodaje, vpeljati ustrezno ra-
zumevanje in pravilen odnos 
do tega. Ob izvedbi načrtova-
nih ukrepov načrtujemo tudi 
povečanje čistih prihodkov od 
prodaje, in sicer na dobrih 100 
milijonov evrov.«

Na drugem mestu v regiji se je 
znova utrdil krški Kostak. »S 

poslovanjem v letu 2018 smo 
zelo zadovoljni, kot skupina 
Kostak smo ustvarili rekordnih 
86 milijonov evrov prihodkov, 
v družbi Kostak pa ravno tako 
izjemnih 70 milijonov evrov, 
ter presegli planirane rezulta-
te in obenem ustvarili 22 no-
vih delovnih mest. V letu 2019 
bo težko preseči poslovne do-
sežke, ocenjujemo pa, da bomo 
ustvarili prihodke v okviru na-
črtovanega in začeli z izved-
bo projektov, ki bodo omogo-
čili nadaljnjo rast tako skupine 
kot družbe Kostak,« je rezulta-
te in načrte komentiral predse-
dnik uprave Miljenko Muha.

Nesojeni tretji na lestvici naj-
večjih je brestaniški DS Smith. 
»Uspešna prodajna ekipa DS 
Smith Slovenija širi visoko 

zaupanje trga tako, da preko 
projektov v razvojnem oddel-
ku PackRight Center razvija 
in nudi inovativne rešitve ter 
z njimi prinaša varnost, učin-
kovitost in prihranke za kup-
ce, hkrati pa ustvarja doda-
no vrednost za podjetje,« je 
sporočila generalna direkto-
rica Majda Androjna. »V po-
slovnem letu 2018/2019 smo 
učinkovito rešili veliko izzivov 
in ga uspešno zaključili; bi-
stveno smo povečali realizaci-
jo, dvignili dodano vrednost na 
zaposlenega in zgradili visoke 
kazalnike uspešnosti. V novem 
poslovnem letu cilji ostajajo vi-
soki. Trenutna tržna situacija 
Evrope je pravočasno monito-
rirana, sprejeti so preventivni 
ukrepi za bodočo stabilizacijo 
podjetij celotne grupacije, tudi 
slovenskih.« 

»V podjetju Kovis smo poslov-
no leto 2018 zaključili kot naj-
bolj uspešno do zdaj. Veliko 
smo vlagali v posodobitev pro-
izvodnih zmogljivosti, sodob-
no tehnologijo in razvoj novih 
izdelkov. S temi aktivnostmi 
nadaljujemo tudi v letošnjem 
letu,« nam je sporočil direktor 
podjetja, ki se ukvarja s proi-
zvodnjo visoko kakovostnih 
kovinskih proizvodov, specia-
liziranih za železniška vozila, 
Alen Šinko. Njihova največja 
letošnja investicija je zaključek 
gradnje in zagon nove livarne 
v Štorah, ene najmodernej-
ših livarn na evropskem trgu. 
»Hkrati veliko energije usmer-
jamo v pridobivanje novih 
kupcev, vstopanje na nove trge 
ter prodajo novih izdelkov z 
višjo dodano vrednostjo,« do-
daja Šinko. »Trendi in napove-
di na trgu so za naše podjetje 
pozitivni. Ohranjamo dober tr-
žni položaj, kar lahko uteme-
ljimo s številnimi podpisani-
mi dolgoročnimi pogodbami 
ter zasedenostjo proizvodnih 
kapacitet za leto 2020.«
 
Prvi trojici sledi trgovska ve-
riga JYSK s sedežem v Breži-

cah, nato sevniški Stilles, ki 
je pridobil tri mesta, po dve 
mesti sta izgubila Radeče pa-
pir nova (ob tem so sicer za-
beležili izgubo v višini slabih 
163 tisočakov) in Terme Ča-
tež, med katerima je trgovi-
na Zrno z Rake, deseterico 
pa zaključujeta Willy Stadler 
iz Velike vasi in kostanjeviški 
Athos. Kar polovica podjetij 
iz prve deseterice je v tuji las-
ti oz. gre za enote večjih tujih 
poslovnih sistemov.

Tudi v nadaljevanju je lestvi-
ca največjih podjetij precej 
podobna lanski, zaznati je si-
cer večinoma manjše ali več-
je vzpone (Metalna Senovo, 
TIPS, Euroforest, Armat, Evro-
sad, Avtoline …) in padce (Ta-
nin, Resistec, Plastoform, Del-
ta team, Muflon, Rafael, INO, 
Termoglas, Žarn …) določe-
nih podjetij, sedem podje-
tij pa se je na njej zamenjalo. 
Poleg zadnje šesterice z lan-
ske lestvice (Market Dušak, 
Inkos, Integral Brebus, Me-
taltec, Grieshaber logistika in 
HPG Brežice) je izpadlo tudi v 
letu 2017 26. največje podje-
tje, Kostakova hčerinska druž-
ba KOG. Omeniti velja še, da 
nekaj podjetij dosega zelo vi-
soke prihodke z zelo malo za-
poslenimi (Zrno, Olja GTO …), 
v Brežicah registrirano pod-
jetje Euroforest, ki se ukvar-
ja s prodajo lesenih konstruk-
cij, pa celo brez zaposlenih (!). 

S 17. na 12. mesto po prihod-
kih je napredovalo podjetje 
Metalna Senovo, kjer so po 
besedah direktorja Dejana 
Marcole lani občutili pove-
čana povpraševanja iz držav 
EU in temu primerno tudi po-
večali prihodke na 22 milijo-
nov evrov. »Vse leto smo dela-
li s polno obremenitvijo naših 
virov in kapacitet. Tak tempo 
smo nadaljevali tudi v prvi po-
lovici letošnjega leta, nakar je 
sledila umiritev. Do konca leta 
2019 pričakujemo, da bomo 
realizirali 20 milijonov evrov 

prometa. Po napovedih naših 
kupcev bo leto 2020 podobno 
drugi polovici leta 2019,« je še 
pojasnil Marcola. Kot je dodal, 
so v podjetju letos začeli z no-
vim ciklom investicij v kader, 
opremo in infrastrukturo, ve-
čino slednje (nova proizvod-
na hala, lakirnica, parkirišče, 
nova CNC strojna oprema za 
rezkanje) bodo fizično izvaja-
li v letu 2020. »V zadnjih dveh 
letih smo občutno povišali 
tudi maso za plače. Izboljšuje-
mo tudi delovne pogoje za za-
poslene in vabimo k nam vse 
zainteresirane za zanimivo in 
razgibano delo, z možnostjo 
dokazovanja in izobraževa-
nja,« še sporoča direktor.

Med novinci je najvišje, kar 
na 13. mesto 'priletela' Kmeč-
ka zadruga Sevnica, kjer so za-
beležili kar 21 milijonov evrov 
prihodkov, a le slabih 18 tisoč 
evrov dobička. Kot edino za-
drugo na lestvici smo jih pro-
sili za komentar uspešnega 
poslovanja v lanskem letu, a 
nam ga niso uspeli poslati. Na 
zadnjo tretjino lestvice so se 
kot novinci uvrstili še Elmont, 
Transport Gaj, Vulkanizerstvo 
Furlan, Mativa trgovina, SL – 
inženiring in Galea gastro, pri 
čemer velja izpostaviti do-
bovsko vulkanizerstvo, ki je 
edini predstavnik samostojnih 
podjetnikov med največjo pet-
deseterico. »Na področju avto-
mobilske industrije, predvsem 
gumarstva in dodatne opreme, 
se že 25 let trudimo zadovolji-
ti potrebe strank na območju 
Slovenije, Hrvaške in območja 
bivše Jugoslavije. Naše vodilo 
je zadovoljstvo strank, moder-
na tehnologija in novi trendi, 
ki se pojavljajo v avtomobilski 
industriji. V vsakem primeru 
pa je osnovni moto in cilj za-
gotoviti najvišjo raven varnos-
ti na cesti za naše uporabnike. 
Po 25 letih smo še vedno os-
tali družinsko podjetje, naši 
zaposleni in njihove družine 
so naša velika družina,« nam 
je sporočil nosilec dejavno-
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se je s petega prebilo podjetje 
Willy Stadler, ki se ukvarja z 
izdelavo zahtevnih kovinskih 
konstrukcij, opažev za betoni-
ranje, strojev za sortiranje od-
padkov ipd. Lani so zabeležili 
3,6 milijona evrov čistega do-
bička, kar je skoraj 70 % več 
kot v letu 2017. Vodja obrata 
Stanko Ančimer pojasnjuje, 
da je bilo leto 2018 zanje zelo 
uspešno in rekordno na vseh 
področjih. »To je rezultat dela 
v preteklih letih in spleta oko-
liščin, saj se je veliko projektov 
realiziralo istočasno,« pravi. 
V letošnjem letu pričakujejo 
malo slabše rezultate kot lani, 
a še vedno zelo dobre. »V letu 
2019 posvečamo več časa re-
organizaciji in odpravi ozkih 
grl, ki so se pokazala v lan-
ski veliki ekspanziji. Tako le-

tos izvajamo velike investici-
je v nove zmogljivejše stroje 
in proizvodne prostore, s ka-
terimi želimo še izboljšati de-
lovne procese, pogoje za delo 
in samo fleksibilnost. Vse in-
vesticije nameravamo zaklju-
čiti letos, ker pričakujemo v 
2020 ponovno rast in dose-
ganje še boljših rezultatov kot 
v letu 2018. Tudi v letu 2020 
načrtujemo večjo investicijo 
skupaj s poslovnim partner-
jem, s katerim nameravamo 
zgraditi in zagnati nov sodo-
ben razvojno-testni center za 
reciklažo in ponovno uporabo 
plastike z laboratorijem in uč-
nim centrom,« nam je še zau-
pal Ančimer.

Tako kot na lestvici prihodkov 
tudi pri dobičku tretje mesto 

čvrsto zaseda brežiški Kovis. 
Četrto mesto je zadržal JYSK, 
na peto pa se je s 16. mesta 
prebil leskovški izdelovalec le-
tališke opreme TIPS, kjer jim 
žal tudi ni uspelo pokomenti-
rati odličnega poslovnega re-
zultata v lanskem letu. Šesti 
je, kot že rečeno, sevniški Ta-
nin, kjer so po več kot trimili-
jonskem dobičku v letu 2017 
lani zabeležili nekaj manj kot 
dva milijona evrov dobička. 
Opazen skok, z 21. na sedmo 
mesto, je uspel krškemu izva-
jalcu elektro del na komplek-
snih industrijskih objektih El-
montu. »Poslovanje je rezultat 
25 let trdega in kakovostnega 
dela, ki so ga prepoznali tudi 
tuji naročniki, s katerimi smo 
v letu 2018 izvedli več projek-
tov kot v preteklosti. Za uspeh 
so zaslužna tudi domača – lo-
kalna podjetja, s katerimi so-
delujemo tudi v letu 2019. Le-
tos pričakujemo uspešno leto, 
ki bo prepoznano tudi v skrbi 
in pomoči lokalni skupnos-
ti,« je uspešno poslovanje po-
komentiral direktor Elmonta 
Ivan Čolak.

S četrtega na osmo mesto so 
padle Terme Čatež, mesto je 
izgubil letos deveti krški proi-
zvajalec sistemov za avtomati-
zacijo proizvodnje I.H.S., dese-
terico pa dopolnjuje podloški 
izdelovalec papirnatih vrečk 
Lastinski Pak. Največji skok 
je uspel bizeljskemu prevo-
zniškemu podjetju Transpor-

Tabela 3: PODJETJA Z NAJVIŠJIM DOBIČKOM V LETU 2018 
Vir: AJPES

2018 2017 Ime podjetja Kraj Čisti dobiček 
v EUR

Dodana 
vrednost v EUR

1 2 LISCA Sevnica 3.910.956 9.296.496
2 5 WILLY STADLER Leskovec pri Krškem 3.658.024 11.208.422
3 3 KOVIS Brežice 2.779.692 9.619.929
4 4 JYSK Brežice 2.241.556 7.398.108
5 16 TIPS Leskovec pri Krškem 2.182.930 6.083.489
6 1 TANIN SEVNICA Sevnica 1.957.759 7.003.608
7 21 DD ELMONT Krško 1.923.992 4.767.530
8 6 TERME ČATEŽ Brežice 1.677.134 15.439.262
9 8 I.H.S. Krško 1.651.035 6.861.966

10 7 LASTINSKI PAK Leskovec pri Krškem 1.524.863 4.469.268
11 10 ATHOS Kostanjevica na Krki 1.308.468 4.184.593
12 13 KOSTAK Krško 1.202.541 14.795.070
13 12 PAPIROTI Senovo 1.139.537 4.440.126
14 15 ŽARN KRŠKO Leskovec pri Krškem 1.107.927 2.845.509
15 42 TRANSPORT GAJ Bizeljsko 1.022.306 2.899.316
16 9 RESISTEC Kostanjevica na Krki 1.016.764 6.632.375
17 20 VIIG Podbočje 887.258 2.687.629
18 18 STILLES Sevnica 811.885 9.012.430
19 19 ZRNO Raka 755.236 1.676.910
20 - PREIS SEVNICA Sevnica 747.293 6.997.193
21 - RJMJ International Jesenice na Dol. 681.209 859.764
22 14 DELTA TEAM Krško 621.940 1.874.945
23 17 INO BREŽICE Krška vas 611.825 2.407.052
24 22 GAZELA Krško 465.456 1.238.542
25 24 KOOP Brežice 465.110 1.076.571
26 - RMZ HOLDING Bistrica ob Sotli 462.289 12.532
27 33 OFTALMO OKULISTIKA Krško 455.293 1.249.407
28 38 TA - REGULATOR Brežice 454.499 3.184.816
29 48 KOG Krško 396.154 470.885
30 28 INPLET Blanca 371.506 3.037.530
31 - METALIKA Leskovec pri Krškem 338.018 1.263.172
32 - POSAVC Brežice 324.844 3.254.706
33 - GRIESHABER LOGISTIKA Leskovec pri Krškem 323.165 2.968.656
34 - PAKLINE Krško 313.995 779.213
35 - TATALOVIČ Krško 309.937 703.555
36 - ARH ELEKTROMEHANIKA Leskovec pri Krškem 307.913 968.757
37 41 SAVA AVTO Boštanj 301.013 1.090.061
38 37 FUCHS MAZIVA LSL Krško 299.251 921.575
39 - DVIGALA PRIJATELJ Šentjanž 290.924 758.200
40 40 TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 284.410 1.011.824
41 46 CNC Tržišče 269.961 748.641
42 - STEKLARSTVO RESNIK Leskovec pri Krškem 268.690 1.833.129
43 - EUROFOREST Brežice 265.735 424.572
44 32 PAKO Jesenice na Dol. 260.456 1.177.246
45 - TRGOVINA, PREVOZI RESNIK Brestanica 260.289 468.276
46 - METALNA SENOVO Senovo 249.476 4.510.263
47 - BB LOGISTIKA Jesenice na Dol. 247.136 405.368
48 29 MUFLON Radeče 241.773 2.975.599
49 - TRBOVC Sevnica 237.599 431.067
50 26 SL - INŽENIRING Cerklje ob Krki 234.226 612.750

sti Franc Furlan. Tik za naj-
večjimi 50 podjetji sta ostala 
Trgokom iz Krškega in VIIG z 
Dobrave ob Krki ter tri od prej 
omenjenih izpadlih podjetij 
(Dušak, Grieshaber in Inkos).

50 največjih posavskih podje-
tij je imelo lani skupaj 887 mi-
lijonov evrov prihodkov, kar je 
skoraj 100 milijonov več kot v 
letu 2017. To predstavlja kar 
63 % prihodkov posavskega 
gospodarstva brez energeti-
ke, v primerjavi s prihodki ve-
like energetske peterice pa to 
znaša (le) 31 %. V petdese-
terici največjih je bilo zapos-
leno približno 5200 delavcev 
oz. približno polovico zapo-
slenih v neenergetskem go-
spodarstvu.

Najboljši: Lisca, Willy Stadler 
in Kovis

Kot smo se v teh letih že nava-
dili, se več 'dogaja' na lestvi-
ci 50 najuspešnejših podjetij, 
razvrščenih po doseženem čis-
tem dobičku. S prvega na šesto 
mesto je padlo sevniško lesar-
sko-kemijsko podjetje Tanin, 
na vrh pa je z drugega mes-
ta skočila njegova 'someščan-
ka' iz tekstilne branže Lis-
ca, ki je dosegla 3,9 milijona 
evrov čistega dobička oz. sko-
raj 40 % več kot leto prej. Kot 
nam je pojasnil generalni di-
rektor Lisce Marko Ninčević, 
je v strukturi njihove prodaje 
zaznati nadaljnje upadanje de-
leža veleprodaje na trgih Slo-
venije in nekdanje Jugoslavije, 
kjer sledijo strateški usmerit-

vi glede krepitve lastne malo-
prodajne mreže in s tem pre-
usmerjanje kupcev v njihove 
prodajalne. Lani se je znova, 
za 26 %, povečal delež sple-
tne prodaje. »V letu 2019 pri-
čakujemo nadaljnjo, a vendar-
le bolj zmerno rast prodajne 
realizacije, saj je pri poslova-
nju že čutiti vpliv gospodar-
skega ohlajanja na nekaterih 
naših zahodnih trgih kakor 
tudi nepredvidljiv vpliv neka-
terih drugih dejavnikov iz go-
spodarsko-političnega okolja, 
kot so npr. depreciacije posa-
meznih valut (Turčija, Rusija), 
omejitve izvoza (Iran), hitro 
naraščanja operativnih stro-
škov poslovanja itd.,« še doda-
ja prvi mož Lisce. 

Na drugo mesto po dobičku 
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BRDO PRI KRANJU, POSAVJE - 
V okviru Dneva inovativnosti 
je Gospodarska zbornica Slo-
venije (GZS) včeraj, 25.sep-
tembra, že sedemnajstič po-
delila nacionalna priznanja 
najbolj inovativnim podjetjem 
in inovatorjem v podjetjih in 
javno raziskovalnih zavodih. 
Potem ko je na regionalni rav-
ni sodelovalo 199 inovacijskih 
predlogov in prek 1.000 ino-
vatorjev in inovatorskih ekip, 
se je za priznanja na naci-
onalni ravni potegovalo 44 
najboljših inovacij iz vse Slo-
venije. Podelili so osem zla-
tih, dve posebni priznanji za 

mlado podjetje, 26 srebrnih, 
štiri bronasta priznanja, šti-
ri priznanja za prispevek na 
področju inovativnosti in dve 
posebni priznanji za razvoj-
no in inovacijsko sodelovanje 
gospodarstva in institucij zna-
nja. Nagrajena je bila tudi naj-
boljša inovacija leta po izboru 
javnosti, to je inovacija Avto-
matiziran stroj za sitotisk 3D 
oblike na nalivno pero podje-
tja Vivapen.

Posavje so na nacionalnem 
ocenjevanju zastopale tri ino-
vacije. Inovaciji radeškega 
podjetja Muflon Odlepljive 

tapete (inovatorji Barbara 
Sušin, Irena Kampuš, Ma-
tjaž Verdev in Nataša Pla-
uc) in inovacija krškega pod-
jetja Numip Visoko učinkovit 
venturijev element za upo-
rabo v farmaciji in procesni 
industriji (inovatorji: Matej 
Pleterski, Domen Zorko in 
Žiga Jeraj) sta prejeli srebr-
no priznanje, inovacija Stilles 
imitacija patinirane starane 
medenine razvojne skupine 
sevniškega podjetja Stilles pa 
bronasto priznanje. 

� P.�P./vir:�GZS�Posavska�
� gospodarska�zbornica�

Dve srebrni in bronasto priznanje v Posavje

Največ� dobička� so� lani� zabeležili� v� sevniškem� tekstilnem�
podjetju�Lisca,�ki�slovi�zlasti�po�izdelavi�ženskega�perila�in�
kopalk.�Gre�za�eno�redkih�tekstilnih�podjetij�v�Posavju,�ki�je�
'preživelo'�za�to�panogo�težavno�tranzicijo� iz�planskega�v�
tržni�gospodarski�sistem�(foto:�S.�R.).�
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Tehnološka 
oprema 
za boljši jutri

www.kim.si
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ti Gaj, ki se je z dobrim milijo-
nom dobička z 42. povzpel na 
15. mesto na lestvici. Opaznej-
ši skoki na lestvici so uspeli še 
podjetjem Oftalmo okulistika, 
TA – Regulator, KOG …

Med kar 16 novinci na lestvi-
ci se je najvišje zavihtelo še 
eno podjetje iz kovinske bran-
že, sevniški Preis, s tremi če-
trtinami milijona dobička. Kot 
so nam sporočili iz podjetja, ki 
na mednarodnem trgu nasto-
pa kot proizvajalec in ponu-
dnik rešitev za visokokakovo-
stne varjene konstrukcije, je 
bilo njihovo poslovanje v lan-
skem letu izjemno uspešno. »S 
svojo strokovnostjo, znanjem, 
izkušnjami ter uspešno izve-
denimi projekti v preteklosti 
smo postali razvojni dobavi-
telj ključnim akterjem na trgu 
vodilnih svetovnih ponudnikov 
transformatorjev. Prav zato so 
nam bili s strani kupcev zau-
pani zahtevni projekti, ki smo 
jih tudi uspešno zaključili, kar 
se kaže v rezultatu poslova-
nja v preteklem letu,« so oce-
nili razloge za ta uspeh. V leto-
šnjem letu še bolj intenzivno 
investirajo v razširitev kapaci-
tet – tako v infrastrukturo, po-
sodobitev proizvodne tehno-
logije kot tudi v zaposlene: »V 
letu 2019 smo do konca avgu-
sta zaposlili 64 novih sodelav-
cev, podjetje pa ima v tem tre-
nutku 250 zaposlenih. Zaradi 
velikega obsega investicij v le-

tošnjem letu ne pričakujemo 
takšnega dobička kot lani, pri-
čakujemo pa rahlo rast v proi-
zvedenih količinah.«

Na 21. mesto se je uvrstilo 
podjetje RJMJ International, 
registrirano v Slovenski vasi, 
ki se, kot lahko izvemo na 
spletu, ukvarja s trgovino na 
debelo s parfumi in kozmeti-
ko, na 26. mesto pa podjetje 
za finančne storitve RMZ Hol-
ding s sedežem v Plesu v bi-
striški občini. 

Ostalih 13 novih podjetij na 
lestvici najdemo od 31. mes-
ta dalje, gre pa tako za dokaj 
znana (Metalika, Posavc, Grie-
shaber, Pakline, Tatalovič, Arh, 
Dvigala Prijatelj, Metalna, Tr-
bovc) kot manj znana podjetja 
(Euroforest, Trgovina, prevozi 
Resnik, BB logistika). Tudi tu 
izpostavljamo edinega samo-
stojnega podjetnika v tej dru-
ščini, Steklarstvo Resnik iz Le-
skovca pri Krškem, ki se je z 
dobrega četrt milijona evrov 
dobička uvrstil na 42. mesto 
med najuspešnejšimi.

Z lestvice je glede na leto prej 
izpadlo kar 16 podjetij, med 
njimi kar nekaj takšnih, ki so 
se lani prvič pojavila v njenem 
zadnjem delu, pa tudi nekaj 
bolj znanih podjetij, kot so de-
nimo Plastoform, Rafael, Evro-
sad, Radeče papir nova, Kopi-
tarna, Gradnje … Tik pod 50. 
mestom so ostali Termoglas, 
Jomi labels, Špengler, Grad-
nje, Prele …

Podjetja z lestvice 50 naju-
spešnejših v Posavju so lani 
skupaj ustvarila 44 milijonov 
evrov dobička oz. kar pet mi-
lijonov več kot leta 2017, s či-
mer so za tri milijone evrov 
prekosila veliko energetsko 
peterico, njihov delež pri do-
bičku vseh družb izven ener-
getike pa je znašal 72 %. Nji-
hova skupna dodana vrednost 
je znašala 181 milijonov evrov, 
kar je tretjina regijske bilan-
ce, pa tudi 26 milijonov evrov 
več dodane vrednosti kot v že 
večkrat izpostavljeni energet-
ski peterici.

Krško še povečalo razliko 
do ostalih

In še primerjava med obči-
nami. Znano je, da imajo v 
posavskem gospodarstvu 
prevladujočo vlogo podjetja 
iz krške občine, kjer imajo se-
dež štiri od petih velikih ener-
getskih podjetij. Krške gospo-
darske družbe tako prispevajo 
kar 81 % regijskih prihodkov, 

64 % neto čistega dobička in 
59 % neto dodane vrednosti, 
ob tem pa imajo 47 % zapo-
slenih v Posavju. Podjetja iz 
krške občine so okrepila svo-
jo prevlado tudi na lestvici 50 
najuspešnejših. Na njej jih je 
namreč skoraj polovica (23), 
zabeležila pa so še šest mili-
jonov evrov več dobička (20,6 
milijona evrov) oz. 47 % prve 

petdeseterice. Potem ko so jih 
leta 2017 skoraj dohitela sev-
niška podjetja, so lani brežiška 
podjetja (na lestvici jih je 14) 
za milijon evrov povečala svoj 
dobiček (11,6 milijona evrov 
oz. 26 %), dober milijon manj 
pa ga je zabeležilo devet sev-
niških podjetij med prvih 50 
(8,9 milijona oz. 20 %). Dve 
kostanjeviški podjetji na le-
stvici sta skupaj zabeleži-
li 2,3 milijona evrov dobička 
oz. 5 %, po slabega pol milijo-
na oz. četrt milijona pa sta pri-
spevali po eno bistriško in eno 
radeško podjetje.

Podjeta v dobri kondiciji, 
a zadržana pri napovedih

Direktor GZS Posavske gospo-
darske zbornice Darko Go-
rišek ocenjuje, da so posav-
ska podjetja še vedno v dobri 
»kondiciji«, kar pomeni, da lah-
ko na ravni regije pričakujemo 
vsaj enake poslovne rezultate 
kot lansko leto. »So pa podje-

tja postala zadržana pri napo-
vedih za leto 2020 in 2021, ko 
lahko v določenih panogah pri-
čakujemo krčenje gospodarske 
aktivnosti,« dodaja. »Ne glede 
na prihodnja dogajanja v sve-
tovnem gospodarstvu, od ka-
terega smo posredno odvisni 
tudi v Sloveniji in Posavju, smo 
tako na ravni države kot ravni 
regije močno izvozno orienti-
rani, bo pa posavsko gospodar-
stvo zagotovo našlo rešitve na 
številne prihajajoče izzive, saj 
so podjetja na te izzive bistve-
no bolje pripravljena kot ob 
prehodu zadnjega desetletja.«
� Peter�Pavlovič

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2018 (TOP 50)
nadaljevanje�s�str.�11

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

Brežiškega sejma letos ne bo
BREŽICE – Iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino 
(ZPTM) Brežice so sporočili, da so se v sodelovanju z Občino 
Brežice, ki je glavni financer Podjetniško obrtnega in kmetij-
skega sejma Brežice, odločili, da ga letošnje leto ne izvedejo v 
načrtovani »sejemski obliki«. Kot navajajo, je Občina Brežice 
v letu 2011 zasnovala Podjetniško obrtni in kmetijski sejem 
Brežice s ciljem predstaviti lokalne akterje na področju pod-
jetništva, obrti in kmetijstva širši javnosti, jih medsebojno po-
vezati, na splošno promovirati področja v javnosti, ustvari-
ti prostor novih priložnosti. »V devetih izvedbah sejma smo 
v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice kot or-
ganizator javnosti predstavili podjetnike izven občine in s se-
dežem v občini. Zabeležili smo 665 sejemskih nastopov, od 
tega 336 sejemskih nastopov podjetnikov z območja občine. 
V devetih letih smo izvedli 20 dni pestrih sejemskih aktivno-
sti,« sporočajo iz brežiškega zavoda. »Na podlagi prejetih od-
zivov občinskih podjetnikov, obrtnikov in kmetovalcev bomo 
POK zasnovali malo drugače: v mesecu novembru bomo v treh 
dneh izvedli forume na področjih sejma, kjer bomo ponudi-
li prostor za svetovanje posameznikom, predstavitev novosti 
na področjih v obliki predavanj, predstavitev novih, inovativ-
nih storitev in produktov podjetnikov, obrtnikov in kmetov iz 
občine in izvedbi anket za prihodnje sodelovanje.«  P. P.

Občina
Število družb Vrednost dobička
2018 2017 2018 2017

Krško 23 20 20.642.918 14.720.420
Brežice 14 14 11.550.138 10.589.781
Sevnica 9 11 8.898.895 10.299.534
Kostanjevica 2 3 2.325.232 3.134.046
Radeče 1 2 241.773 727.719
Bistrica ob S. 1 - 462.289 -
SKUPAJ 50 50 44.121.245 39.471.500

Tab 4: PRVIH 50 DRUŽB IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH 
Vir: AJPES in lastni izračuni
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Na vprašanje, kaj je najbolj 
zaznamovalo leto 2018 v 
posavskem gospodarstvu in 
še posebej v njihovi panogi, 

Cvetanovski odgovarja, da je 
podjetja v njihovi panogi ve-
liko prej, kot je bilo javno za-
znati skozi medije, doletela 
globalna negotovost: »Trgo-
vinski spori, suše v dobršnem 
delu zahodnega sveta in ostali 

makroekonomski dejavniki so 
od nas zahtevali dodatne na-
pore po stabilizaciji prihodkov 
in fleksibilni organizaciji znot-
raj podjetij.« Zidarič Kožar-
jeva ocenjuje, da je bilo leto 
2018 izredno uspešno in ugo-
dno z vidika gospodarskih ka-
zalnikov, tudi v njihovem pod-
jetju, saj so dosegli najboljši 
prodajni rezultat doslej. »Se 
je pa taka rast odrazila v ne-
zadostni preskrbljenosti s ka-
dri in veliki fluktuaciji zaposle-
nih. Razlogi pa niso samo višje 
plače pri drugih zaposlovalcih 
v primerjavi s tekstilno pano-
go, ampak tudi v pogojih dela. 
Delo v treh ali štirih izmenah je 
namreč med iskalci zaposlitve 
kljub visokim dodatkom izred-

no nepriljubljeno,« je še doda-
la. Muha pa pravi, da ne more 
govoriti o oceni posavskega 
gospodarstva, lahko pa pove, 
da je bilo lansko leto za njiho-
vo skupino rekordno po dose-
ženih prihodkih. »V tem letu 
smo nadaljevali z investicijami 
in pridobili 22 novih sodelav-
cev na novih delovnih mestih. 
Nadaljujemo z investicijskimi 
vlaganji, vsako leto prekašamo 
prejšnje tudi z vidika novih na-
ložb,« je dodal. 

Recesija prihaja z zamikom

V letošnjem letu podjetja, ki 
po večini izvažajo, zaenkrat še 
ne čutijo recesije, ki jo zazna-
vajo na zahodnih trgih, pra-
vi Cvetanovski. »Res pa je, da 
ta vedno pride k nam z zami-
kom. Na koncu leta lahko pri-
čakujemo boljše rezultate kot 
v letu 2018. Pri tem pa se mo-

ramo vsi skupaj zavedati, da 
moramo biti pripravljeni na 
hitre spremembe v obe sme-
ri in s tem povezane prilago-
ditve poslovanja znotraj pod-
jetij,« opozarja. Muha pravi, 
da letošnje leto zaznamuje 
problem pomanjkanja ustrez-
nih proizvodnih in operativnih 
kadrov, ki jih v našem bazenu 
ni več mogoče pridobiti, zato 
se ponje obračajo v tujino. »Za 
leto 2019 načrtujemo doseči 
začrtane rezultate, planiramo 
nekoliko manjše prihodke kot 
2018, ker se bodo veliki pro-
jekti nadaljevali in zaključili v 
letu 2020,« še dodaja. V Inple-
tu pa v letošnjem letu že bele-
žijo upad naročil, pravi Zida-
rič Kožarjeva, glavni razlog pa 

je v velikih zalogah, ki so si jih 
kupci ustvarili s preveč optimi-
stičnimi napovedmi, ne gre pa 
zanemariti niti vse glasnejših 

opozoril o bližajoči se recesi-
ji. »Na to smo se odzvali z raci-
onalizacijo dela in pospešitvi-
jo razvojnih projektov, ki so v 
zadnjih dveh letih zaradi hitre 
rasti in zasedenosti kapacitet 
malce zastali,« dodaja. 

Potencial tudi izven 
energetike

Prevlado energetike v posa-
vski gospodarski bilanci Muha 
komentira z besedami, da je 
to eden »najbolj pomembnih 

sektorjev v okviru slovenske-
ga gospodarstva in je dobro, 
da se nahajamo v tem podro-
čju, kjer je ta sektor izrazit in 
močan«. Ocenjuje, da se Slove-
nija v vseh gospodarskih pa-
nogah razvija in je polna ino-
vacij. Tudi Cvetanovski smatra, 
da je energetika eden glavnih 
stebrov vsake države. »Vesel 
sem, da je Posavje tisto, ki v 
Sloveniji in širše premore do-
volj strokovnega kadra, ki us-

pešno vodi to strateško po-
membna panogo,« meni. Kar 
se tiče neizkoriščenih potenci-
alov je izpostavil še vedno pre-
majhno ozaveščanje širše oko-
lice o ekološki predelavi hrane 
in s tem povezanih nišnih po-
slovnih priložnosti. »Zdrava, 
neoporečna hrana v kratki do-
baviteljski verigi bo imela ve-
liko poslovnih priložnosti,« je 
prepričan. Tudi Zidarič Kožar-
jeva se pridružuje mnenju, da 
je energetika za Posavje zelo 
pomembna in da je prav, da 
se v polnosti izkoristi njen po-
tencial. »Glede ostalih panog 
pa imajo vsa podjetja, ki so se 
v zahtevnih razmerah do sedaj 
uspela obdržati, potencial tudi 
v prihodnje. Ključno je, da se 
zavedamo neprestanih spre-
memb in z njimi povezanih 
priložnosti ter da jih znamo 
čim bolje izkoristiti,« pa oce-
njuje potencial ostalih panog.

Občinam pozitivna …

Sogovornike smo vpraša-
li tudi za oceno aktivnosti lo-
kalnih skupnosti pri spodbu-
janju stimulativnega okolja za 
podjetništvo. Načeloma so jim 

vsi trije dali pozitivno oceno. 
»Bolj problematično je in bi 
morali narediti nekaj več gle-
de skupnega delovanja in so-
delovanja,« dodaja Muha, Zi-
darič Kožarjeva pa opozarja: 
»Edina pomanjkljivost, ki bi jo 
res izpostavila, je nerazumljiva 
pasivnost pri gradnji tretje ra-
zvojne osi. Moderna cesta, ki bi 
povezala Celje in Novo mesto 
ter nas približala avtocestne-
mu križu, bi bila velika prido-

bitev za gospodarstvo, hkrati 
pa bi zadržala v našem okolju 
več perspektivnih mladih lju-
di. Moderna cestna povezava 

bi nam približala obe največ-
ji mesti, ki sta središči kultur-
nega in družbenega življenja.« 

… državi slabša ocena

Pa ocena države pri obliko-
vanju gospodarstvu in podje-

tništvu naklonjene regulati-
ve? Cvetanovski ji daje oceno 
prav dobro. »Država bi lahko 
izboljšala regulative na različ-
nih področjih, npr. konkretnih 
razbremenitvah dajatev pri 
stimulativnem in variabilnem 
nagrajevanju zaposlenih, po-
enostavljenih postopkih pri-
dobivanja subvencij za mlade 
kmete in prevzemnike kmetij 
ter razbremenila mlade pod-

jetnike in podjetnice prispev-
kov in dajatev za prvi vstop v 
aktivno delovno okolje.« Slab-
še sta državo ocenila druga dva 
sogovornika. Muha poleg pre-
obilja regulative izpostavlja 
tudi slabo delo nekaterih urad-
nikov: »Zato največkrat priha-
ja do zamud in zaustavljanja 
podjetniških iniciativ. Želim 
si, da bi vsaj ta vlada uspe-
la zmanjšati število predpi-
sov, zakonskih in podzakon-
skih aktov, ker bi to pomenilo 
svobodo podjetništvu. Neka-
teri napadajo trenutno vlado 
zaradi premalo novo spreje-
tih zakonov, mi jo v tem pod-
piramo in si želimo, da je tega 
čim manj.« Zidarič Kožarjeva 
kot razlog za negativno oce-
no omenja »prehitre in pre-
malo premišljene odločitve«. 
Pohvalila je razbremenitev re-
gresa, »hkrati pa je to izničeno 
z brezkompromisnim spreje-
mom Zakona o minimalni pla-

či, ki bo gospodarstvu v nas-
lednjih letih prinesel izredno 
veliko negativnih posledic. Za 
določene panoge, tudi tekstil-
no, bo ta zakon pomenil veliko 
dodatno obremenitev na stra-
ni stroškov dela. Ob tem pa dr-
žava naredi bistveno premalo, 
da bi racionalizirala porabo 
davkoplačevalskega denarja.«

� Peter�Pavlovič

Vse glasnejša opozorila o bližajoči se recesiji
POSAVJE – O stanju v regijskem gospodarstvu gotovo največ vedo tisti, ki z njim živijo in dihajo vsak dan. Da bi še z njihovega vidika osvetlili pogled na to podro-
čje, smo k besedi povabili tri posavske gospodarstvenike: predsednika uprave komunalno-gradbenega podjetja Kostak Krško Miljenka Muho, direktorja podjetja 
INO Brežice, ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijske in komunalne opreme, Aleksandra Cvetanovskega in direktorico podjetja Inplet, ki izdeluje elastična in neela-
stična pletiva, Heleno Zidarič Kožar.

Aleksandar�Cvetanovski:�Zdrava, neoporečna 
hrana v kratki dobaviteljski verigi bo imela 
veliko poslovnih priložnosti.

Helena�Zidarič�Kožar: Delo v treh ali štirih 
izmenah je med iskalci zaposlitve kljub visokim 
dodatkom izredno nepriljubljeno.

Miljenko�Muha: Želim si, da bi vlada uspela 
zmanjšati število predpisov, ker bi to pomenilo 
svobodo podjetništvu.

Aleksandar�Cvetanovski Helena�Zidarič�Kožar Miljenko�Muha

Numip d.o.o., 
Cvetkova ulica 27,1000 Ljubljana 

Podružnica Krško: 
CKŽ 135e, 8270 Krško

Jedrska: +386 (0)7 49 12 433  |  Farmacevtska: + 386 (0)7 49 12 451 
Energetska in procesna: + 386 (0)7 49 12 420

  INŽENIRING 
MONTAŽA 

VZDRŽEVANJE
Jedrska, farmacevtska, 

energetska & procesna industrija

info@numip.siwww.numip.si
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ČAKALNIH VRST 
V ZDRAVSTVU NI!

Z Vzajemno

Zdravstvena polica – hitra pot do specialista.

Zdravstveno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov 
samoplačniških zdravstvenih storitev doma ali v tujini 
v mreži Vzajemna Net.

PE NOVO MESTO

Novi trg 7

8000 Novo Mesto

tel. 07 39 35 360 

Sevnica
Trg svobode 12, tel. 07 81 62 650

Brežice
Černelčeva cesta 3a, tel. 07 49 63 980

Krško
Bohoričeva ulica 9, tel. 07 48 80 580www.vzajemna.si

oglas_Zdravstvena polica_PE Novo Mesto_128x111mm.indd   1 28. 03. 2019   14:48:17

Afirmat d.o.o., 
Gržeča vas 24, 
8273 Leskovec pri Krškem 

Skupaj z vami 
ustvarjamo prihodnost.

Energetska sanacija 
OŠ Kostanjevica na Krki

Za boljše zdravje in počutje 
obiščite našo Bioprodajalno Norma v Qlandii Krško.

®

www.tanin.si

PREHRANA ŽIVALIPREHRANA ŽIVALI

PROIZVODNI PROGRAMPROIZVODNI PROGRAM

IZDELKI IZ BIOMASEIZDELKI IZ BIOMASE

Rešitve za posamezne težave, ki nastajajo pri 
sodobni reji živali.

ENOLOGIJAENOLOGIJA
Ekstrakti tanina za žlahtenje vin in žganih pijač

TEKSTIL IN USNJETEKSTIL IN USNJE
Za ustvarjanje edinstvenih lastnosti 

usnja in tekstila.
Izdelki iz biomase za uporabo v speci�čnih vejah 

industrije.

Znanje  Kakovost  Zanesljivost

Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in proizvodov na 
področju varjenih konstrukcij ter pri tem uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi 

vlaganji v posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet smo eden izmed najbolje opremljenih 
proizvajalcev tovrstnih konstrukcij v Evropi.

V svoje vrste vabimo nove sodelavce na delovnih mes�h
ključavničar, varilec in pleskar.

Omogočamo tudi kadrovske š�pendije, opravljanje obvezne prakse, študentskega dela ter 
priučitve poklicev skozi delovni proces pod vodstvom usposobljenih mentorjev.

www.preisgroup.com

Numip d.o.o., 
Cvetkova ulica 27,1000 Ljubljana 

Podružnica Krško: 
CKŽ 135e, 8270 Krško

INŽENIRING 
MONTAŽA 
VZDRŽEVANJE
Jedrska, farmacevtska, 
energetska & procesna industrija

Jedrska: +386 (0)7 49 12 433  |  Farmacevtska: + 386 (0)7 49 12 451  |  Energetska in procesna: + 386 (0)7 49 12 420

info@numip.siwww.numip.si
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S SPOŠTOVANJEM DO NARAVE

WWW.OPTIKARIMC.NET

na enem mestuvse za vaš vid
KK: 051 625 626 BR: 031 884 442

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

HOTELSKA OPREMA
PISARNIŠKA OPREMA
OPREMA ZA PLOVILA

35-letna tradicija izdelave 
visokokakovostnega pohištva in pohištvene opreme.

Varna razgradnja jedrskih objektov, vključ-
no z dolgoročnim ravnanjem z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom, zahteva pre-
cejšnja finančna sredstva. Da se zagotovi po-
polna razgradnja v jedrskem objektu v skladu z 
varnostnimi standardi, morajo biti zadostna fi-
nančna sredstva zbrana pravočasno.
V skladu z načelom »onesnaževalec plača« mo-
rajo jedrski upravljavci nameniti primerna fi-
nančna sredstva za stroške razgradnje v priho-
dnosti že med življenjsko dobo teh objektov.

POSLOVANJE SKLADA

Na kapitalskih in finančnih trgih je bilo leto 2018 
izjemno zahtevno in turbulentno ter podvrže-
no mnogim nenadnim spremembam. Vse to je 
pomembno vplivalo na rezultate Sklada. Če je 
še vse do konca polletja kazalo na pozitiven do-
nos portfelja, pa so se razmere na trgih v dru-
gi polovici leta močno spremenile. Delniški trgi 

so samo v decembru v povprečju izgubili 8,6 % 
vrednosti, v zadnjem četrtletju pa kar 12,4 %. 
Vse to je vplivalo na donos portfelja Sklada, ki je 
v letu 2018 znašal -0,94 %. Dolžniški vrednostni 
papirji v portfelju Sklada so v letu 2018 zrasli za 
0,1 %, segment lastniških vrednostnih papirjev 
pa je zabeležil upad -7,94 %. Sklad je dosegal ne-
gativen donos predvsem v naložbenih razredih 
z višjim naložbenim tveganjem znotraj posame-
znega naložbenega razreda (obvezniški skladi, 
delniški skladi, podjetniške obveznice), četudi 
je delež teh naložb v portfelju, še posebej del-
niških naložb, razmeroma nizek. Lastniški vre-
dnostni papirji v protfelju Sklada so v letu 2018 
izgubili 7,94 %. Portfelj Sklada je ob koncu leta 
2018 znašal 198,7 milijona evrov.
Sklad je v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov 
nad odhodki v višini 4,9 milijona evrov. Zaradi 
povečanih aktivnosti v zvezi z izgradnjo odlaga-
lišča radioaktivnih odpadkov v prihodnjih letih in 
povečanih obveznosti iz naslova nadomestila za 

omejeno rabo prostora Občini Krško pa lahko v 
prihodnje pričakujemo povečano rast odhodkov.
V prvih mesecih leta 2019 je prišlo do rasti teča-
jev na trgih, kar se je odrazilo tudi v rasti vred-
nosti portfelja Sklada. 31. avgusta 2019 je sta-
nje portfelja Sklada znašalo 206,7 milijona evrov, 
medtem ko je portfelj Sklada dosegel donos v vi-
šini 3,74 %. Ob tem pa se je potrebno zavedati, 
da so razmere na kapitalskih trgih izjemno vo-
latilne in da se v zadnjih letih srečujemo z do-
nosnostmi, ki so pri nekaterih državah negativ-
ne tudi še v 10-letnem obdobju, kar je bistveno 
drugače od stanja na trgu v preteklosti, ko so do-
nosnosti presegale mejo 4 %.

SKLAD IN ARAO

V preteklem letu je Sklad za namen financiranja 
poslovanja ARAO izplačal sredstva v višini 1,2 
milijona evrov in v obdobju 1998–2018 v višini 
43,0 milijona evrov, od tega je strošek za nado-
mestilo Občini Krško za omejeno rabo prostora, 
ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa lokalni skupnos-
ti, znašal 14,9 milijona evrov. 

SKLAD IN LOKALNE SKUPNOSTI

Tematika procesa iskanja družbene sprejemlji-
vosti za umeščanje jedrskega objekta, odlaga-
lišča NSRAO na lokaciji Vrbina, v občini Krško je 
pogojevala sprejem zakonodaje na način zago-
tavljanja ustreznega nadomestila oz. vzpodbud, 
ki lokalni skupnosti za to, da sprejme sobivanje z 
jedrskim objektom, ki je v širšem javnem intere-
su, omogoča določene prednosti in ugodnosti. 
Danes je Sklad zavezanec za plačilo nadomesti-
la zaradi omejene rabe prostora Občini Krško, 
na območju katere bo izgrajeno odlagališče. Do 
spremembe zakonodaje je bil Sklad zavezanec 
za plačilo nadomestila tudi občinam Kostanje-
vica na Krki, Brežice, Sevnica in Kozje.

V letu 2018 je Sklad Občini Krško plačal 5,9 mi-
lijona evrov. V letih od 2004 do 2018 pa je bilo 
občinam iz naslova nadomestila nakazanih 49,5 
milijona evrov.

PREGLED VPLAČIL PRISPEVKA ZA 
RAZGRAD NJO IN IZPLAČIL OBVEZNOSTI 
SKLADA 

V obdobju od leta 1995 do konca leta 2018 je 
je bilo v Sklad vplačanih 194,6 milijona evrov, 
skupna vrednost transferjev, ki jih je Sklad na-
kazal za delovanje ARAO in občinam (sredstva, 
vplačana za namen sofinanciranja del ARAO in 
nadomestil občinam za omejeno rabo prosto-
ra niso valorizirana), pa je znašala 92,5 milijona 
evrov. Razlika med vplačanimi zneski in izplači-
li, tj. znesek neto prilivov, tako znaša 102,1 mi-
lijona evrov. 
Odlivi za ARAO in občine predstavljajo kar 
46,98 % finančnega portfelja Sklada, ki bi sicer 
znašal 289,4 milijona evrov. Sklad sodi med kon-
servativne vlagatelje, katerih cilj ni maksimizira-
nje donosnosti, temveč varno upravljanje port-
felja.
Poslovanje Sklada v letu 2018 lahko označimo 
kot izjemno zahtevno, nepredvidljivo in težko. 
Kljub težnji po skrbnem upravljanju sredstev, 
primerni naložbeni politiki, nenehnemu aktiv-
nemu upravljanju s tveganji in predanosti vseh 
vključenih akterjev pri upravljanju sredstev Skla-
da je Sklad dosegel negativen donos. Dosegati 
pozitivno donosnost in slediti doseganju pov-
prečne donosnosti je ena izmed ključnih nalog. 
Ob tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da gre za 
sklad s konservativno naložbeno politiko in da 
je varnost sredstev ter ohranjanje vrednosti pre-
moženja osnovno vodilo pri upravljanju. Vseka-
kor pa so razmere na kapitalskih in finančnih tr-
gih nepredvidljive.

Poslovanje Sklada NEK

Finančni portfelj Sklada od leta 1996 do leta 2018
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Ker rad vozim

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

KOVIS d.o.o. Brezina 102, SI-8250 Brežice        +386 7 499 11 80        info@kovis-group.com       www.kovis-group.com

Kovis je mednarodno inovativno podjetje 
za razvoj in proizvodnjo visoko kakovostnih 
proizvodov za železniško industrijo ter 
druge industrijske sektorje. 

Razvoj in inovativnost podjetju narekujta 
tempo in odpirata vedno nove poslovne 
priložnosti, zato deluje v skladu s sloganom 
– dobre ideje kreirajo prihodnost.

NOVO v Krškem!
• Psihološko svetovanje posameznikom, parom, družinam 
• Kadrovsko psihološke storitve za podjetja 
• Ostale terapevtske storitve ( Bownova terapija , Re�eksoterapija, 
 Access Bars, Reiki)

S prepletom različnih terapevtskih metod 
do celostne obravnave in osebne spremembe!
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Po poteh in sledeh 

Gorjana
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

www.highlander.life

Adrenalinsko 
doživetje 

za vso 
družino
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DENTALNI CENTER TATALOVIĆ

Za Vaš nasmeh.

tatalovic.si                            info@tatalovic.si                  +386 74 922 012

Delo opravljamo s srcem. Pacientu prisluhnemo in se mu v celoti posvetimo.  

Strokovnost, medsebojno sodelovanje in kakovostna izvedba storitev so rezultat  
naših več kot 25-letnih izkušenj in prizadevanj!

BOŠTANJ – V poslovni coni ob HE Boštanj raste nov gospodar-
ski kompleks (na fotografiji), v katerem bo potekala predelava 
in konzerviranje sadja ter zelenjave, proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov. Proizvodni proces bo razdeljen na štiri 
procesne sklope, in sicer na pripravo surovin, mešanje in obliko-
vanje sredic iz suhega sadja ter oreščkov, čokoladiranje in draži-
ranje ter pakiranja končnih izdelkov.
Dvoetažni objekt, katerega ogrodje je že vidno, bo sestavljen iz 
skeletne kovinske konstrukcije, postavljene na AB temelje. Obse-
gal bo proizvodni in skladiščni del v pritličju ter pisarne in pomo-
žne prostore v prvem nadstropju. Zunanja ureditev bo obsegala 
izvedbo vzdolžnega parkirišča, platoja za nakladanje in razkla-
danje, komunalnih priključkov, betonske varovalne ograje v vi-
šini 1,5 metra in žične ograje višine 2,5 metra ter drsnih vrat na 
izvozu tehnološke poti. Celotna velikost zemljišča je 5.297 m2, v 
bližini pa se nahajata avtomehanična delavnica in hidroelektrar-
na. Zemljišče, na kateri poteka gradnja, je v lasti podjetja Baron 
International iz Radeč, ki je tudi investitor. S.�R.

Raste nov gospodarski kompleks

Zakonca Stanič sta hišo v sta-
rem mestnem jedru Krškega 
kupila v letu 2006 in jo po zah-
tevni postopni obnovi, ki smo 
jo predstavili v prejšnji številki 
časopisa, spremenila v objekt, 
namenjen tako klasičnemu 
kot poslovnemu turizmu. De-
jan Stanič, nosilec poslovne 
dejavnosti SAX reklame, je ob 
krajšem slavnostnem dogodku 
ob predaji nastanitvenih kapa-
citet v Mestni vili povedal, da 

ta predstavlja lep prispevek 
mestnemu središču z več vidi-
kov: »Ker je s tem ponovno te-
meljito obnovljena ena od naj-
starejših mestnih hiš, kar staro 
mestno jedro potrebuje in k 
čemur so naravnani tudi cilji 
Občine Krško, hkrati pa pred-

Dodana vrednost turizmu
KRŠKO – Zakonca Ksenija in Dejan Stanič iz Krškega, ki od leta 1998 krmarita podjetje SAX reklame s sede-
žem v Ljubljani in poslovno enoto v Krškem, sta 13. septembra s hčerama Hano in Lano v Krškem predala 
namenu Mestno vilo. 

stavlja tudi velik prispevek k 
nastanitvenim kapacitetam v 
Krškem, kjer teh primanjkuje, 
še posebej z vidika poslovnega 
turizma. Potrebo po teh izka-
zuje več poslovnih subjektov 
v ožjem pa tudi širšem lokal-
nem okolju, ki sodeluje s tuji-
mi strokovnjaki, inženirji, pro-
jektanti in drugimi profili. Eni 
od teh se med bivanjem nasta-
nijo v hotelih, v katerih se ka-
pacitete hitro zapolnijo, drugi 

si želijo drugačen stil nasta-
nitve, ki ga je do sedaj v mes-
tu primanjkovalo in ga nudi-
jo apartmaji v Mestni vili kot 
miks med klasičnimi stanova-
nji in hotelom, to je zasebnost, 
udobje ter mir za ustvarjalno 
delo ali počitek.«

Pet sodobno opremljenih 
apartmajev, poimenovanih po 
naravnih znamenitostih, v ob-
jemu katerih leži mesto, in si-
cer Krško polje, Sava, Trška 
gora, Sremič in Libna, se po vi-
dezu razlikuje, zasnovani pa so 
po podobnem si konceptu. Vsi 
omogočajo nastanitev treh do 
štirih oseb. V vsakem apartma-
ju se nahaja skupna kuhinja s 
pripomočki in opremo, kopal-
nica, dve stranišči ter tri lično 
ter s pohištvom, internetno 
povezavo in televizijo opre-
mljene sobe. Kljub temu da 
imajo videz klasičnih stano-
vanj, bodo najemnikom nudi-
li tudi storitve, kot so čiščenje, 
menjava brisač in posteljnine. 

Apartmaje bo mogoče naje-
ti za krajši ali daljši čas, naje-
mnikom pa bo za druženje in 
sprostitev na voljo tudi atrij-
ski prostor v pritličju objekta, 
v katerem bo urejen tudi po-
slovni lokal za izvajanje tihe 
poslovne dejavnosti.
 Bojana Mavsar

Dejan�Stanič�z�otrokoma�in�soprogo�na�otvoritvi

Za�druženje�in�sprostitev�je�na�voljo�atrijski�prostor

KRŠKO – V Kleti Krško so 24. 
septembra opravili prvo trga-
tev cvičkove brajde, zasajene 
11. maja lani ob 90-letnici kle-
ti. Trgatev, na katero so pova-
bili tudi člane Kluba ljubiteljev 
vinske kleti Krško in poslovne 
partnerje, so pod nadzorom 
viničarja krške kleti Vinka 
Vrhovška opravili sadilci de-
vetih trt v brajdi, nekatere so 
zaradi odsotnosti nadomesti-
li zaposleni v KZ Krško. 
Kot je povedal direktor za-
druge Janez Živič, so v krški 
kleti sicer šele pričeli s trgat-
vijo belih sort grozdja in mod-
re frankinje. »Sladkorne stop-
nje so letos nekoliko nižje, tudi 
pridelek je količinsko manjši. 
Leto je bilo kar naporno, saj 

je po lepem začetku pomladi 
maja prišla ohladitev z veliko 
padavinami in začelo se je za-
ostajanje v vegetaciji,« je po-
vedal Živič. S trgatvijo rdečih 
sort grozdja bodo še počaka-
li, da grozdje čim bolj dozori. 

V Kleti Krško sicer 
obdelujejo deset 
hektarjev lastnih 
vinogradov, prib-
ližno milijon in pol 
kilogramov grozdja 
pa bodo odkupili, 
večinoma od čla-
nov zadruge. Imajo 
tudi še nekaj starih 
zalog vina, ki jih 
niso uspeli proda-
ti zaradi obilnih le-
tnikov, kar je sicer 

težava tudi pri drugih vinogra-
dnikih. »Posledično prihaja na 
trgu do padanja prodajnih cen 
in tudi do dumpinga oz. pro-
daje po nižjih cenah od lastne 
cene,« je še dodal Živič.
 P. P.

Prvič potrgali cvičkovo brajdo

Nekaj�trt�je�potrgal�glavni�enolog�krške�
kleti�Jure�Grubar.
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SPOT SVETOVANJE POSAVJE

Do konca leta se bodo odvijala izobraževanja 
z različnimi aktualnimi tematikami: 
• Usposabljanje na področju tujega jezika
• Kako prodati svoj izdelek / storitev, učinkovito trženje
• Celostna poslovna podoba (o blagovnih znamkah ipd.)
• Digitalni vsebinski marketing
• Varovanje računalniških sistemov proti zlorabam in 

nepooblaščenim vdorom, spletne goljufije, spletno 
nakupovanje 

• Računalništvo – učenje uporabnih programov
• Predstavitve dobrih praks 

Obenem najavljamo tudi »INFO - DAN ZA PODJETNIŠTVO – DAN 
ODPRTIH VRAT«, kjer boste potencialni podjetniki oz. že delujoča 
podjetja lahko pridobili odgovore na svoje dileme in vprašanja na 
enem mestu v okviru brezplačnih svetovanj. Dogodek se bo odvijal 
v sredo, 23. oktobra 2019, od cca. 14. – 17. ure v avli Kulturnega 
doma Krško. Za vas bomo združili svetovalce iz različnih podpornih 
institucij, ki jih podjetnik sreča pri svojem začetku ali kasneje na 
svoji podjetniški poti, med drugim obrtne zbornice, FURS, AJPES, 
upravne enote, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, gospodarsko zbornico, različne banke, ipd.). 
Prijazno vabljeni.

Vse delavnice in dogodki so za udeležence brezplačni, nanje 
pa se je potrebno predhodno prijaviti. O vseh dogodkih bomo 
zainteresirane informirali preko spletne strani www.cptkrsko.si, FB 
strani 'CPT Krško – SPOT Posavje' in elektronske pošte. Vsi tisti, ki 
bi želeli prejemati e-novice z aktualnimi podjetniškimi vsebinami, 
vabimo, da se na prejemanje le-teh prijavite preko navedene 
spletne strani.

Ne prezrite! Vavčerji – enostavne finančne 
spodbude malih vrednosti za podjetja za 
različne namene 
Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil za mikro, mala 
in srednje velika podjetja že celo paleto vavčerjev za različne 
namene – o čemer smo že obveščali po različnih kanalih. 

Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških 
iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v 
višini do največ 60 % upravičenih stroškov. 

Na nas se obračajo podjetja, ki jih zanimajo predvsem upravičeni 
stroški glede na posamezni vavčer, kar je v grobem predstavljeno 
v spodnji tabeli, podrobnosti pa so navedene v razpisu. 

Vavčer Upravičeni stroški  - podrobnosti v razpisu Subvencija – v € 
(min, max)

VAV- 1 Vavčer za 
certifikate kakovosti

Stroški priprave na certificiranje
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov 1000 - 9.999,99 €

VAV-2 Vavčer za zaščito 
patentov, modelov in 
znamk

Stroški priprave dokumentacije 
Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino 
Stroški prevoda prijave 

500 € - 5.000 €
(brez vklj. preizkusa) 

oz. do  9.999,99 €
(z vklj. preizkusom)

VAV-3 Vavčer za tržne 
raziskave tujih trgov Stroški izdelave tržne raziskave 1.000 €  - 5.000 €

VAV- 4 Vavčer 
za udeležbe na 
mednarodnih forumih

Stroški aktivne udeležbe 
Stroški prevoza do lokacije foruma 
Stroški nočitev 

300 € - 3.000 € 

VAV–5 Vavčer 
za udeležbo v 
gospodarskih 
delegacijah v tujino

Stroški kotizacije
Stroški prevoza med državama udeleženca 
Stroški nočitev, stroški B2B 

300 €  - 5.000 €

VAV-6 Vavčer za 
skupinske predstavitve 
slo. gospodarstva na 
sejmih v tujini

Oblikovanje oz. design sejemske stojnice
Postavitev konstrukcije sejemske stojnice
Prevoz eksponatov oziroma logistika
Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija, niso upravičeni stroški po tem javnem 
pozivu.*** 

500 €  - 3.000 €

VAV-7 Vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc 

Stroški usposabljanj zaposlenih (min. 20 %), 5 ali manj zaposlenih --> 
usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega 1.000 € - 9.999,99 €  

VAV-8 Vavčer za digitalni 
marketing 

Izdelava nove spletne strani + mobilna prilagoditev + test. 
Izvedba mobilne aplikacije + test. 
Vzpostavitev lastne spletne trgovine 
Vzpostavitev lastne rezervacijske platforme 

500 € - 8.500 €

VAV-9 Vavčer za 
pripravo digitalne 
strategije

Stroški priprave digitalne strategije 1.000 € - 9.999,99 €

VAV- 10 Vavčer za 
kibernetsko varnost

Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda + izdelava + 
priporočila 
Stroški izdelave vdornega testa + izdelava poročila o odpravljenih 
napakah 

1.000 € - 9.999,99 €

VAV-11 Vavčer za 
statusno preoblikovanje 
družb

Stroški zunanjega izvajalca za svetovanje
Notarski stroški
Stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja

1.000 € - 5.000 €

Center za podjetništvo in turizem Krško v okviru SPOT svetovanje Posavje (Slovenska poslovna točka) nadaljuje z iz
vajanjem brezplačnih podpornih storitev za potencialne in obstoječe podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja 
(informiranje, svetovanja, usposabljanja in delavnice ter izvajanje postopkov preko portala e-VEM …). 

• Popolna vloga za prijavo se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja, da je potrebno vlogo oddati preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. 

• Za dostop do e-Portala je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V kolikor prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj 
odda svetovalec mreže SPOT svetovanj, torej tudi na Centru za podjetništvo in turizem Krško – SPOT svetovanje Posavje.

• Naša regija je na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, kar pomeni, da so za naša podjetja ponovno odprti 
vavčerji za certifikate kakovosti, za tržne raziskave, za dvig digitalnih kompetenc ter za digitalni marketing. Izkoristite priložnost za 
dokaj enostavne finančne spodbude malih vrednosti! 

Za več informacij smo na voljo na sedežu SPOT svetovanje Posavje (Cesta krških žrtev 46, Krško), in sicer ponedeljek, torek in petek 
v času uradnih ur od 8.00 do 14.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00. Pokličite nas na 07/490 22 24 oz. 07/490 22 25. 
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POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni 
partner LAS Posavje 20. septembra s strani Agencije RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za po-
morstvo in ribištvo (ESPR), prejela prvo obvestilo o potrditvi 
projekta iz 3. javnega poziva LAS Posavje ESPR. Potrjena je ope-
racija »Okusi posavsko ribo« (akronim: Okusi ribo), ki jo je pri-
javila Občina Krško, partnerji pa so še Center za podjetništvo in 
turizem Krško, Restavracija Tri lučke d.o.o., Ribogojstvo Pajk in 
Turistično društvo Senovo. Skupna vrednost projekta, ki bo tra-
jal do 31. oktobra 2020, znaša 276.964,62 evrov, od tega bo do 
198.002,51 evrov sofinanciran iz sredstev omenjenega sklada. 
Partnerji bodo v projektu Okusi posavsko ribo povezali naravne 
danosti (ribnik,  pohodne, kolesarske poti ter slapove), gostince 
in lokalnega ribogojca z namenom povečanja atraktivnosti turi-
stičnega območja ter oblikovanja novih turističnih produktov. Ri-
bogojnico in del obstoječih pohodnih ter kolesarskih poti bodo 
uredili v atraktiven doživljajski učni prostor v urbanem središ-
ču. Razvili bodo tri nove, inovativne turistične produkte z zgod-
bami, vsak z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja 
in kulinariko lokalne ribe. Produkti bodo vključeni v turistično 
ponudbo preko lokalnih turističnih agencij,  v skupni turistični 
portal regije Posavje ter v projekte, ki so že v teku. V sklopu pro-
jekta bo revitaliziran tudi ribnik Resa v Krškem, ki ga bodo obo-
gatili z inovativnimi izobraževalnimi  vsebinami za otroke, sta-
rejše in gibalno ovirane. 
Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednje javne pozive 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za po-
morstvo in ribištvo (ESPR) objavila predvidoma konec leta 2019 
oziroma v začetku 2020. � P.�P./vir:�RRA�Posavje

Ribiški sklad bo sofinanciral
projekt Okusi posavsko ribo

Pridite vnovič v Avtohišo
Radanovič Brežice
vaša avtohiša 
za osebna in gospodarska vozila

www.radanovic.si

POSAVJE, LJUBLJANA – V sklopu projekta Ocenjevanje ribjih iz-
delkov, sofinanciranega iz Evropskega sklada za ribištvo in po-
morstvo, v katerem so se povezale LAS Dolina Soče, LAS Gorenj-
ska košarica in LAS Posavje, bodo izvedli prvo ocenjevanje ribjih 
izdelkov, rezultate pa bodo objavili na dogodku Podeželje v mes-
tu, ki bo potekal 5. oktobra od 10. do 14. ure na Pogačarjevem 
trgu v Ljubljani. Nanj vabijo posavske ribogojce, da se predsta-
vijo s svojimi izdelki, ter Posavce, da okusijo jedi, izdelane iz do-
mačih rib iz slovenskih ribogojnic. 
Ribe se v prehranski piramidi umeščajo visoko in jih stroka pri-
poroča kot "zdravo" hrano, kljub temu pa v Sloveniji pojemo zelo 
malo rib in morskih sadežev, le slabo polovico (11,2 kg na pre-
bivalca) od povprečja v EU (24,9 kg na prebivalca), le okoli de-
setino tega pa proizvedemo sami. Tri lokalne akcijske skupine 
želijo v projektu sodelovanja vzpostaviti sistem, ki bo potrošni-
kom zagotavljal vpogled v kakovost ribjih izdelkov, proizvede-
nih v Sloveniji, proizvajalcem ribjih izdelkov pa omogočiti mož-
nost preverjanja kakovosti njihovih izdelkov. 
 P.�P./vir:�RRA�Posavje

Posavske ribe v Ljubljani



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 20, četrtek, 26. 9. 2019 19PODJETNO POSAVJE

S projektom so mlade poučevali in ozaveščali predvsem o teh-
ničnih poklicih, ki so zaposljivi v lokalnem okolju. Mladi bodo 
tako imeli priložnost in pogoje za lažje izbiranje poklicne karie-
re in s tem kakovostnih delovnih mest. Gospodarstvo, šolstvo in 
lokalna skupnost so mladim omogočili lažje odločanje za karie-
ro in vstop na trg delovne sile. V okviru projekta so po osnovnih 
šolah izvajali interesne dejavnosti, poklicno usmerjanje v teh-
ničnih poklicih, usposobili učitelje, nagovorili starše o pomenu 
in priložnostih v tehničnih poklicih, saj so tehnični poklici pok-
lici prihodnosti in so zaposljivi. 

Glavne izvedene aktivnosti operacije:
• priprava programa izvedbe interesnih dejavnosti s področja 

tehnike v OŠ
• priprava analize stanja potreb po tehničnih poklicih
• izvajanje interesnih dejavnosti na OŠ
• pilotno izvajanje poklicnega usmerjanja za 9. razrede v OŠ v 

podjetjih
• nakup opreme, materialov za izvajanje tehničnega pouka
• izobraževanje učiteljev po OŠ za izvedbo aktivnosti
• delavnice za starše s predstavitvijo poklicev
• karierno-podjetniške delavnice za OŠ ter večgeneracijske 

delavnice
• ogledi podjetij učencev OŠ s predstavitvijo poklicev v praksi

Projekt Podjetna 9ka zaključili s kvizom
S ciljem ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta je vse od novembra 2017 potekal posavski projekt Podjetna 9ka, skupni projekt Občine Krško, Obrtno-podjetniš-
ke zbornice Krško, GZS – Območne zbornice Posavje, Krško, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Artiče in Metalike, d.o.o. 19. septembra so projekt v sode-
lovanju s Šolskim centrom Krško–Sevnica zaključili z zaključnim kvizom v starem mestnem jedru Krškega, na katerem so sodelovali učenke in učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Les-
kovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ Artiče. Največ znanja so pokazali učenci OŠ Leskovec pri Krškem.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Ustanovitelj in direktor Medicine Iljaž d.o.o. je 
prim. dr. Rade Iljaž, zdravnik – specialist dru
žinske in splošne medicine, ki je avgusta letos 
obeležil tudi deseto obletnico koncesionarske 
ambulante. Njihova ambulanta obratuje tudi na 
Bizeljskem, kar je dr. Iljažu še posebej v veselje, 
saj ima »bizeljske korenine«. 

Dr. Iljaž je z delom v ambulanti splošne medici
ne ZD Brežice začel avgusta 1999 in specializacijo 
zaključil po dobrih dveh letih. Takoj po zaključeni 
specializaciji je poleg dela v svoji ambulanti prev
zel še vodenje Centra za zdravljenje in preventivo 
odvisnosti od prepovedanih drog in kmalu zatem 
še vodenje ambulante nujne medicinske pomoči 
v ZD Brežice. Od leta 2003 je aktiven tudi na Ka
tedri za družinsko medicino v Ljubljani, pri pou
ku študentov in specializantov. Od leta 2005 do 
2008 je bil direktor Zdravstvenega doma Brežice, 
po odstopu s tega položaja pa si je kot cilj začrtal 
nadaljevanje poklicne poti v lastni koncesionar
ski ambulanti splošne oz. pozneje družinske me
dicine, kar mu je uspelo v oktobru 2009. 

»Ker so bili prostori znotraj ZD Brežice pre
majhni in komaj vzdržni za primerno delo, še 
zlasti ob pridobitvi t. i. referenčne ambulante 
in vključitvi dodatne diplomirane sestre v am
bulanto delo, sem preigraval različne možnos
ti. Pomembni dejavniki so bili: bližina lekarne 
in bolnišnice ter predvsem možnost zagotovitve 
zadostnega števila parkirišč za bolnike. Nekda
nja poslovalnica NLB poleg stare blagovnice je 
zadostila tem pogojem in tako sem v letu 2016 
odkupil ta prostor, leto pozneje pa tudi prostor 
za parkirišča ob ambulanti. Adaptacija in prido
bitev vseh potrebnih dovoljenj sta terjali doda
tni dve leti,« pravi dr. Iljaž.

Njihovi ambulanti v Brežicah in na Bizeljskem 
zagotavljata skoraj izključno storitve po pogod

bi z ZZZS. Odstotek samoplačniških storitev je 
zanemarljiv, saj velik obseg dela znotraj t. i. red
ne ambulante in narava dela v družinski medi
cini preprosto ne omogočata večjega števila t. i. 
samoplačniških storitev. Tedensko opravijo v 
povprečju med 250 in 300 obravnav, od katerih 
so približno dve tretjini pregledi v ambulanti, 
ostalo posveti po telefonu ali elektronski pošti. 
Trenutno imajo štiri zaposlene.

Dr. Iljaž pravi, da si v prihodnje želi predvsem 
razbremenitve in več časa za posamičnega pa
cienta. »Novi prostori so dovolj veliki za še ene
ga kolega ali kolegico s koncesijo, a močno dvo
mim, da bo lokalna politika v sedanjih razmerah 
za to prižgala zeleno luč,« pravi Iljaž ter dodaja, 

da tudi s strokovnega vidika novi prostori nudi
jo lažjo organizacijo in večjo kvaliteto dela, saj 
so bolj prijazni do pacientov. Sama koncesija pa 
omogoča vpliv na delovne pogoje, izobraževanja, 
izbiro opreme, fleksibilno nagrajevanje sodelav
cev in s tem posledično tudi kakovost lastnega 
dela, vendar te pomembne prednosti terjajo do
daten časovni vložek in energijo. Za to pa sta 
potrebna tudi podpora in razumevanje družine, 
ki ju dr. Iljaž pri svojih odločitvah in načrtih ves 
čas tudi ima. 

V Medicini Iljaž se veselijo novih izzivov, v no
vih, sodobnih prostorih, z urejenim parkiriščem, 
vse to za še boljše počutje in zdravje njihovih pa
cientov.

Novi prostori za še boljše počutje pacientov 
V septembru je v novih, sodobnih ambulantnih prostorih pričela z delom Medicina Iljaž. Najdete jih na naslovu Ulica Stanka Škalerja 4, Brežice (ob stari blagovnici).
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Novi prostori Medicine Iljaž

Ekipa Medicine Iljaž

Operacijo Podjetna 9ka sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Skupna vrednost projekta: 84.478,89 EUR, od tega vrednost sofinanciranja za partnerstvo znaša: 61.171,72 EUR.

Zaključni kviz Zmagovalci kviza z OŠ Leskovec pri Krškem

Šolski center Krško-Sevnica: predstavitev tehničnih poklicev 

Dogodek na mestni ulici je zaključil Challe Salle.
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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. 

MAČEK BINGO (19298B) 
je cca. 2 meseca star živahen in  
navihan mladiček. Mucek Bingo 
išče ljudi, ki mu bodo nudili to-
pel in odgovoren dom. 

MUCA JERRY (19291B) 
je cca. 4 mesece stara mladička, 
zelo prijazna in cartljiva. Išče va-
ren dom in odgovorno osebo ali 
družino, ki bo skrbela zanjo. 

MUCA KERY (19284B) 
je mladička, stara cca. 3 mese-
ce. Je živahna muca, sterilizira-
na, tretirana proti parazitom in 
čaka odgovornega človeka, ki ji 
bo nudil skrben in prijazen dom.

UVOD

V skladu z Zakonom o množič-
nem vrednotenju nepremič-
nin (Ur. list RS, št. 77/2017; v 
nadaljevanju: ZMVN-1) je Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 
Geodetska uprava RS, Urad 
za množično vrednotenje ne-
premičnin (v nadaljevanju: or-
gan vrednotenja) pozvalo Ob-
čino Brežice, da pristopi k javni 
razgrnitvi predlogov modelov 
vrednotenja. 

Določanje modelov vrednote-
nja je postopek, ki zajema:
1. oblikovanje osnutkov mode-

lov vrednotenja,

Občina Brežice objavlja Obvestilo o javni 
razgrnitvi predloga modelov vrednotenja

2. pregled osnutkov modelov 
vrednotenja in sodelovanje 
strokovne javnosti,

3. usklajevanje osnutkov mo-
delov vrednotenja z obči-
nami,

4. javno obravnavo predlogov 
modelov vrednotenja in

5. določitev modelov vredno-
tenja.

VSEBINA IN KRONOLOGIJA

Modeli vrednotenja so pravi-
la (enačbe), ki omogočajo isto-
časen, sistematičen in enoten 
izračun posplošene vrednosti 
večjemu številu istovrstnih ne-
premičnin. Z modeli vrednote-
nja se določijo podatki o vseh 
nepremičninah, ki vplivajo na 
posplošeno vrednost, in meje 
vrednostnih con s pripadajoči-
mi vrednostnimi ravnmi. Upo-
števajo se glavne lastnosti o 
nepremičninah, kot so raba, lo-
kacija, velikost, starost stavb ter 
kakovost nepremičnin.

Modeli vrednotenja se obliku
jejo glede na rabo nepremičnin, 
zato obstaja 17 modelov vred
notenja, in sicer v teh razdelkih:
1. model za vrednotenje stavb 

(stanovanja-STA, hiše-HIS, 
garaže-GAR, pisarne-PPP, 
lokalni-PPL, stavbe za turi-
zem-TUR, stavbe splošnega 
družbenega pomena-SDP, in-
dustrija-IND, posebna indu-
strija-INP, kmetijske in druge 
stavbe-KDS)

2. model za vrednotenje ze
mljišč (stavbna zemljiš-
ča-STZ, druga zemljišča-DRZ, 
kmetijska zemljišča-KME, 
gozdna zemljišča-GOZ)

3. model za posebne enote 
vrednotenja (bencinski ser-
visi-PNB, elektrarne-PNE, 
marine in pristanišča-PNP

Modeli vrednotenja izhajajo iz 
dogajanja na trgu nepremičnin. 

Glavni vir podatkov o trgu ne-
premičnin je evidenca trga ne-
premičnin, kjer se sistematično 
evidentirajo realizirani kupop-
rodajni in najemni posli z ne-
premičninami. Glavno merilo za 
oblikovanje modelov vrednote-
nja je razmerje med izračunano 
vrednostjo po enačbi in dose-
ženo tržno ceno (kupoprodaj-
ni trg). 

V začetku leta 2018 je organ 
vrednotenja pričel z oblikova-
njem osnutka modelov vredno-
tenja. V aprilu in maju 2018 so 
sledila posvetovanje s strokovno 
javnostjo in oblikoval se je osnu-
tek predloga modelov vredno-
tenja. Pri postopku določanja 
modelov vrednotenja je poleg 
sodelovanja strokovne javno-
sti pomembno tudi sodelova-
nje občin. Organ vrednotenja 
je oblikoval osnutek modelov 
vrednotenja, ki jih je posredo-
val občini v pregled in podajo 
pripomb. Nekatere pripombe 
so bile upoštevane. Občina je 
kot nosilka urejanja prostora in 
prostorskega načrtovanja dob-
ra poznavalka lokalnega okolja, 
zato je imela bistveno vlogo pri 
usklajevanju zarisa vrednostnih 
con. Na podlagi predloga mode-
lov vrednotenja ter podatkov o 
nepremičninah iz registra ne-
premičnin na dan 27. 6. 2019, 
bo organ vrednotenja pripravil 
poskusni izračun vrednosti ne-
premičnin, ki ga bo javno objavil 
na spletni strani https://www.
mvn.e-prostor.gov.si/

Poleg poskusnega izračuna je v 
skladu z zakonodajo potrebno iz-
vesti javno razgrnitev predloga 
modelov vrednotenja in tako v 
postopek vključiti širšo javnost. 
Na ta način se lastnikom nepre-
mičnin že v postopku oblikovanja 
modelov vrednotenja zagoto-
vi dostop do predloga modelov 
in drugih informacij o postopkih 

množičnega vrednotenja in mož-
nost dajanja mnenj in pripomb.

Poskusni izračun skupaj z jav-
no razgrnitvijo modelov vred-
notenja lastnikom omogoča, 
da ugotovijo ustreznost predlo-
ga modelov na svojih konkret-
nih nepremičninah, ki jih naj-
bolje poznajo, in v primeru 
ugotovljene neustreznosti po-
dajo konkretne in utemeljene 
pripombe.

NAČIN IN ROK ZA 
PODAJANJE PRIPOMB IN 
MNENJ

Pripombe, ki se nanašajo na 
vrednostne cone in ravni na ob
močju občine, kjer imajo lastni-
ki svoje nepremičnine, lastniki 
posredujejo na pripravljenih 
obrazcih JR-MV-1 občinam. Do 
pripomb se najprej opredeli ob-
čina, ki pripombe z opredelitva-
mi  posreduje v preučitev orga-
nu vrednotenja.

Pripombe na ostale elemente 
modelov vrednotenja (na enač-
be, način izračuna, vrednostne 
tabele, točkovnike in vredno-
stne faktorje) lastniki na pose-
bej pripravljenih obrazcih JR
-MV-2 pošljejo neposredno na 
elektronski naslov vrednote
nje@gov.si  ali na poštni naslov 
Geodetska uprava RS, Vredno-
tenje, Zemljemerska 12, 1000 
Ljubljana.

Skrajni rok za podajo pripomb 
je do 15. novembra 2019.

Geodetska uprava RS bo preje-
te pripombe preučila ter se do 
njih opredelila. Občina bo nato 
javnost seznanila s stališči or-
gana vrednotenja in obvestila 
pripombodajalce na krajevno 
običajen način. Za podajanje in-
formacij je za čas razgrnitve ak-
tiviran klici center – 080-2009. 

VABILO NA  BREZPLAČNE VODENE VODNE VADBE ZA STAREJŠE
KJE? Terme Paradiso Dobova

KDAJ? Ob ponedeljkih in sredah, od 7. 10. 2019 do 18. 12. 2019 
Zaradi izkazanega velikega interesa občank in občanov Občina Brežice nadaljuje z organizacijo 
brezplačnih vodenih vodnih vadb za starejše občane. Vljudno vabljeni, da se vadbam pridruži-
te tudi to jesen!

Vodeno vadbo v vodi za starejše, skupinski plavalni tečaj in prikaz osnov tehnike samoreševa
nja iz vode se bo med 7. oktobrom in 18. decembrom izvajala v Termah Paradiso Dobova, in sicer 
v štirih skupinah po naslednjem urniku: 
1. Skupina A: 7. 10. – 13. 11. 2019 (PON in SRE 09.00 – 10.30)
2. Skupina B: 7. 10 – 13. 11. 2019 (PON in SRE 10.30 – 12.00)
3. Skupina C: 18. 11. – 18. 12. 2019 (PON in SRE 09.00 – 10.30)
4. Skupina D: 18. 11. – 18. 12. 2019 (PON in SRE 10.30 – 12.00) 

Prednost vključitve bodo imeli starejši občanke in ob-
čani (v starosti nad 65 let) občine Brežice, ki se do se-
daj še niso udeležili brezplačnih vodenih vodnih vadb. 
V primeru večjega števila prijavljenih iz bolj oddaljenih 
krajev (Bizeljsko in Cerklje ob Krki), bo Občina Brežice 
zagotovila tudi organiziran prevoz v Dobovo. 

KAKO SE PRIJAVITI?  Spodnjo prijavnico izpolnite in jo 
pošljite na naslov: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Bre
žice ali jo oddate v sprejemni pisarni Občine Brežice 
(soba št. 1, pritličje občinske stavbe). 

Rok za prijavo na vodne vadbe je 4. 10. 2019.

PRIJAVNICA - BREZPLAČNE VODENE VODNE VADBE ZA STAREJŠE

Ime in priimek: ________________________; Naslov: ______________________________

Letnica rojstva: ________________________

Brezplačnih vodenih vodnih vadb za starejše se bom udeležil-a prvič.  DA / NE (obkroži):

Željena skupina (obkroži):  A B C D

Moji kontaktni podatki:

Telefon: _____________________________; E-mail: ______________________________

Podpis: ______________________________

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja bo trajala od 2. oktobra 2019 do vključno 30. oktobra 
2019. 

Ogled celotnega gradiva je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, Brežice in na spletnem portalu https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, preko spletne aplikacije.

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE 
Za občine na območju Območne geodetske uprave Sevnica bo javna predstavitev potekala v prostorih 
Konferenčne dvorane Komunala d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, Sevnica v torek, 15. oktobra 
2019, od 10.00 do 13.00. 



Predloge projektov za participativni proračun je mogoče oddati še 
do ponedeljka, 7. oktobra 2019.
Občina Brežice vabi svoje občanke in občane, da podajo predloge 
projektov za participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 
in 2021. V občini bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki 
po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, pred-
vidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako 
uvrstili okoli 15 projektov. Več podatkov in OBRAZEC ZA ODDAJO 
PROJEKTNIH PREDLOGOV za participativni proračun Občine Brežice 
2020 in 2021 je na voljo na spletni strani www.brezice.si v zavihku 
Moja skupnost – sodelujem! Projekte Občina Brežice zbira od 5. 9. 
do 7. 10. 2019, glasovanje pa bo potekalo od 21. 10. do 25. 10. 2019.

Moja skupnost – sodelujem!
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Evropski teden mobilnosti 2019 

Klopca za dojenje na igrišču pri ribniku na Resi Test hoje v organizaciji ZD Krško in s sodelovanem Šole zdravja

Predavanje o varnosti v prometu za osnovne in srednjo šolo v Šol-
skem centru Krško - Sevnica

Gibalno ovirani z OŠ dr. M. Rostoharja Krško in otroci z OŠ J. Dal-
matina Krško na poti po mestu

Srečanje s prostovoljci projekta Sopotnik
Gremo skupaj peš – otroci in starši; pohod iz Krškega, Senovega 
in Brestanice do tunela

Uradno odprli obnovljeno Cankarjevo ulico na Vidmu. Otroci krških OŠ predstavili svoje pešpoti v šolo.

S kolesom v mesto in dan brez avtomobila Nove postaje za izposojo koles, tudi na parkirišču pri ZD Krško

S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic – postanek v Brestanici
Zaključek ETM 2019 – pohod na Grmado in postavitev klopce lju-
bezni

Občina Krško na podlagi 19. čl. Zakona o množičnem vredno-
tenju nepremičnin, 33. člena Zakona o lokalni samoupravi ter 
35. člena Statuta Občine Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGA 

MODELOV VREDNOTENJA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA 
NEPREMIČNIN

Občina Krško obvešča javnost, da se javno razgrne predlog mo-
dela vrednotenja za množično vrednotenje nepremičnin. Jav
na predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v torek, 15. 
10. 2019, od 10. do 13. ure, v prostorih Konferenčne dvorane 
Komunale, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 1. 10. 2019 do vključno 30. 
10. 2019 v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na oddel-
ku UPVO, kontaktna oseba Petra Povše, vsak dan od 10. do 
13. ure, ob sredah od 14. do 17. ure. Gradivo in obrazci za pri-
pombe iz prejšnje točke bodo javno razgrnjeni na spletni stra-
ni www.krsko.si  in spletnem portalu MVN (http://www.mvn.e-
-prostor.gov.si/).
V času javne razgrnitve imajo lastniki nepremičnin pravico daja-
ti pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na ob
močju občine Krško na obrazcih JR.MV-1, ki jih oddajo ali poš-
ljejo neposredno na Občino Krško, CKŽ 14, Krško ali na e-naslov 
obcina.krsko@krsko.si.
Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (enačbe, 
način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne 
faktorje) pa lastniki na posebej pripravljenih obrazcih JR.MV-2 
pošljejo neposredno Geodetski upravi RS na elektronski naslov 
vrednotenje@gov.si ali na poštni naslov GURS, Vrednotenje, p. 
p. 35, 1001 Ljubljana. 
Rok za oddajo pripomb, s strani lastnikov, na modele vredno-
tenja je 15. 11. 2019. Za vsebinsko pomoč in vprašanja glede 
množičnega vrednotenja nepremičnin lahko lastniki kontakti-
rajo klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 20 09, 
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora v povezavi s 
60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 33. člena Za-
kona o lokalni samoupravi ter 35. člena Statuta Občine Krško 
Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA STANOVANJSKO 
OBMOČJE STARA VAS V KRŠKEM (DEL OBMOČJA EUP 

KRŠ 033)

Občina Krško obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen 
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sta-
novanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 
033), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v septembru 2019.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 18. 9. do vključno 18. 
10. 2019 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, 
Krško, na oddelku UPVO ter v prostorih KS mesta Krško. Javna 
obravnava bo potekala v sredo, 9. oktobra 2019, ob 19. uri, v 
sejni sobi »A« Občine Krško.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek ali jih podati pisno na mestih 
javne razgrnitve ali poslati na e-naslov obcina.krsko@krsko.si, 
s ključno besedo »OPPN stanovanjsko območje Stara vas«, ali 
ustno na javni obravnavi.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani 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.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na 
spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
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V začetku letošnjega šolskega 
leta so se učenci, starši in učite-
lji še posebej razveselili nove pri-
dobitve pri Osnovni šoli Blanca.
Novo zgrajeno obračališče za av-
tobuse pri osnovni šoli je rezul-
tat celostne rešitve in prispev-

ka Občine Sevnica k povečani 
prometni varnosti na območju 
šole. Urejanje in umirjanje pro-
meta na območjih osnovnih šol 
namreč pomembno prispeva k 
večji varnosti vseh uporabnikov 
prometnih površin pri šolah. 
Obračališče bo mogoče poveza-
ti tudi z načrtovanim novim nad-
vozom na območju bodoče ob-
vozne ceste mimo Blance. 

V okviru Evropskega tedna mo-
bilnosti je potekala uradna 
otvoritev obračališča. Zbrane 
na otvoritvi je uvodoma poz-

dravil župan Srečko Ocvirk, ki 
je izpostavil, da se mobilnost 
spreminja skozi čas, tako kot se 
spreminja način življenja v do-
mačih krajih. Če je bilo nekoč 
povsem običajno, da so otroci 
v več kilometrov oddaljeno šolo 

hodili peš, danes vsem otrokom, 
ki so od šole oddaljeni več kot 
dva kilometra, Občina Sevni-
ca omogoča avtobusni prevoz v 
šolo. Gibanje je tako postalo po-
poldanska aktivnost, ločena od 
drugih aktivnosti, namesto da bi 
bila vpeta v naša vsakdanja op-
ravila, kot je denimo hoja v šolo 
ali na delovno mesto.

Ravnatelj Osnovne šole Blanca 
mag. Vincenc Frece se je v svo-
jem nagovoru zahvalil vsem, ki 
so sodelovali pri projektu in po-
udaril, da je sedaj promet ob šoli 

tekoč in precej bolj varen, kot je 
bil pred izgradnjo obračališča. 
Otvoritev so s svojimi nasto-

pi popestrili tako osnovnošolci 
kot otroci, ki obiskujejo vrtec pri 
Osnovni šoli Blanca.

Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica v sodelo-
vanju z organizacijo Evropa Donna, Javnim zavodom KŠTM Sevnica, 
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica ter Posavskim in obsoteljskim 
društvom za boj proti raku organizira dobrodelni dogodek Rožnati 
tek za življenje, v soboto 5. oktobra. 
Udeleženci dobrodelnega teka se lahko odločijo za brezplačni test 
hoje na 2 kilometra ali pa tek na 3 oziroma 5 kilometrov s plačilom 
štartnine, zbrana sredstva iz štartnin pa bodo namenjena organizaci-
ji Europa Donna in šolskemu skladu Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica.  Test hoje se prične ob 8. uri, tek na 2 kilometra ob 9. uri, tek na 
3 kilometre pa ob 9.30 uri. Zbirno mesto je pri Srednji šoli Sevnica.  
Tek ni tekmovalne narave, zato meritve časov in objave mest ne 
bodo izvedene. Dogodek bosta povezovala Lovro in Maja, pozna-
na tudi po imenu »Nekineki kanal«, za prijetno vzdušje pa bo pos-
krbela glasbena skupina RockDefect.

Parkirišče na Kvedrovi kot del celostne 
prometne ureditve centra mesta Sevnica
Z izzivi pomanjkanja parkirišč v 
mestnih središčih se sooča veči-
na slovenskih mest. Iskanje re-
šitev se razlikuje glede na ge-
ografske značilnosti, gostoto 
poseljenosti, urbanistične na-
črte in druge značilnosti posa-
meznega mesta. Trendi ureja-
nja parkirnih mest se vedno bolj 
usmerjajo v izgradnjo novih par-
kirišč v neposredni bližini večjih 
postajališč javnega prevoza, kar 
je skladno z načeli trajnostne 
mobilnosti, ki vzpodbuja vsaj 
delno uporabo javnega prevo-
za po sistemu parkiraj in se pe-
lji (P + R). 

Občina Sevnica je s ciljem učin-
kovitega povezovanja osebnega 
prometa z javnim potniškim pro-
metom v letošnjem letu pristo-
pila k dvema projektoma na ob-
močju Kvedrove ceste v novem 
delu mesta Sevnica, in sicer k 
ureditvi parkirišča pri železniški 
postaji in preureditvi območja 
avtobusne postaje.

Projekt »Ureditev LZ na odse-
ku Kvedrove ceste: parkirišče pri 
Ž. P.« se osredotoča na uredi-
tev parkirišča v neposredni bliži-
ni železniške postaje po sistemu 

P + R, kar pomeni, da so par-
kirna mesta namenjena tistim, 
ki se s svojim osebnim vozilom 
pripeljejo na območje železni-
ške oziroma avtobusne postaje 
z namenom, da za nadaljnjo pot 
uporabijo javni prevoz. Ureje-
na je nova voziščna konstrukcija 
skupaj s hortikulturno ureditvijo, 
ki vključuje zasaditev dreves in 
trave v travne plošče, prav tako 
je urejena nova cestna razsvet-
ljava. Na območju parkirišča je 
načrtovana še postavitev šti-
rih elektro-napajalnih postaj za 
osebne avtomobile na električ-
ni pogon. Vrednost investicije je 
256.001,74 evrov, naložbo sta 
sofinancirali Republika Slovenija 

in Evropska unija iz kohezijskega 
sklada v višini 88.250 evrov, pre-
ostali delež pa je iz proračuna za-
gotovila Občina Sevnica.

Pri projektu »Ureditev Kvedro-
ve ceste pri Ž.P. Sevnica« gre za 
ureditev območja avtobusne 
postaje Sevnica. Z izvedbo nove-
ga avtobusnega postajališča bo 
omogočeno enostavno in pred-
vsem varnejše prehajanje potni-
kov z avtobusov na vlak in obra-
tno ter zagotovljen varen dostop 
pešcev do novega avtobusnega 
postajališča. Izvedba investicije 
bo vplivala na povečano upora-
bo javnega potniškega prome-
ta. Naziv postajališča bo izve-

den tudi v Braillovi pisavi, od 
prehoda za pešce do avtobus-
nega čakališča pa bodo izvede-
ne talne oznake za slepe in sla-
bovidne. Pomemben doprinos 
k varnosti na območju avtobus-
ne postaje prispeva tudi urejen 
in razširjen pločnik z dvignjenim 
robnikom. Vrednost investicije 
je 219.359,70 evrov, naložbo sta 
sofinancirali Republika Slovenija 
in Evropska unija iz kohezijskega 
sklada v višini 136.480,87 evra, 
preostali delež pa je iz proraču-
na zagotovila Občina Sevnica.

Občina Sevnica si skozi vsakole-
tna načrtovanja ureditev oziro-
ma preureditev prizadeva najti 
ravnovesje med vedno večjim 
številom osebnih vozil, ki ostaja-
jo na parkiriščih osem ur ali več 
ter vedno bolj izraženim potre-
bam krajanov po zelenih površi-
nah. Ravnovesje med tema dve-
ma zelo različnima potrebama 
predstavljajo načela trajnostne 
mobilnosti, torej zagotavljanje 
učinkovite in enakopravne do-
stopnosti za vse, na način, da 
se omejuje osebni motorni pro-
met in porabo energije ter hkrati 
spodbuja trajnostne načine po-
tovanja.

Parkirišče pri železniški postaji (foto: Bojan Kostevc)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. www.eu-skladi.si

Otvoritev avtobusnega obračališča pri OŠ Blanca

Občina Sevnica z namenom omogočanja dostopa do vseh pomemb-
nih informacij obvešča vso zainteresirano javnost, da Geodetska 
uprava Republike Slovenije pripravlja Javno razgrnitev predloga mo
delov vrednotenja nepremičnin, skladno s pripravo zakonodaje o 
vrednotenju nepremičnin. Predlog modelov vrednotenja bo s 1. ok-
tobrom dostopen na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin 
(Portal MVN), kjer bodo objavljene poskusno izračunane vrednos-
ti, z istim dnem pa do 30. oktobra bo dokumentacija javne razgrnit-
ve predloga za občane občine Sevnica na vpogled dostopna tudi v 
prostorih občinske stavbe. 
Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v torek, 15. ok-
tobra, od 10. do 13. ure v Konferenčni dvorani stavbe Javnega pod-
jetja Komunala d. o. o. Sevnica. 
Vsi zainteresirani imajo od 1. oktobra do 15. novembra možnost po-
dati mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki mora-
jo biti ustrezno obrazloženi. Pripombe, ki se nanašajo na zarise vre-
dnostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju 
občine Sevnica, je potrebno poslati  na obrazcu JR.MV-1 po nava-
dni pošti na naslov Občine Sevnica, torej Glavni trg 19a, 8290 Sevni-
ca, po elektronski pošti na naslov obcina.sevnica@siol.net. Obrazec 
lahko občani oddajo tudi v fizični obliki v sprejemni pisarni občine. 
Vse ostale pripombe na modele vrednotenja je potrebno poslati na 
obrazcu JR.MV-2 po navadni pošti na naslov Geodetska uprava RS – 
Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na na-
slov vrednotenje@gov.si .
Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnit-
ve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlo-
gov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan 
pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pri-
pomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki 
ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. 

OŠ Boštanj prejela prestižno priznanje 

Osnovna šola Boštanj je Najbolj kulturna šola leta 2019 (foto: JSKD). 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) v okvi-
ru projekta Kulturna šola vsako leto podeli priznanja slovenskim 
osnovnim šolam, ki med mlade širijo ustvarjalnost z omogoča-
njem udejstvovanja na različnih kulturnih področjih. Letošnje naj-
višje priznanje, to je naziv Najbolj kulturna šola leta 2019, je prejela 
Osnovna šola Boštanj. Podelitev priznanj je potekala 20. septembra 
v Mokronogu, kjer so učenci Osnovne šole Boštanj v spremstvu rav-
nateljice Vesne Vidic Jeraj, učiteljice Tadeje Udovč in podžupana Ja
neza Kukca prejeli to prestižno priznanje, ki potrjuje bogato in ka-
kovostno kulturno dejavnost šole ter njeno vsestransko vpetost v 
širše lokalno okolje.

Javna razgrnitev predloga 
modelov vrednotenja nepremičnin

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk
Občani lahko med 23. septembrom in 4. oktobrom opravijo steri-
lizacijo lastniških mačk na Veterinarski postaji Sevnica po subven-
cionirani ceni, ki jo omogočata Občina Sevnica in Veterinarska po-
staja Sevnica. 
Z upoštevanjem proračunske subvencije je cena sterilizacije 31,78 
evrov. Lastniki, ki se bodo odločili za koriščenje te možnosti, lahko 
mačko pripeljejo na poseg na veterinarsko postajo ob predhodnem 
naročilu na telefonsko številko (07) 81 60 210. 

Obračališče sta otvorila Srečko Ocvirk in mag. Vincenc Frece.

Obračališče bo mogoče povezati z načrtovanim novim nadvozom 
na območju bodoče obvozne ceste mimo Blance.

Rožnati tek za življenje

www.obcina-sevnica.s i
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IZ PRETEKLOSTI …

Zametke knjižničarstva v Sevnici gre 
iskati v letu 1865, ko je bila ustanovlje-
na prva narodna čitalnica v Posavju in 
prva v savski dolini med Ljubljano in Za-
grebom. Kljub pomembnosti čitalnice, 
ki je bila osnova za knjižnico, pa pot do 
ustanovitve prve javne knjižnice v Sev-
nici ni bila enostavna. Prve knjige za de-
lovanje knjižnice so julija leta 1945 da-
rovali meščani Sevnice. Novembra 1959 
je Občinska skupščina Sevnica ustanovi-
la Občinsko ljudsko knjižnico, ki je takrat 
imela svoje podružnice na Bučki, Blanci, 
v Krmelju, Loki, Šentjanžu in Zabukovju. 

SEVNICA, LOKA, KRMELJ 
in kmalu BIBLIOBUS

Prostori osrednje enote sevniške knji-
žnice so bili v času njenega delovanja 
na različnih lokacijah ter vedno v pre-
majhnih in neprimernih prostorih: 
• knjižnica je najprej delovala v prosto-

rih telovadnega društva Partizan, 
• po l. 1950 se je preselila v prostore 

menze v tedanjem Jugotaninu, 
• po l. 1962 je knjižnica delovala pod 

okriljem različnih organizacij (De-
lavsko prosvetno društvo Svoboda, 
Kulturna skupnost, Zavod za kulturo, 
Zveza kulturnih organizacij ter nazad-
nje Zveza kulturnih društev) in na raz-
ličnih lokacijah, 

• l. 1964 je knjižnico zalila voda, zato se 
je preselila v nekdanje prostore mes-
nice v Šmarju, kjer je delovala do leta 
1969,

• l. 1969 je dobila nove prostore pri 
trgovini Merx v velikosti 52 m2, kjer 
je gradivo za mladino ostalo do leta 
1992, 

• gradivo za odrasle se je leta 1989 pre-
selilo v sindikalno dvorano v Naselje 
heroja Maroka 17 (v stavbo današnje 
Komunale), 

• l. 1992 se je knjižnica preselila na Trg 
svobode 10, kjer je delovala do leta 
2007,

• l. 2001 je knjižnica prenehala delovati 
pod okriljem Zveze kulturnih društev 
ter postala samostojen javni zavod in 
se preimenovala v Knjižnico Sevnica,

• od septembra l. 2007 knjižnica delu-
je v novih, večjih, sodobno opremlje-
nih prostorih na Prešernovi ulici 1 v 
Sevnici.

Knjižnica Sevnica ima poleg osre-
dnje enote še izposojevališči v Loki 
pri Zidanem Mostu in Krmelju. V 
obeh krajih deluje knjižnica že več 
kot  40 let ter predstavlja prijetno 
središče znanja, druženja in dobre-
ga branja.

NOVOST:

Jeseni leta 2020 bo tudi po sevniških 
cestah zapeljala prva potujoča knji-
žnica (bibliobus) v Posavju.
To je skupen projekt vseh treh posa-
vskih knjižnic in Knjižnice Laško, 
ki ima svojo enoto v občini Radeče. 
Do oddaljenih naselij bo bibliobus 
pripeljal aktualno knjižnično gradi-
vo ter izboljšal kakovost preživljanja 
prostega časa in informiranosti pre-
bivalcev Posavja.

DEJAVNOSTI KNJIŽNICE SEVNICA

Poleg osnovne dejavnosti, tj. nabave in 
izposoje knjižničnega gradiva, v knjižnici 
radi prisluhnemo našim bralcem ter jim 
svetujemo pri izbiranju gradiva za spro-
stitev ali v strokovne namene. Izvajamo 
strokovna in potopisna predavanja, li-
kovne in druge razstave, bralne projek-
te, literarne večere, delavnice idr.

V sevniški knjižnici se trudimo približa-
ti naše delovanje vsem generacijam. Za 
najmlajše izvajamo počitniške ustvar-
jalne delavnice v Sevnici in pravljič-
ne urice z ustvarjalno delavnico v vseh 
enotah knjižnice, hkrati pa preko biblio-
pedagoških ur za otroke iz vrtcev in šol 
razvijamo bralno kulturo, za sedmošol-
ce vseh osnovnih šol pa izvajamo nacio-
nalni projekt Rastem s knjigo, ki k branju 
spodbuja generacijo mladih v najobču-
tljivejšem obdobju življenja. V zadnjih 
letih med poletnimi počitnicami izvaja-
mo bralno akcijo za otroke, imenovano 
Poletko, med šolskim letom pa jih spod-
bujamo s KnjigoSnedovimi poslasticami 
in KnjigoMalhovim izzivom, ki z izbrani-
mi kakovostnimi knjigami nagovarjata 
predšolske in šolske otroke. Veliko skrb 
pa namenjamo razvijanju bralne kulture 
tudi pri odraslih, in sicer izvajamo bral-
ni krožek za odrasle ter skupaj z Valva-
sorjevo knjižnico Krško in Knjižnico Bre-
žice sodelujemo pri skupnem projektu 
Posavci beremo skupaj, pri katerem 
spodbujamo branje zahtevnejše litera-
ture. Prirejamo tudi literarne večere, na 
katerih gostimo lokalne in ostale sloven-
ske literarne ustvarjalce, v sodelovanju z 
območno izpostavo JSKD Sevnica pa us-
pešno izvajamo tudi literarne delavnice, 
kjer pisana besede šele nastaja. 

Pri svojem delu pa nismo pozabili na 
ranljive skupine uporabnikov. Tako za 
varovance Varstveno delovnega centra 
Krško-Leskovec, enota Sevnica že vrsto 
let izvajamo bralno značko »S knjigo 
na potep«, s pravljico kot terapevtskim 
sredstvom pa enkrat mesečno razvese-

limo tudi stanovalce Doma upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca. 

Zelo pomembna naloga splošne 
knjižnice je domoznanska dejavnost,
ki pokriva vsa področja človekovega 
ustvarjanja in védenja na določenem 
geografskem območju, pri nas torej na 
območju občine Sevnica. Pomeni zbira-
nje, strokovno obdelovanje in ustrezno 
hranjenje gradiva ter posredovanje in-
formacij iz le-tega. Iz zbranega gradiva 
pripravljamo razstave, tematsko vezane 
na preteklo in polpreteklo zgodovino sev-
niške občine. Pomemben projekt je Ras-
toča knjiga Sevnica, ki se je v letu 2006 
pričel v sodelovanju z OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in je sestavni del projekta Sloven-
ske rastoče knjige. Ob različnih jubilejih 
smo iz naše bogate domoznanske zbirke 
pripravili na ogled razstave knjižnih del, ki 
so izšle na območju občine Sevnica.

ALI STE VEDELI?

Da delujemo tudi izven zidov knji-
žnice, in sicer z Modro polico v Zdra-
vstvenem domu Sevnica, v elektron-
skem okolju pa na spletnem portalu 
Kamra, kjer objavljamo domoznan-
ske zgodbe.

KNJIŽNICA – 
»DNEVNA SOBA MESTA«

V Knjižnici Sevnica si pri svojem delu vsa-
kodnevno prizadevamo za krepitev vezi 
med knjižnico in lokalno skupnostjo ter 
posamezniki. V splošno knjižnico lepo va-
bimo vse, tudi če niste člani knjižnice. V 
prijetnem okolju časopisne čitalnice lah-
ko prelistate številne časopise, brezplač-
no uporabljate osebni računalnik, člani 
knjižnice pa v bogati knjižnični zbirki lah-
ko poiščete vire za seminarsko, razisko-
valno, diplomsko ali magistrsko nalogo 
in jo pri nas tudi napišete ter natisnete. V 
knjižnici smo torej dosegli premik od knji-
žnice kot tihega k živahnemu prostoru, 
kjer se vedno nekaj dogaja. Sevniške knji-
žničarke se trudimo, da knjižnica posta-
ja prostor, ki zbuja pri obiskovalcih ugod-
je in zaupanje, zato nemalokrat pravimo 
knjižnici tudi dnevna soba mesta. Knjižni-
ca Sevnica se pri svojem početju na kul-
turnem in izobraževalnem področju zelo 
uspešno povezuje z osnovnimi šolami v 
občini Sevnica ter Srednjo šolo Sevnica 
in različnimi društvi ter zavodi, s katerimi 
ustvarjamo kulturni utrip v občini. 

Vloga knjižnic se vseskozi močno spremi-
nja in tudi v prihodnje bomo priča spre-
membam. Z izposojo elektronskih knjig 
in uporabo informacijske tehnologije, 
leta 2015 smo namreč uvedli knjigomat 

za izposojo gradiva, se naše delo spremi-
nja, a še vedno delamo za dobro naših 
uporabnikov in članov, in sicer »za ljudi 
s pogledom v oči«.

NEKAJ ŠTEVILK IZ LETA 2018:

• število enot v knjižnični zbirki: 
85.943,

• število izposojenega gradiva: 
106.920 enot,

• obisk knjižnice:  
54.344 obiskovalcev,

• število članov: 3011,
• število dogodkov: 74.

VREDNOTE, KI JIM SLEDIMO

Knjižnična dejavnost kot javna služba 
mora biti zasnovana kot kulturno, izobra-
ževalno in informacijsko središče občine 
za zadovoljevanje potreb uporabnikov. 
Naše delo je in bo v prihodnosti še bolj 
usmerjeno v uspešnejše zadovoljevanje 
informacijskih potreb ter želja uporab-
nikov, prizadevali pa si bomo za še večjo 
odličnost in kakovost storitev ter strokov-
nost in kompetentnost zaposlenih stro-
kovnih delavcev. 

Za skrb in podporo pri našem delu ter 
odlično sodelovanje se zahvaljujemo 
naši ustanoviteljici Občini Sevnica, ki 
nam z zagotavljanjem pogojev za de-
lovanje omogoča, da izpolnjujemo 
naše poslanstvo in začrtane cilje. Ker 
knjižnica niso samo zidovi in knjige, se 
na tem mestu zahvaljujemo tudi vam, 
drage bralke in bralci ter obiskovalke 
in obiskovalci, ki nas obiskujete in nas 
na ta način podpirate pri našem delu.

OB PRAZNOVANJU 60-LETNICE

V jubilejnem letu Knjižnice Sevnica vam 
nudimo:
• do srede, 30. oktobra, brezplačen 

prvi vpis novih članic in članov za 
obdobje enega (1) leta,

• v petek, 4. oktobra, ob 10. uri v par-
ku pri Občini Sevnica odprtje knji-
gobežnice in zasaditev lipe; ob 18. 
uri osrednji dogodek v Kulturni 
dvorani Sevnica: koncert pevke in 
kitaristke Ditke ter pogovor z lite-
ratom Ferijem Lainščkom.

 Za Knjižnico Sevnica, 
 Anita Šiško, direktorica

Časopisna čitalnica v 1. nadstropju knjižnice   
(Foto: Ljubomir Motore)

Domoznanski oddelek z bogato zbirko gradiva iz 
lokalnega okolja (Foto: Knjižnica Sevnica)

Kolektiv Knjižnice Sevnica (Foto: Foto Asja)

Šest desetletij s Knjižnico Sevnica  

na
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Jesenska druženja s Posavkami in Posavci 
ter gosti ob razstavi Štirje elementi: 3 – ZEMLJA
od 10. oktobra do 3. decembra 2019, od brežiškega oktobra do Ta veselega dne kulture
Posavski muzej Brežice opravlja svoje poslanstvo že sedem desetletij. Sooblikovali 
so jih naši predniki muzealci, predvsem pa tisti, ki so verjeli v moč dediščine, ki 
so vedeli, da lahko samo iz dediščine gradimo našo prihodnost. Muzejski rojstni 
dan smo praznovali 26. junija, jesen pa namenjamo različnim vpogledom v 
našo skupno dediščino. Sedem dogodkov za sedem desetletij smo sooblikovali z 
različnimi ustanovami in posamezniki ter vse povezali z letošnjim elementom – 
zemljo, ki jo sooblikujemo ljudje in smo zanjo tudi odgovorni. Vljudno vabljeni, nič 
siljeni in vedno dobrodošli.

Četrtek, 10. oktober, 18.00
Izbor iz filmov festivala dnevi etnografskega 
filma: Still (Still / Mirno)
Gost: Miha Peče, direktor festivala
V sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom in ZRC 
SAZU, Inštitutom za slovensko narodopisje

Četrtek, 17. oktober, 18.00
Upodobitve rastlin v Viteški dvorani, 
predavanje 
Dr. Jože Bavcon in Blanka Ravnjak, Botanični vrt Univerze 
v Ljubljani

Sreda, 6. november, 18.00
Nevenka in sošolci, odprtje razstave 
Nevenka Rušković, Brežice; Irena Čmer, Škofja vas pri Celju; 
Drago Leskovar, Vrhnika; Milan Marin, Umag (R Hrvaška); 
Stanislav Makuc, Mežica

Četrtek, 14. november, 18.00
Arhitektura=gledališče=dogodki, predavanje
Matej Filipčič

Četrtek, 21. november, 18.00
Ignac Marija I. Attems: predniki, življenje in 
potomci, predavanje
Boris Hajdinjak

Četrtek, 28. november, 18.00
Muzeji kot kulturna središča – prihodnost 
tradicije: v Posavju, v Sloveniji in na svetu, 
predavanje
Dr. Aleksandra Berberih Slana, Skupnost muzejev Slovenije, 
in Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice

Torek, 3. december, Ta veseli dan kulture
10.00 in 17.00: Javno vodstvo s soavtorji razstave 
Štirje elementi: 3 – ZEMLJA
18.00: Koncert študentov Akademije za glasbo 
Univerze v Ljubljani
Vstop je prost. Prijazno vabljeni.
Vinar: Repnice Najger, Brezovica na Bizeljskem.

Omogočili: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica, 
Občina Kostanjevica na Krki in Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Več o dogodkih:       Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

KRŠKO – V Mencingerjevi hiši so 17. septembra odprli do-
polnjeno razstavo »80. so bila leta ... v Krškem«. Z besedo 
jo je pospremil na pot Anton Petrovič s Senovega, nekdanji 
mladinski funkcionar.

Anton Petrovič, dolgoletni šolnik, turistični delavec in kulturnik, 
je v pogovoru z dr. Heleno Rožman osvetlil osemdeseta leta, ko 
je bil brigadir, aktivist in funkcionar Zveze socialistične mladine 
Slovenije (ZSMS) in v času pred in po 12. kongresu ZSMS, ki je 
potekal v Krškem aprila 1986, profesionalni predsednik tedanje-
ga Občinskega komiteja ZSMS v Krškem. Beseda se je navezova-
la na njegovo in nasploh tedanje angažiranje mladine po osnov-
nih organizacijah občinske ZSMS, na delovnih akcijah (Petrovič 
je bil brigadir in večkratni vodja delovnih akcij) in delovanju na 
kulturnem področju, na široko zastavljenih pripravah na mla-
dinski kongres, ki je bil s spremljajočimi  dogodki in prireditva-
mi realiziran tudi ob izkazanem posluhu, finančni in materialni 
podpori domačega gospodarstva. Mladinski kongres v Krškem 
je tedaj močno razburkal politično sceno v nekdanji Jugoslavi-
ji, saj so na njem podana stališča odstopala od siceršnje ideolo-
gije, saj so se že zavzemala za demokratizacijo družbe, varstvo 
človekovih pravic, legalizacijo civilno družbenih gibanj (istospol-
no usmerjenost, ekologijo idr.), pravico do stavke, civilno služe-
nje vojaškega roka oz. pravico do ugovora vesti, ukinitev dneva 
mladosti idr. S prepoznavnimi emblemi kongresa je dopolnjena 
tudi razstava v Mencingerjevi hiši, ki bo na ogled do kulturnega 
praznika prihodnje leto in, vsaj upamo, v prihajajočih mesecih 
še dopolnjevana z zanimivimi gradivi in predmeti iz naše polpre-
tekle zgodovine. B. Mavsar

Mladina v 80. letih del razstave

Anton� Petrovič� je� v� pogovoru� s� Heleno� Rožman� osvetlil�
mladinsko�gibanje�sredi�80.�let�v�Krškem�in�širše.

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 19. septembra 
odprli razstavo Melanholija (gledališki objekt) brežiškega 
rojaka Mateja Filipčiča.

Po pozdravnem nagovoru di-
rektorice muzeja Alenke Čer-
nelič Krošelj, ki je izrazila za-
dovoljstvo, da lahko v muzeju 
znova gostijo domačina Mate-
ja Filipčiča, je uvod v razstav-
ni prostor dvorane ob graj-
skem dvorišču glamurozno 
popestrila Nuška Drašček. 
Umetniško raznovrstno plo-
den Filipčič, rojen v Brežicah 

leta 1970, je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani 
in končal magisterij iz scenografije in kostumografije na AGRFT 
v Ljubljani, leta 2001 pa ustanovil Umetniško društvo OSUM, v 
katerem deluje kot neodvisni producent in kreativni direktor. 
Njegovo ustvarjanje vključuje več kot 200 režij in scenografij, 
kot scenarist, režiser in scenograf je podpisan tudi pod deset dr-
žavnih proslav. Zadnja leta svoje gledališko delo predstavlja tudi 
skozi galerijske postavitve.
Gledališki objekt je Filipčičeva izvirna tehnika za spominsko 
kapsulo, s katero se zanj in gledalce odpirajo in zapirajo spo-
mini, odnosi, lepota in minevanje. Slika je tridimenzionalna, v 
njej scenski elementi iz njegovih gledaliških predstav postane-
jo likovni eksponati in znaki razstave, ki ponovno vzpostavljajo 
prostor gledališča. Skrbno izbrani, na novo premišljeni in ponov-
no razpostavljeni v galerijskem prostoru, ustvarijo nov zunanji 
prostor, ki lahko zdaj, prost dramske igre, nemo nagovarja gle-
dalčeve lastne spominske strategije. � N.�J.�S.,�foto:�PMB

KOSTANJEVICA NA KRKI – V nekdanji samostanski cerkvi Ga-
lerije Božidar Jakac je do 15. decembra na ogled samostoj-
na razstava hrvaškega umetnika Nevena Bilića Ad�infinitum 
(Do neskončnosti), ki se prvič predstavlja slovenski javnosti.

Kot je 13. septembra na od-
prtju razstave, ki je prvič po-
tekalo v atriju pred nekdanjo 
samostansko cerkvijo, priva-
bilo pa je zlasti številne ume-
tnikove prijatelje iz Zagreba, 
povedal direktor kostanje-
viške galerije Goran Milo-
vanović, je razstava nastala 
v sodelovanju Galerije Boži-
dar Jakac in Muzeja sodob-
ne umetnosti v Zagrebu. Kot 
je povedala kustosinja Vesna 
Meštrić, so na razstavi pred-
stavljena dela nastala pred 
desetletjem, postavljena v 
nekdanji sakralni prostor pa 
vzpostavljajo nove odnose in 

odpirajo nove možnosti za njihovo interpretacijo. Bilić, že od za-
četkov svojega ustvarjanja kaže senzibilnost do netradicionalnih 
materialov in eksperimentira z različnimi vrstami polimerov, ki 
se v kreativnih in kompleksnih postopkih spreminjajo v nove ob-
like, geometrične ali organske, in razkrivajo neskončne potencia-
le oblikovanja. Razstavo je odprla direktorica zagrebškega muzeja 
Snježana Pintarić, pri tem pa izpostavila dolgoletno sodelova-
nje med ustanovama in nasploh med Zagrebom in Kostanjevico 
na Krki, ki ga bodo še poglobili.� P.�Pavlovič

Neskončne Bilićeve skulptureFilipčičeva spominska kapsula
KRŠKO – V sklopu Poletnih večerov v parku so Valvasorje-
va knjižnica Krško, JSKD OI Krško in Krajevna skupnost Kr-
ško 12. septembra v Dvorani v parku pripravili Kresnikov 
večer, na katerem so gostili Bronjo Žakelj, avtorico roma-
na Belo se pere na devetdeset, za katerega je prejela letoš-
njega kresnika. 

Uvodoma je zbrane nagovorila direktorica krškega knjižnega 
hrama Urška Lobnikar Paunović. Kot je povedala, se tudi knji-
žnica in celotna krška občina, ki je leta 2017 prejela častni na-
ziv Branju prijazna občina, pridružujeta Nacionalnemu mesecu 
skupnega branja s pestrim programom. Z romanopisko Bronjo 
Žakelj se je pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc ter iz nje iz-
vabil s čustvi polne literarne utrinke, ki jih je avtorica dopolnila 
s prebiranjem odlomkov iz romana ter prisotne navdušila tudi 
s svojo odprtostjo. Dejala je, da je ob pisanju čutila potrebo po 
izpovedi, a napisano ni bilo usmerjeno v terapijo. S Planincem 
sta se sprehodila skozi vsebino in odstirala tudi temno plat, ko 
je pri njenih 14 letih mama umrla za rakom. »To je žalovanje za 
nekom, ki se nikoli ne neha,« je povedala Žakljeva in odkrila, da 
je pri dvajsetih tudi sama zbolela za rakom. »Po naravi sem od-
prt tip, o svoji bolezni sem govorila odkrito. Povedala sem, da se 
bojim, da me je strah. Ljudje se ne znajo pogovarjati o bolezni, 
pogovor običajno zdrsne v neke klišeje. Bolezen je v resnici zelo 
samotna pot, sestre v bolniški sobi ugasnejo luč, nastopi tema, 
takrat si sam s sabo.« Pisanju v prihodnje pa je pustila prosto pot 
z mislijo, da če bo pisala, bo pisala iz istega razloga, kot je tokrat, 
in v sebi sproščala vse prijetnosti. 
 M. Hrvatin

Kresnikov večer z Bronjo Žakelj

Bronja�Žakelj�in�Vilko�Planinc��� Neven� Bilić� pred� eno� svojih�
značilnih�skulptur
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Četrtek, 26. 9.

• ob 16.00 na igrišču pri OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško: športno po-
poldne »Migaj za dobrodelnost«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: Dan za 
Poletavce (zaključna prireditev 
za Poletavce – poletne bralce)

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje fotografske razsta-
ve Jožice Mikek Veber »Odprimo 
duri skupaj«

Petek, 27. 9.

• ob 10.00 v Gradišču pri Podsre-
di: Praznik kozjanskega jabolka 
– prižig kope ob svetovnem dne-
vu turizma

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop v 
muzej ob svetovnem dnevu tu-
rizma

• ob 16.00 na gradu Sevnica: Ras-
timo skupaj 2019, informiranje 
mladih in vključevanje mladih v 
procese odločanja

• ob 16.00 pri pisarni TD Senovo: 
voden pohod do slapa Zapečje 
in druženje pri krušni peči v 
Uradniški koloniji

• ob 16.00 v MT Senovo: filmski 
večer

• ob 17.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: vodstvo po razsta-
vi »Primož Kozmus: Odličja«, ob 
Evropskem tednu športa

• ob 17.00 na Logu pri Sevnici 
(pri kamnitem mostu): odpira-
nje zelenega okna ob svetovnem 
dnevu turizma

• ob 17.00 v MT Raka: ogled fil-
ma po izbiri

• od 17.00 do 20.00 v Svetu 
energije v Vrbini: Evropska noč 
raziskovalcev in Noč ima svo-
jo moč

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert »Srce in ožilje« ob svetov-
nem dnevu srca

• ob 21.00 v MC Brežice: jam 
session vol. 32

Sobota, 28. 9.

• od 8.00 do 19.00: Posavska pot 
ognja in zemlje – strokovna eks-
kurzija po Posavju (prijave)

• ob 9.00 pri OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece: otvoritev Poti suvere-
nosti in pohod

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj – galaksija v kozarcu

• ob 10.00 v MT Raka: sprehod 
po Raki

• ob 11.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: delavnica za otro-
ke »Kaj pa tebi pravijo?«, vstop 
prost

• ob 16.00 pri krušni peči v Ura-
dniški koloniji na Senovem: pri-
reditev »Dobrote iz krušne peči«

• ob 20.00 v Slomškovem domu 
v Brežicah: v okviru letošnjega 
Socialnega tedna okrogla miza 
»Pogovor z Milanom Kšelo, zla-
tomašnikom, župnikom v Breži-
cah od leta 1981«, vodila jo bo 
Alenka Černelič Krošelj

Nedelja, 29. 9.

• od 8.00 do 13.00 v Šentjanžu: 
Šentjanška tržnica; ob 8.30: po-
hod na Tk pav (opuščeni dnevni 
kop rude) z odprtjem »gozdne-
ga okna«; ob 11.00: odprtje raz-
stave ArtEko

kam v posavju
počastitev 60-letnice Knjižnice 
Sevnica

Sobota, 5. 10.

• od 8.00 do 12.00 pri Srednji 
šoli Sevnica: Rožnati tek za živ-
ljenje (ob 8.00 test hoje na 2 km, 
ob 9.00 tek na 3 km, ob 9.30 tek 
na 5 km)

• od 8.00 do 12.00 na Tržnici Vi-
dem: bučarija

• od 9.00 do 13.00 na grajskem 
dvorišču v Brežicah: Sejem roko-
delskih znanj in Grajska tržnica 
starin, ob 10.00: javno vodstvo 
z Oži Lorber po Spominski raz-
stavi Alenke Gerlovič

• od 9.00 dalje v športni dvorani 
Gimnazije Brežice: 18. MOPi tur-
nir v badmintonu za pokal obči-
ne Brežice

• ob 9.00 na teniških igriščih Vo-
jašnice Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki: teniški turnir dvojic iz 
KS Cerklje ob Krki

• od 10.00 do 12.00 v MC Krško: 
MC direndaj – poslikava skode-
lice

• ob 11.00 ob spomeniku NOB in 
izgnancem v Brestanici: Memo-
rialna dediščina občine Krško: 
spomenik NOB in izgnancem v 
Brestanici

• ob 15.00 pred gasilskim do-
mom Cerklje ob Krki: igre med 
vasmi KS Cerklje ob Krki, ob 
17.00: osrednja prireditev ob 
prazniku KS Cerklje ob Krki, po 
njej družabno srečanje krajanov

• ob 19.00 v Lutrovski kleti pod 
gradom Sevnica: koncert Nine 
Berger 

• ob 20.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: koncert projekta Romanca 
ft. Nina Kraljić

Nedelja, 6. 10.

• ob 9.00 pri domu krajanov v 
Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka – pohod po kozjanskih 
sadovnjakih

• ob 15.00 v knjižnici v Kostanje-

vici na Krki: razstava »Desetle-
tje prepletanja niti in besed«

Ponedeljek, 7. 10.

• cel dan v Zdravstvenem domu 
Brežice (različne lokacije): dan 
odprtih vrat ZD Brežice

• od 16.00 do 17.00 na LU Kr-
ško: ročna dela z Branko na 
UTŽO Krško

• od 17.00 do 18.30 v Ateljeju 
KUD Liber (CKŽ 2, Krško): kera-
mična delavnica za otroke, ded-
ke in babice (obvezna prijava na 
oi.krsko@jskd.si)

• od 18.00 do 20.00 v telovadnici 
ETrŠ Brežice: teden odprtih vrat 
karateja v Brežicah, predstavi-
tev šole karateja za otroke in 
kot oblike rekreacije za odrasle 
(tudi 9. 10.)

Torek, 8. 10.

• ob 11.00 na gradu Podsreda: 
Praznik kozjanskega jabolka – 
odprtje Grajske poti

• od 17.00 do 18.30 v Ateljeju 
KUD Liber (CKŽ 2, Krško): kera-
mična delavnica za otroke, ded-
ke in babice (obvezna prijava na 
oi.krsko@jskd.si)

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovorno-literar-
ni večer »Sodni dnevi« dr. Petra 
Čeferina

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno vodstvo av-
toric razstave »Franjo in Iva 
Stiplovšek: razvoj muzealstva 
v Posavju«

Sreda, 9. 10.

• od 9.00 do 10.00 v Središču za 
samostojno učenje na LU Krško: 
Spoznajmo računalnik in inter-
net

• ob 16.00 na gradu Podsreda: 
Praznik kozjanskega jabolka – 
ustvarjalnica s Hermanom Lis-
jakom »Z igro do dediščine« in 
ogled razstave

• ob 17.00 na gradu Podsreda: 
koncert udeležencev seminarja 
za zborovsko dirigiranje

Ponedeljek, 30. 9.

• ob 18.30 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
odprtje gostujoče razstave »Le-
pota Tajvana / The beauty of Ta-
iwan 2019«

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: 1. predstava gledališkega 
abonmaja 2019/2020 – drama 
Tih vdih

Torek, 1. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: slovesno odprtje študij-
skega leta 2019/2020 Društva 
Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Sevnica 

• od 9.00 do 12.00 na LU Krško: 
vpis novih članov v Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje Krško

• ob 11.00 na OŠ Brežice: Dan 
Rastoče knjige – slavnostni gost 
bo predsednik Državnega sveta 
RS Alojz Kovšca

• ob 16.30 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: pravljica z 
ustvarjalnico za otroke na temo 
jeseni (predhodne prijave)

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: pogovorni večer (v okviru 
socialnega tedna) z dr. Jožetom 
Ramovšem »Za pralni stroj ima-
mo navodila, kaj pa za odnose?«

Sreda, 2. 10.

• od 7.30 do 12.00 na OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova: delav-
nica »Predice in tkalke v praz-
godovini«

• ob 16.30 na mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
delavnica »Ura možgančkanja« 
z Brainobrain centrom Krško

Četrtek, 3. 10.

• od 13.30 do 15.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): ljudski 
plesi UTŽO Krško

• ob 16.00 na OŠ Bizeljsko: šolska 
prireditev ob tednu otroka »Je-
sen v deželi«

• ob 17.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Nacionalni mesec 
skupnega branja – ob 17.00: 
knjižna stojnica »Knjiga, kam 
greš?« in ob 18.00: bralni do-
godek »Prepletanja in spletanja«

• od 18.00 do 20.00 v sejni sobi 
Občine Krško: predavanje dr. 
Saše Krajnc »Diagnoza: Pridna!«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: IzBRANO 
s Primusom – pogovor z avtorico 
knjige »Iskreno o partnerstvu« 
Melito Kuhar

• ob 19.00 v avli MC Brežice: sku-
pinska razstava članov Društva 
likovnikov Brežice »Jesenska pa-
leta«

Petek, 4. 10.

• od 9.00 do 10.00 na LU Krško: 
pohodi in ekskurzije UTŽO Kr-
ško – uvodno srečanje

• od 10.00 do 11.00 na LU Krško: 
angleščina za starejše 

• ob 17.00 v MC Krško: informa-
tivni sestanek za začetni in na-
daljevalni tečaj španščine

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja prireditev v 

URICA MOŽGANČKANJA – delavnica

• sreda, 2. oktober, ob 16.30  – Mladinski oddelek 
V sodelovanju z Brainobrain centrom Krško pripravlja-
mo urico miselnih izzivov, zgodb in ustvarjanja, ki je na-
menjena otrokom od sedmega do desetega leta in njiho-
vim staršem. Zaradi lažje organizacije uric so zaželjene 
prijave. Prosimo vas, da prihod najavite na alenka@bra-
inobrain.si ali pokličite na 051 88 13 13.

DESETLETJE PREPLETANJA NITI IN BESED – 
razstava

• nedelja, 6. oktober, ob 15.00 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V knjižnici se že desetletje vsak četrtek zbirajo gospe, 
ki ustvarjajo različna ročna dela. Desetletnico bomo za-
znamovali z razstavo, ki jo bodo s pesmijo polepšale 
ljudske pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci 
Kostanjevica na Krki.

»SODNI DNEVI« DR. PETRA ČEFERINA – 
pogovorno-literarni večer

• torek, 8. oktober 2019, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica Krško

Znan odvetnik in literarni ustvarjalec dr. Peter Čeferin 
nam bo v pogovoru z bibliotekarjem Vilkom Planincem 
spregovoril o svojem življenju in ustvarjanju ter tudi o 
letos izdani knjigi Sodni dnevi, ki je nastala v soavtor-
stvu z novinarjem Vasjo Jagrom.

KAKŠNA JE PRAVA, LJUBEČA VZGOJA ZA 
OTROKA? – strokovno predavanje

• četrtek, 17. oktober, ob 17 uri – Mladinski oddelek
Predavateljica Petra Paver Urek bo govorila o čutni in 
ljubeči vzgoji do otroka, o zdravi navezanosti, o Ne Kaz-
novanju in postavljanju mej na sočuten, senzibilen na-
čin ter spregovorila tudi o prepovedi čustvovanja – pre-
kinjanju joka, trme otroka – klic na pomoč in še čem.

BRALNI KROŽEK – pogovor o(b) knjigah

• ob ponedeljkih, ob 10. uri - Knjižnica Senovo 
Pridružite se nam na bralnih srečanjih, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Boža Ojsteršek. Srečanja potekajo 
vsak ponedeljek v časopisni čitalnici knjižnice Senovo. 

PRAVLJIČNE URICE

• ob ponedeljkih ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

• ob torkih od 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

• Od 9. oktobra vsako sredo, od 16.30 dalje –  
Mladinski oddelek 

Od oktobra do aprila boste otroci v igralnih uricah skupaj 
s knjižničarko skozi igro spoznavali knjižnico, otroško 
literaturo, bonton, pravljične junake in še vrsto zani-
mivosti.

KULTURNO DRUŠTVO LIBNA – 
razstava ročnih del

• 23. september do 30. oktober –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob Tednu kulturne dediščine vas vabimo, da si v prosto-
rih osrednje knjižnice ogledate razstavo ročnih del KD 
Libna. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti v krški knji
žnici, vabljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 
490 40 00 (Urška Šoštar). 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V OKTOBRU

Romanca ft. Nina Kraljić
koncert iz cikla ARSonica 2019

sobota, 5. 10., ob 20. uri

Zvezdica Zaspanka
plesna predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

četrtek, 10. 10., ob 18. uri

Ženitev
komična opera

za Zeleni in Modri abonma ter izven
petek, 18. 10., ob 19.30 uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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V nedeljo, 15. 9. 2019, se je NK 
Posavje Krško po 7 mesecih tre-
niranja na vaških igriščih vrnilo 
na Stadion Matija Gubec. Čerav-
no le kot gostujoča ekipa za eno 
tekmo. In takoj smo dobili potr-
dilo, da smo se februarja 2019 
vsi trenerji mladih v krškem no-
gometu pravilno odločili, ko smo 
ustanovili nov krški nogometni 
klub.
Za trenerje v NK Posavje Krško 
je nogometna šola delček mno-
go večje izobraževalne ustanove 
– šole življenja naših nogome-
tašev. Predajanje nogometnih 
znanj mlajšim je naša strast, a 
enako pomembno je učenje de-
lavnosti, spoštovanja, poštenosti.
Vodstvo NK Krško je na nedeljski 
tekmi potrdilo, da ima drugačen 
pogled na vzgojo otrok. Zavestno 
so kršili pravila nogometne zve-
ze, da so z goljufijo dosegli zma-
go proti NK Posavje Krško in se o 
tem hvalili preko Facebook stra-
ni. Pa čeprav le za tri dni, saj je 
disciplinski sodnik nedeljsko tek-
mo zaradi kršenja pravil v sredo 
(18. 9. 2019) registriral z rezul-
tatom 0:3 za NK Posavje Krško.
Omenjeno nedeljo so našo ekipo 
U13A, ki kot leto mlajša nastopa 
v 2. celjski ligi (skupina C), na-
mesto nogometašev NK Krško 
U13B pričakali leto dni starej-
ši nogometaši NK Krško U13A, 
ki igrajo v 1. celjski ligi.Trije na 
tekmi prisotni trenerji NK Krško 
so se, kot so nam dejali, zelo dob-
ro zavedali, da po pravilih nogo-
metne zveze nogometaši v celot-

ni jeseni ne smejo igrati v dveh 
ekipah U13 istega kluba hkrati. 
A pojasnili so nam, da so pri se-
stavi ekipe za nedeljsko tekmo – 
v škodo poštenosti – enostavno 
morali ubogati navodila nadre-
jenih!
Vodilni v NK Krško so vedeli, da 
z novico o zmagi z 8:1, objavlje-
no na klubski Facebook strani, 
manipulirajo z resnico. A šport 
za razliko od politike pozna ja-
sna pravila in merljive lestvice – 
ki na dolgi rok nagradijo le dol-
goročno kvalitetno delo.
Kljub temu da se je vodstvo NK 
Krško z vnaprej zrežiranim sce-
narijem izživljalo nad našimi no-
gometaši, smo nepošteno tekmo 
odigrali v celoti. Rezultat na tek-
mah otrok ni pomemben! Upa-
mo le, da bo kruta učna ura šole 
življenja našim fantom, starim 
10 in 11 let, v prihodnje ob dile-
mi med dobrim in slabim poma-
gala izbrati prvo.
Žal bodo od nepoštene poteze 
vodstva NK Krško manj odnes-
li nogometaši iz NK Krško A, ki 
smo jih do februarja 2019 pet 
let trenirali ravno trenerji ND 
Posavje Krško. Namesto tekme 
na nivoju, primernem za njihov 
napredek, so se izjemno nadar-
jeni fantje poigravali z mlajšimi 
tekmeci in v razvojnem smislu 
zapravili nedeljo za prazen nič.
Igralci ekipe NK Krško B, zara-
di katerih je bila tekma organi-
zirana, so medtem obsedeli na 
rezervni klopi. Nogometaši ND 
Dravinje, s katero bi NK Krško 

A morala imeti v nedeljo redno 
tekmo 1. celjske lige, pa so bili 
celo brez ligaške tekme.
NK Krško je po nedeljski nepoš-
tenosti – ki je le še poglobila no-
gometno napetost v Krškem – na 
FB-profilu omenjal prijateljstvo 
med igralci obeh krških ekip. 
Kako iskren je ta zapis, kaj pove 
o stanju duha med vodilnimi v 
NK Krško in kaj se skriva za me-
dijsko fasado/opravičili vodstva 
NK Krško, naj presodi vsak zase.
Odgovornih v NK Krško v nede-
ljo ni bilo na tribuni. Niti so vlek-
li zgolj iz ozadja, nepošteno no-
gometno predstavo, zrežirano za 
Facebook javnost, pa so po nji-
hovem naročilu morali odigra-
ti otroci NK Krško, njihovi star-
ši in trenerji, ki so nas nasledili. 
Je to primerno vzgojno sporoči-
lo mladim?
Trenerji v ND Posavje Krško smo 
mladinsko šolo NK Krško samos-
tojno vodili 9 let. A načinu dela, 
kjer ima pred razvojem otrok in 
nogometnega kluba prednost 
zasledovanje drugih interesov 
vodstva NK Krško, smo dejali do-
končni NE feburarja 2019. Takoj 
zatem, ko se je vodstvo NK Krško 
brez znanja, izkušenj in kadra s 
pozicije absolutne moči avtok-
ratsko postavilo za edinega od-
ločevalca o načinu dela v nogo-
metni šoli NK Krško. In to je edini 
razlog, da ima majhno Krško po 
novem 2 nogometna kluba.

� Janoš�Zore,�trener�
� v�NK�Posavje�Krško,�U13

Igrajo otroci za predsednika ali za svoj razvoj?
BREŽICE – V Brežicah se je 
21. septembra popoldne, v 
naravnost idealnih vremen-
skih pogojih, po dolgem času 
spet pisalo novo poglavje 
nogometne zgodovine, saj 
sta se v 9. krogu 2. sloven-
ske nogometne lige pomeri-
la oba posavska kluba, ki na-
stopata v njej. Zmaga je šla 
v Krško.

Igralci NK Brežice Terme Čatež 
so na pravem posavskem no-
gometnem derbiju, prvem v 
tem tisočletju in sploh prvem 
v 2. SNL, pred tisoč gledalci, 
kolikor je zapisano v uradni 
statistiki in pomeni rekordno 
število v Brežicah na tekmah 
druge lige, gostili nogometa-
še NK Krško. Sodeč po trenu-
tni formi, so bili v rahli pred-
nosti Krčani, a vsak tak derbi 
ima še poseben naboj, tako da 
izrazitega favorita preprosto 
ni bilo, to se je odrazilo tudi 
na igrišču. Najodločilnejši tre-
nutek tekme, ki so jo zaznamo-
vale tudi poškodbe in posledič-
no nenačrtovane menjave na 
obeh straneh, se je zgodil po 
pol ure igre, ko je krški igralec 
David Žabec sprožil s približ-
no 20 metrov od gola in razpa-
ral mrežo brežiškega vratarja 
Tima Kruljaca. Pravi evrogol 
Krškega je na koncu tudi odlo-
čil tekmo, saj je bil to edini na 
tekmi, čeprav bi bil lahko konč-
ni rezultat tudi drugačen, saj 
so še posebej v drugem polča-
su domačini pritisnili na krška 

vrata, ki pa jih je dobesedno 
zaklenil kapetan Marko Zalo-
kar. Slednji je z nekaj bravu-
roznimi obrambami predvsem 
popravil napake svojih soigral-
cev, tako da ga lahko razglasi-
mo kar za junaka tekme. Zak-
ljučni žvižg glavnega sodnika 
Romana Glažarja je na eni 
strani pomenil veliko veselje 
krških navijačev, ki so v Bre-
žice prišli v lepem številu, in 
razočaranje brežiških na dru-
gi, a so bili ti vseeno ponosni 
na svoje ljubljence, ki so poka-
zali veliko borbenost in agre-
sivnost ter napadali do konca. 
Krčani so z zmago, šesto v tej 

sezoni, prišli na 3. mesto na le-
stvici in z 19 točkami, gol raz-
lika 24:11, zaostajajo samo tri 
točke za prvimi Radomljami. 
Brežičani so doživeli šesti po-
raz in s tekmo manj zasedajo 
14. mesto (4 točke, gol razli-
ka 5:17) med 16 ekipami. Va-
rovanci obeh trenerjev, Iztoka 
Kapušina (Krško) in Vitomir-
ja Butoraca (Brežice), po tek-
mi niso imeli veliko časa za po-
čitek, saj so bile že včeraj na 
sporedu tekme 10. kroga, Kr-
čani so doma gostili Beltince, 
Brežičani pa so odšli na gosto-
vanje v Rogaško Slatino. 
 R.�Retelj

prejeli smoKrčani iz Brežic s polnim plenom

Brežiški� in� krški� igralci� so� se� borili� za� vsako� žogo,� na�
fotografiji�brežiški�nogometaš�David�Božič�(v�modrem�dresu)�
in�krški�Luka�Dadić�(v�zelenem).

www.PosavskiObzornik.si

Akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev 2019

četrtek, 3. 10. 2019 

petek, 4. 10. 2019 

sobota, 5. 10. 2019 

v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki

KS Gora
pred gasilskim domom

KS Veliki Trn
pred sedežem KS

KS Senuše
pred gasilskim domom

KS Raka
pri osnovni šoli

KS Leskovec pri 
Krškem
pri osnovni šoli

15.00–15.45

16.00–16.45

17.00–17.45

18.00–19.00

19.15–20.15

KS Veliki Podlog
pred novim gasilskim 
domom

KS Podbočje
pri osnovni šoli

Kostanjevica 
na Krki
pri osnovni šoli

KS Krško polje
pri igrišču na Drnovem

KS Leskovec pri 
Krškem
pri igrišču v Veliki vasi

15.00–15.45

16.00–17.00

17.15–18.45

19.00–19.30

19.45–20.45

8.00–8.45

9.00–9.45

10.00–10.45

11.00–11.45

12.00–12.45

13.00–15.00

15.10–16.10

16.30–17.30

17.45–18.15

18.30–19.00

KS Koprivnica
pri osnovni šoli

KS Koprivnica
Veliki Kamen pri 
gasilskem domu

KS Senovo
Trg XIV. divizije

KS Brestanica
parkirišče med Tuš-em 
in TEB

KS  Mesta Krško
ekološki otok 
za glasbeno šolo

KS Mesta Krško
parkirišče pred občinsko 
zgradbo

KS Zdole
pri trgovini in igrišču

KS Dolenja vas
pri trgovini Gregor

KS Rožno -
Presladol
pred sedežem KS

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

NEVARNI ODPADKI

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

Nevarne odpadke 
prepoznamo po simbolih 
na embalaži.

JEDKO

STRUPENO

OKSIDATIVNO DRAŽLJIVO

VNETLJIVO

EKSPLOZIVNOZDRAVJU ŠKODLJIVO

OKOLJU NEVARNO

3.–5.
oktober

Delovni čas: 
od marca do oktobra: 7.00–19.00
od novembra do februarja: 7.00–18.00
sob: 7.00–15.00Informacije: 07 48 17 278 ali 07 48 17 276

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

5 najpogostejših napak pri ravnanju z odpadki
Obvezno ločevanje odpadkov je predpisano z zakonodajo in večina prebivalcev 
občin Krško in Kostanjevica na Krki to upošteva, a vseeno lahko na nekaterih 
ekoloških otokih opazimo napake. Nanje nas je v prejšnji številki Posavskega 
obzornika opozoril tudi bralec s Kovinarske ulice, za kar se mu najlepše zahvalju-
jemo. Vsak mora prispevati svoj delež k bolj urejenemu okolju v naši skupnosti.

Odpadke ustvarjamo vsak dan in pomembno je, da jih pravilno ločujemo in 
nato odložimo v ustrezno posodo. Navajamo nekaj najpogostejših napak, ki se 
pri ravnanju z odpadki pojavljajo.

1. Odlaganje kosovnih in gradbenih  
odpadkov na ekološke otoke 

2. Odlaganje biorazgradljivih odpadkov  
v navadnih plastičnih vrečkah 

3. Nepravilno odlaganje embalaže  
med mešane komunalne odpadke,  
pogosto z vsebino vred  

4. Kurjenje in odlaganje  
odpadkov v naravi

5. Nepravilno ravnanje  
z nevarnimi odpadki

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE GLEDE ODPADKOV?  
Pošljite jih na kostak@kostak.si. V primeru, da ne veste, v kateri zabojnik odloži-
ti določen odpadek, preverite v ABECEDNIKU ODPADKOV na www.kostak.si/a.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Anja Žitnik, Žadovinek – 
deklico,

• Maruša Škaler, Krško – 
dečka,

• Mira Malnar, Ljubljana – 
deklico,

• Sonja Šterk, Žigrski Vrh – 
dečka,

• Maja Šmit, Kremen – 
dečka,

• Vlasta Mikolavčič, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Maja Bogovič, Krško – 
deklico,

• Petra Jug, Krško – deklico,
• Tadeja Kosem, Dobrova – 

deklico,
• Špela Hosta, Senuše – 

deklico,
• Metka Trampuš, Metlika 

– dečka,
• Maja Letić Leskovar, 

Krško – deklico,
• Tjaša Vrtačnik, Brunška 

Gora – deklico,
• Daniela Angelova, Sevnica 

– dečka,
• Suzana Stipič, Dolenji 

Leskovec – deklico,
• Adrijana Salmič, Senovo 

– dečka,
• Katarina Hudorovič, 

Kerinov Grm – deklico,
• Urška Fink, Sevnica – 

deklico,
• Elma Jusić, Varoška Rijeka 

(BiH) – deklico,
• Albulene Tafilaj, Kline 

(Kosovo) – dečka.
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

Sabina�Muhič�in�Damjan�Šmit,�oba�iz�Ravni,�24.�avgust�
2019,�Kostanjek�(foto:�Foto�Molan)

poroke

• Aleš Travnikar in 
Lucija Kampijut, oba z 
Bizeljskega,

• Alan Krajnc iz Dobove in 
Lučka Knez z Rigonc,

• Nejc Popović in Martina 
Jeršič, oba iz Krškega,

• Mitja Stanič iz Globočic 
pri Kostanjevici in Sabina 
Kralj iz Dobruške vasi,

• Gregor Hrovat iz 
Sevnice in Tina Katič iz 
Šentjerneja,

• Matjaž Požgaj in Tjaša 
Venek Požgaj, oba iz 
Kostanjevice na Krki.

ČESTITAMO!

posavje telovadi za zdravje

Po novem zapojejo tudi himno

KRŠKA VAS – 15. julija letos so 
z vsakdanjo jutranjo vadbo za-
čele tudi članice skupine Šole 
zdravja v Krški vasi. Zbrale so 
se na tamkajšnjem asfaltnem 
igrišču in že takoj prvi dan jih 
je presenetila visoka udeležba, 
saj je prišlo kar 27 pretežno so-
vaščank pa tudi iz sosednje vasi 
Boršt. Nekaj jih je sicer kasneje 
odnehalo, še vedno pa jih vsa-
ko jutro v povprečju hodi čez 
20. Kot nam je povedala ena od 
njih, Vida Tomše, so nedolgo 
nazaj dobile tudi oranžne maji-
ce, tako da zdaj telovadijo »po-
polnoma opremljene«. Starost 
članic je med 51 in 84 let, koli-
kor jih šteje Jožefa Smrekar. 
Slednji, ki nam je zaupala, da je 
trenutno najstarejša Krškova-

ščanka po rodu, vsakdanja jut-
ranja vadba pomeni zelo veli-
ko, saj je zaradi zdravstvenih 
razlogov redno hodila na vad-
bo že prej, in ko je izvedela, da 
bo sredi poletja začela delovati 
tudi skupina v Krški vasi, se je 
tega zelo razveselila. Med poči-
tnicami so se z njimi razgibava-
li tudi vnuki in jim tako polep-
šali jutranje polurno druženje. 
Medse vabijo tudi še tiste, ki se 
morda do zdaj še niso opogu-
mile, pa bi rade naredile nekaj 
za svoje zdravje in na tak na-
čin vstopile v nov dan, pred-
vsem pogrešajo še katere iz so-
sednjih vasi pa tudi kakšnega 
moškega, saj je vadba primer-
na za vse. Tomšetova je še ome-
nila, da so jim članice Društva 
Šola zdravja Brežice na začetku 
nudile oporo, štiri v krškova-

ški skupini so tudi usposoblje-
ne vaditeljice. Čez zimo bodo 
telovadile v prostorih Krajev-
ne skupnosti Krška vas. »Or-
ganizirale smo se predvsem 
za to, da vadimo, pozimi pa si 
bomo zagotovo pripravile tudi 
kak čaj in ob tem še malo pok-
lepetale,« je bilo slišati iz nji-
hovih ust. Pohvalile so vadbo 
po metodi tisoč gibov dr. Gri-
šina, ki ima pozitivne učinke za 
celo telo, saj se po njej počuti-
jo veliko bolje, kot so zatrdile. 
Naš obisk je pomenil tudi neke 
vrste navdih za himno krško-
vaške skupine, ki jo je na me-
lodijo pesmi Zakrivljeno palico 
v roki še isti dan napisala čla-
nica Nada Ravnikar Srpčič in 
jo odslej vsako jutro prepevajo.

 R.�Retelj

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

28. september, 8.00–19.00 
Strokovna ekskurzija 
Posavska pot ognja in zemlje
Ko�zacija

30. september, 18.30
Odprtje gostujoče razstave 
Lepota Tajvana 2019 / 
The beauty of Taiwan 2019

5. oktober, 9.00–13.00
Sejem rokodelskih znanj in veščin

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

BREŽICE, PIŠECE – Prvo okto-
brsko soboto se obeta zanimi-
vo dogajanje v športni dvorani 
Gimnazije Brežice, kjer bo po-
tekal 18. mednarodni badmin-
ton turnir (MOPi) za pokal ob-
čine Brežice, ki ga organizira 
Badminton klub Pišece. Že ta 
vikend se člani pišeškega klu-
ba odpravljajo v Zagreb na tur-
nir Young international 2019, 
na katerem nastopajo najbolj-
ši igralci do 15 let iz celotne 
Evrope. Pišeško ekipo bodo 
zastopali Svit Rožman, Aljaž 
Ogorevc, Liam Toni Šironjič 
in Timi Preskar. Vrhunec za 
BK Pišece bo sicer finale ADA 
badminton lige, ki bo 23. maja 
2020 v Brežicah in na katerem 
se bo pomerilo okoli 250 igral-
cev iz šestih držav.  R. R.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

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, spominprejeli smo

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.

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, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

SPOMIN

JELKI RESNIK
V spomin

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in ji prižgete svečko.

Družina Resnik

Žalostno�leto�je�minilo.
Ti�mirno�spiš,

a�v�naših�srcih�še�živiš.

iz Krškega

SPOMIN

MILAN ČUDIČ
Mineva 10 let, odkar nas je 

mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki mu prižgete svečo, in vsem, 
ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Branka, Sandi, Primož

Čas�beži�nam�neprestano, 
seka�rane�in�zdravi, 

meni�pa�nekdanjo�rano 
vsak�dan�znova�obudi.

14. 4. 1956–26. 9. 2009

SPOMIN

SANDI ČEPIN

29. septembra bo minilo eno leto, 
odkar si za vedno odšel, dragi 

Kjer koli smo, si z nami ti, tvoj glas, tvoj smeh, tvoja neizmerna 
energija in optimizem. Zelo te pogrešamo. 

Vsi tvoji

Ma�što�da�želim,�sve�je�tako�daleko
i�sad�mi�žao,�sve�bih�opet�ponovo�...

Jesen�u�meni�tuguje,�zašto�sanjam�čemprese
moje�ceste�ne�vode�nikuda�(bez�tebe)

jesen�u�meni�caruje�...
ni�sunce�ne�može,�ne�može�kroz�oblake

rano�moja,�hej�…

(Jesen�u�meni,�Parni�valjak)

iz Brezine pri Brežicah.

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Na uredništvo smo prejeli nekaj fotografij, ob katerih je po-
šiljatelj zapisal: »Takšno je stanje pri novem zunanjem špor-
tnem igrišču v Dobovi. Lastnik je Občina Brežice, upravljalec 
pa Zavod za šport Brežice.« Ravno vzornega stanja objekta 
fotografije res ne kažejo.

(Odgovor na pismo Ivane Zagožan, Posavski obzornik št. 18, 
5. 9. 2019)

Tako se namreč sprašuje gospa Ivana Zagožan (Starovaščanom 
bolj znana kot gospa Nana) v svojem ogorčenem pismu v rubriki 
»Prejeli smo« v 18. številki Posavskega obzornika. V objavi je ome-
njenih več neresnic, na katere sem primoran podati svojo izjavo.
Prvenstveno je za poudariti, da imam status kmeta, kar pome-
ni, da se ukvarjam s kmetijsko dejavnostjo, za kar sem tudi ustre-
zno usposobljen. Kot kmetu mi je na svojih kmetijskih zemljiščih 
dovoljeno (sicer ima sama kmetija tudi status zaščitene kmeti-
je), da opravljam oziroma nadaljujem kmetijsko dejavnost, ki so 
jo moji predniki na tem mestu izvajali že od začetka 20. stoletja, 
tj. še preden se je gospa Zagožan sploh rodila, pa čeprav jih šteje 
že častitljivih 80 let. V letu 2018 sem od UE Krško pridobil dovo-
ljenje za prosto rejo prašičev, drugih dovoljenj pa v okviru obsega 
svoje kmetijske dejavnosti ne potrebujem. Zemljišče, na katerem 
se prosta reja prašičev izvaja, je po odloku Občine Krško katego-
rizirano za kmetijsko pridobitno dejavnost, zato ni potrebno so-
glasje sokrajanov.
Edino resnično dejstvo iz sporne objave je, da je bila pristojna in-
špekcija po anonimni prijavi na ogledu in nepravilnosti ni ugoto-
vila. Še več, izkazali so celo naklonjenost prosti reji prašičev in iz-
postavili nadvse primerno opremljenost in ravnanje z živalmi, saj 
imajo veliko prostega gibanja. Inšpekcijo naprošam, da tudi sama 
poda mnenje javno, saj je bil izkazan velik dvom v njeno kredibil-
nost. Ne nazadnje naj na tem mestu izpostavim, da sama kmetij-
ska politika Evropske unije spodbuja čim bolj ekstenzivno rejo z 
veliko prostora za živali, kot je to pri meni. Ravno pred kratkim 
pa smo lahko v sklopu festivala Okusi Posavja okušali specialite-
te iz ekstenzivne reje drugih rejcev in na različnih okroglih mizah 
slišali pomen kvalitetne lokalno pridelane hrane.
Zaradi vseh omenjenih neresnic, žaljivk in posega v čast in dobro 
ime tako mene kot moje družine bo gospa odgovarjala v pravdnem 
postopku, o katerem bo kmalu še formalno obveščena.
Vse zaskrbljene pa naj pomirim, da ni bojazni, da bi s prosto rejo 
prašičev postale Grbe nad Staro vasjo podružnica Pristave, saj to-
liko prostora tam vendarle ni. Hkrati gospe Zagožan sporočam, 
da bi si tudi sam želel, da bi se reja prašiča zaključila v enem ted-
nu, a žal temu ni tako. Vsi zainteresirani bralci se lahko o kvali-
tetni svinjini iz proste reje tudi sami prepričate, saj bodo prašiči 
kmalu primerni za zakol.
Naj na tem mestu še izrazim svojo zaskrbljenost, kako se bo v pri-
hodnje Slovenija že s tako slabo samooskrbo z mesom izboljša-
la, ko pa lahko sokrajani nasprotujejo povsem legitimni pridela-
vi kvalitetne hrane.
� Ferdinand�Mižigoj,�Krško

»Kdaj bo zrak v Stari vas 
zopet čist?«

(Posavski obzornik št. 19, 12. 9. 2019)

Izbira novega vodstva KDK leta 2016 je bila akt politične izbire 
vladajoče stranke SLS (s pomočjo neformalne koalicije s članom 
stranke SD, danes podžupanom), pa naj se besede v intervjuju z 
Darjo Planinc obračajo na kakršenkoli način. Politika se seveda 
mora angažirati pri izbiri vodstev javnih zavodov, pri čemer pa 
mora upoštevati statute le-teh, ki so varovalka, da bodo izbra-
ni strokovno kompetentni kadri. Za vodenje KDK, kjer se po sta-
tutu za direktorja zahteva programsko (strokovno) in poslovno 
vodenje, je tako bila izbrana ekonomistka. Nekdanja direktori-
ca, umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, pa izloče-
na. Občinski svet je pri izbiri ignoriral predhodno mnenje takra-
tnega Sveta zavoda KDK, ki je vlogo Planinčeve takoj označil za 
neprimerno, saj je za vodenje KDK zahtevan pogoj »treh let de-
lovnega razmerja na področju kulture«. Takratni predsednik Sve-
ta zavoda je zaradi te ignorance tudi odstopil. V bran strokovnos-
ti v kulturi smo se pritožili na Upravno sodišče RS, ki je odločitev 
o izbiri dvakrat zavrnilo in zahtevalo dopolnila Občinskega sve-
ta, v tretje pa je odločilo v korist sedanje direktorice. Na žalost se 
sodišče ni opredeljevalo vsebinsko o delovnih izkušnjah v kulturi, 
ampak proceduralno, češ da je za izbiro odgovoren pristojni or-
gan, torej OS Krško. 
Vrhovno sodišče je zavrnilo vlogo za revizijo. Čeprav z odločitvijo 
nismo bili zadovoljni, v nadaljnji postopek nismo šli, ker se je na 
neki točki potrebno ustaviti. 
Planinčeva govori o mojih in osebnih interesih nekdanje direkto-
rice KDK, kot da o tem ve več kot jaz sam. Ker je v kulturo stopila 
skozi politiko, brez izkušenj in poznavanja kulture, je razumljivo, 
da ne bo nikoli razumela, zakaj smo nasprotovali njeni potrditvi.
Naj na tem mestu napišem, da je moj prvi osebni interes v Krškem 
razvoj kulture, s čimer se prostovoljno, brez kakršnega koli plači-
la, ukvarjam že 30 let. Denar za življenje si služim v Ljubljani, za 
pridobitev službe pa sem moral izpolnjevati vse strokovne krite-
rije in nobenega političnega. 
Osebni interes Darje Planinc, po mojih opažanjih, pa je bil postati 
direktorica, za vsako ceno, tudi brez upoštevanja temeljnega po-
goja razpisa, saj delovnih izkušenj v kulturi ni imela. Interes stran-
ke SLS je s tem sovpadal, za vodjo KDK so želeli postaviti svojo, 
poslušno osebo, ki bo delala tako, kot si to želi vladajoča stranka. 
Če parafraziram pokojnega starosto stranke SLS: »Ni važno, ali 
kaj ve o kulturi, važno, da je naš.« 
Planinčeva je vodenje KDK prevzela potem, ko so bile zaključene 
vse velike investicije (obnova dvorane) ter reorganizacija (vključi-
tev Mestnega muzeja Krško, Galerije Krško in Gradu Rajhenburg). 
Prišla je na dobre pogoje dela, infrastrukturno zaključene vse veli-
ke investicije ter vzpostavljeno organizacijo delovanja štirih enot. 
Pri samohvali direktorice glede urejanja internih pravilnikov in 
dokumentacijskih zadev gre za malenkostne naloge, saj je KDK 
pred tem 40 let posloval in deloval v skladu z zakonodajo, z re-
dnimi revizijami in brez napak, ki bi na kakršen koli način ogro-
zile ali škodile delovanju javnega zavoda. 
Celotno strokovno delo v kulturnem domu, kar je po statutu tudi 
naloga direktorja, je prevzel zaposleni koordinator kulturnih pro-
gramov, brez katerega kulturni dom v zadnjih treh letih ne bi bil 
sposoben izvesti programa. V programu sicer ni posebnih novo-
sti, ampak le nadaljevanje usmeritve iz predhodnega mandata. 
Opažam pa tendenco k večji komercializaciji, verjetno po izbiri 
direktorice. Zato smo na fasadi KD eno leto gledali reklamo za 
Mammo Mio. Na gradu Rajhenburg je v zadnjih treh letih bistve-
no manj dogodkov, čeprav so ravno nekateri aktivni Brestaniča-
ni in predsednik KS izražali nezadovoljstvo z dogajanjem na gra-
du, zaradi česar je bivša direktorica morala oditi. 
Župan je za novega vodjo KDK želel dobrega menedžerja, a kljub 
temu dodatnega denarja na državnih razpisih za kulturo direkto-
rica ni uspela pridobiti, na glasbi pa so ga celo izgubili. Da niti ne 
omenjamo pridobivanja evropskih kohezijskih sredstev, za katere 
naj bi bila Planinčeva kot predhodno zaposlena na RRA Posavje 
še posebej obetavna 'menedžerka'.
Glede na navedbo o 80.000 obiskovalcih letno je očitno precej pa-
del tudi obisk.
O 'dobrih odnosih z zaposlenimi' nekaj pove dejstvo, da je v treh 
letih njenega vodenja več kot tretjina, 7 oseb, dala odpovedi de-
lovnih razmerij, večinoma sklenjenih za nedoločen čas. Ali so za 
zahtevno delo plače prenizke ali pa odnosi med zaposlenimi in 
direktorico vendarle niso tako zelo dobri, kot jih Planinčeva pri-
kazuje v intervjuju?
 Aleš�Suša,�Krško

Odgovor na intervju 
z Darjo Planinc
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SPOMIN

FRANC ROSTOHAR 
14. septembra je minilo 5 let,

odkar nas je zapustil naš dragi

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

Vsi njegovi

Nasmešek�tvoj�
nikoli�v�nas�ne�bo�zbledel,

tvoj�obraz�v�spominu�
nam�večno�bo�živel.

iz Bukoška.

ZAHVALA

MARTINA KOZINCA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
ateta, brata, tasta, strica, bratranca in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.

Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Komunale Sevnica, 
trobentaču, kvartetu Jarica za zapete žalostinke, gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, Cvetličarni Viktorija, Aktivu kmečkih žena 
Sevnica, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, Splošni bolnišnici Brežice 
za lajšanje bolečin, doktorju Halapiju za podporo v času zdravljenja 
in Hotelu Ajdovec za pogostitev.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali in stali ob strani ter ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
solza,�žalost�in�bolečina

te�zbudila�ni.
Ostala�je�praznina,�ki�hudo�boli.

iz Ostrešja pri Sevnici

SILVE BUKOVINSKI

ZAHVALA

Žalujoči: hči Irena in sin Maksi z družinama

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

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

12. septembra smo se za vedno poslovili
od drage mame, tašče, stare mame,

prababice, sestre

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in dobrim sosedom za 
nesebično pomoč, ko so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala sodelavcem, g. župniku Janezu Turinku za lepo opravljen 
obred, govorniku g. Blažu Sotošku ter kvartetu Jarica za lepo zapete 
žalostinke.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

z Malega Kamna.

ZAHVALA

iz Podgorja pri Pišecah
RADOSLAVA PODGORŠKA

Sedaj�prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče.
Ni�več�tvojega�smehljaja,

le�delo�tvojih�rok�še�ostaja.

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, starega očeta, tasta, sina, brata,

strica, prijatelja in dobrega soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, denarno pomoč, podarjene sveče in 
cvetje. Iskrena hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
gospodu župniku iz Pišec za lepo opravljen obred, pevkam za čutno 
odpete pesmi, nečakinji za ganljiv govor, praporščaku gasilskega 
društva iz Pišec za nošenje praporja. Zahvala tudi osebju internega 
oddelka SB Brežice za zdravljenje, nego ter lajšanje bolečin. Hvala tudi 
vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam stali ob strani ter ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

ANTONA TONČKA BIZJAKA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
tatija, tasta in strica

se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje in sveče, pogrebni 
službi Kostak Krško za opravljen obred, Cvetličarni Kerin za cvetje, 
brestaniškim pevcem za odpete pesmi, PGD Krško – desni breg in 
vsem društvom za praporje ter gospodu Jankoviču za poslovilni govor.
Posebna zahvala Domu starejših občanov Krško za vse dobro v času 
njegovega bivanja pri njih.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega

ZAHVALA

TONČKE CERJAK

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkem času slovesa stali ob strani. 
Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi in ste jo pospremili k 
zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

iz Pesjega

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

ZAHVALA

PEPCE JEVŠNIK

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili
in jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala za vso pomoč in podporo.

Žalujoči: sin Boris z družino

s Senovega

Ob izgubi naše drage

ZAHVALA

rojene Kralj, 4. 2. 1926, z Vrha pri Raki

NEŽKE JELOVŠEK

Vse�na�svetu�mine,�vse�se�spremeni,
le�spomin�na�tebe�ostaja�in�živi,

ker�dom�je�prazen�in�molči.

Ob boleči izgubi naše drage žene,
mame, stare mame, tašče, tete,

sestrične, botre in dobre sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem Levas d.o.o. in Društvu izgnancev za vsa 
izrečena sožalja, podarjene sveče, denarno in ostalo pomoč.
Hvala patronažni sestri Majdi za obiske na domu, ZD Krško, SB 
Brežice, CSD Krško, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem, 
pogrebni službi Blatnik, Cvetličarni Lilija in Gostilni Tratnik.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v 
lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

IN MEMORIAM

MARJANA KRALJ
V petek, 20. septembra 2019, smo se na 
sevniškem pokopališču poslovili od naše 
Marjane Kralj, ki je bila predsednica Društva 
upokojencev Sevnica od leta 2009 pa vse do 
februarja 2019.
V Društvo upokojencev Sevnica se je včlanila leta 
2009 in še isto leto postala predsednica društva, 

kajti 1000-člansko društvo jo je prepoznalo kot delovno, predano in 
dobrosrčno osebo. Osebo, ki je imela za vsakogar prijazno besedo, 
nasmeh, vzpodbudo in nasvet.
Rdeča nit njenega dela je bila ljubezen, druženje, medsebojna pomoč, 
humanost in pravičnost. Dobro počutje in veselje je delila tudi z mlajšimi 
in jih tako medgeneracijsko povezovala.
Prioriteta v društvu ji je bil projekt Starejši za starejše, v katerega se 
je društvo vključilo leta 2011 za boljšo kakovost življenja, prepoznala 
je problem starajoče se družbe, ki želi biti čim dlje doma pri svojem 
ognjišču.
Dejala je, četrto življenjsko obdobje sta nega in pomoč na domu, zato 
je zbirala prostovoljce na območju celotne občine, da bi nudili pomoč 
vsakomur, ki jo potrebuje.
Vzpodbujala je literarno skupino Večerna zarja, zbrala in izdala pesmi 
ter prozo vseh ustvarjalcev del literarne skupine.
Ob 70-letnici Društva upokojencev Sevnica je napisala zbornik z 
naslovom »Naših sedemdeset let«. Strnila je prehojeno pot društva od 
davnega leta 1946 in zapustila dragoceno dediščino in modrost, ki se 
skriva v njeni knjigi.
Njena misel, ki jo je zapisala: 
Upokojenci vemo, da za nevihto vedno pride mavrica. Na koncu ostanejo 
spomini in lepi spomini so res neprecenljivi.
V naših spominih in srcih boš ostala kot pokončna, delovna, velika 
Slovenka.
Draga Marjana, hvala za ves trud! Pogrešali te bomo!
� Društvo�upokojencev�Sevnica

SLAVKA IN PAVEL
HICTALER

SPOMIN

Žalujoči: 
hčerki Pavla in Barbara z družinama

Iskrena hvala vsem,
ki ju ohranjate v lepem spominu,

postojite pri njunem grobu
in prižgete svečko.

Tistega,�ki�ti�podari�veliko�lepega,
ne�moreš�nikoli�pozabiti.

Žalost se nam je zasidrala v srce,
odkar sta nas zapustila preljuba starša

s Senovega.

ZAHVALA

ERIKE
BARTOLOME

V sredo, 18. septembra,
smo se poslovili od naše drage

Iz srca se zahvaljujemo našim prijateljem, vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti, nam izrazili pisna in ustna sožalja, hvala njenim 
sostanovalcem iz Slomškove 11, hvala osebju Doma upokojencev, 
župniku Milanu Kšeli ter vsem, ki ste jo spoštovali in jo imeli radi.

Za Eriko žalujemo vsi njeni,
ostala bo v naših srcih.

iz Brežic.

ZAHVALA

ANE MARTINI

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, 
prababice, sestre, tete, tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za nesebično pomoč, tolažilne besede, 
podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in svete maše. Zahvalo 
namenjamo tudi pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, g. 
župniku za opravljen obred, praporščakom. Hvala tudi vsem, ki vas 
nismo imenovali, pa ste nam stali ob strani in našo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

iz Stare vasi na Bizeljskem
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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 
Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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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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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

KOSTANJEVICA NA KRKI, HIŠA
Cena 135.000,00 €, 
Leto izgradnje 1980, 
Velikost 194,60 m²,

Parcela 780,00 m², EI v izdelavi

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!

Prodam hidravlično prešo 
(150 l), mlin pecljalnik, inox 
sode (600 l, 300 l in 250 l), 2 
PVC kadi po 750 l in elektro čr-
palko za pretok. 
Tel.: 031 468 516

Prodamo krompir desire, 
cena 0,40 €/kg. 
Tel.: 041 919 296

Prodam jedilni krompir, ru-
meno korenje, koruzo v zrn-
ju, grozdje žametne črnine in 
frankinje ter domače žganje. 
Ugodno. Tel.: 031 767 394 

Prodam jedilni krompir za 
ozimnico, beli in rdeči. 
Tel.: 031 897 928

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

Kupim telico simentalko ali li-
muzin, staro 12 mesecev, paš-
no. Tel.: 040 577 552

Prodam teličko LS/LIM, sta-
ro 4 mesece, in vile za nošenje 
sena. Tel.: 031 283 913

Kupim kravo za zakol, staro do 
5 let, mesnate pasme. 
Tel.: 031 312 613

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 130 kg, ali menjam za te-
ličko in telico, staro 9 mesecev. 
Tel.: 031 557 084

Prodam bikca in teličko, sta-
ra tri mesece, koruzo v vrečah 
in slamo v okroglih balah. Lah-
ko dostavim. Tel.: 051 499 355

Prodamo odojke od 25 kg na-
prej, hranjene z domačo hrano. 
Cena po dogovoru. Tel.: 07 49 
56 375 ali 031 401 973

Prodamo pujske, težke okoli 
30 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam sveže borove plo-
he, debeline 5 cm, sveže boro-
ve deske, debeline 2 ali 3 cm; 
cena: 170 €/m3. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

Prodam suha ali sveža bukova 
razcepljena in razžagana drva, 
dolžine 25, 33 ali 40 cm. Okoli-
ca Dolenjske (Trebnje). Možna 
dostava. Cena: 65 €/m3. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha kalana hrastova 
drva, 20 m3, v okolici Kostanje-
vice. Tel.: 041 680 691

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam belo vino rumeni 
muškat - sauvignon. Cena po 
dogovoru. Tel.: 030 774 169

Prodam grozdje žametne čr-
nine, relacija Krško – Golek, ob 
glavni cesti, možnost vaše tr-
gatve. Tel.: 031 566 219

Prodam vino cviček po 0,80 
€/l in žametno črnino (2 t) po 
0,35 €/kg. Tel.: 041 809 209

Prodam grozdje črnine, voz 
(16 col), železen s platonom, 
in suha kostanjeva drva, krat-
ko žagana ter razkalana. 
Tel.: 051 477 243

Ugodno prodam grozdje mod-
re frankinje in črnine ter rdeče 
vino. Tel.: 031 312 627

950 kg grozdja žametne črni-
ne, 500 l cvička, 150 l mešane-
ga belega vina, prodam. 
Tel.: 040 870 514

Akcija velja do 31.09.2019, oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

www.glasmaher.com

UČENCI IN DIJAKI

-50%-20%

SEPTEMBER

Prodam grozdje modre fran-
kinje, 1500 kg, cena 0,50 €/
kg, in žametne črnine, 1500 kg, 
0,40 €/kg. Tel.: 031 257 685 

Prodam mešano belo in rdeče 
grozdje, cena po dogovoru. Do-
lenjski okoliš, Ponikve, Jeseni-
ce na Dolenjskem. 
Tel.: 041 887 156

Prodam mošt modre frankinje 
in vino modre frankinje letnik 
2018. Tel.: 051 254 413

Prodam grozdje – frankinjo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 622 169

Prodam grozdje žametne čr-
nine (2000 kg), okolica Pišec, 
cena 0,40 €, in renski rizling 
(400 kg), cena 0,60 €. 
Tel.: 031 284 604

Prodam kotel za žganjekuho, 
60 l. Tel.: 07 49 65 552

Prodam hrastova soda (200 
l in 300 l) in 300 kosov kriti-
ne zarezni bobrovec. Ugodno. 
Tel.: 040 772 634 

Inox cisterno (1.000 l) men-
jam za manjšo (500 l). 
Tel.: 041 648 482

Prodam PVC kadi (2 x 500 l in 
2 x 1000 l) ter mlin pecljalnik. 
Tel.: 040 267 182

Prodam cisterni za vino, 300 l 
(120 €) in 170 l (50 €). 
Tel.: 040 840 065

Ugodno prodam mlin za 
grozdje, škropilnico Solo 450, 
hidropak, orbitrek, ind. 2-igel-
ni overlock. Tel.: 031 611 575

Prodam hidravlično stiskalni-
co, plastične gajbice za grozdje 
in premično tehtnico za 200 
kg. Tel.: 041 479 336

Prodam traktor s prikolico in 
ostale priključke. 
Tel.: 070 574 912

Prodam 4 porodne bok-
se, tehtnico Libela (200 kg) s 
krožno skalo in riper za lažje 
traktorje. Vse ohranjeno. 
Tel.: 041 385 653

Prodam koruzo iz koruznja-
ka, naravno sušeno, in pšeni-
co. Tel.: 07 49 67 135

Prodam suho koruzo, sušeno 
v koruznjaku, in suhe češnjeve 
deske, debeline 3 cm. Tel.: 07 
49 75 228, kličite zvečer

Prodam koruzo za silažo ali 
zrnje (Arško polje). 
Tel.: 031 312 651

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam suha hrastova drva. 
Cena: 60 €/m3. Okolica Do-
lenjske, Trebnje. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam žagovino, cena 15 €/
m3, Dolenjska, možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam kostanjeva drva, vino 
modro frankinjo in rdeče vino, 
cena 0,50 €/l. Možna dostava. 
Krško. Tel.: 031 509 337 

Krško, Videm; oddam 3,5-sob-
no stanovanje v velikosti 80 
m2. Dobra lokacija, ugodna na-
jemnina. Tel.: 051 605 962

V najem oddam (od oktobra 
dalje) prenovljeno hišo z vr-
tom v centru Sevnice. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 653 122 

Prodamo gozd in vinograd 
v Brezovici v Podbočju, št. 
380/10, 1150/2, 1441, k.o. 
Planina. Cena 14.000 €. 
Tel.: +385 91 547 5908

Prodam gozd, 2 ha. 
Tel.: 040 369 006

Prodam njivo pri Borah, pc. 
št. 3456, k.o. Veliki Podlog, v 
izmeri 4556 m². 
Tel.: 041 726 086

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Audi A6 Quattro 
3.0, 215 KM, prvi lastnik, pre-
voženih 90.000 km. 
Tel.: 041 768 590

KMETIJSTVO

Kupim starejši traktor De-
utz, Štore, Zetor ali podobno, 
do 50 KM, za lastno uporabo. 
Tel.: 031 827 482

Kupim traktorsko kosilnico 
SIP in krožne brane. 
Tel.: 030 998 658

Prodam žito, ječmen, tritika-
lo, suha mešana drva, odojke 
(bele za rejo), možen zakol in 
dostava. Tel.: 040 796 830 

NEPREMIČNINE

Kupim dvosobno stanovanje v 
pritličju (v Sevnici) ali menjam 
za hišo (na Studencu). 
Tel.: 031 452 800

Kupim 1,5 – 2,5-sobno stano-
vanje v okolici Sevnice ali Ra-
deč. Tel.: 041 817 494

Kupim bivalni vikend, Krško, 
Sevnica. Tel.: 031 452 800

V bližini železniške postaje 
Brežice prodam starejšo (148 
m2), takoj vseljivo, opremlje-
no hišo z garažama in gospo-
darskim poslopjem. Zemljišče 
1.090 m2. Cena 99.000 €. EI: 
da. Tel.: 040 550 726

Prodamo garažo v Brežicah, 
na Gregorčičevi ulici, 14 m2. 
Tel.: 041 389 434 

V Krškem (CKŽ 86) takoj od-
damo v najem opremljen po-
slovni prostor – pisarno s čaj-
no kuhinjo, sanitarijami in 
garažo - s samostojnim vho-
dom. Snedim, d.o.o., Ribniki 
12, Sevnica. Tel.: 031 653 122
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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 (21/2019) bo izšla v 
četrtek, 10. oktobra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. oktober 2019.

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.

Prodam odojke, možen zakol, 
in silokombajn SIP Vihar 40, 
hidravlični pomik ter struž-
nico za les (draksler). Okolica 
Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke cca. 
100 kg – 120 kg, okolica Sev-
nice, možnost prevoza. 
Tel.: 040 426 809

Prodam prašiče, težke 30 – 
80 – 220 kg, in dve svinji, težki 
250 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Krškopoljce, 30 – 100 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam masivno hrastovo 
mizo (210 x 90 x 8 cm) in klopi 
z naslonom, primerno za vrt, 
teraso, zidanico. 
Tel.: 051 215 489

RAZNO 
Po ugodni ceni prodam večjo 
količino gradbenega odra, cevi, 
spojke in granitne kocke za tla-
kovanje. Tel.: 040 883 540 

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kran-
jec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam dobro ohranjen mi-
zarski ponk. Zainteresirani pi-
šite na Kos Franc, Pavlinova 
15, 8270 Krško. 

Prodam kozolec v dobrem 
stanju, vreden ogleda, cena po 
dogovoru, in bivalni vikend z 
vinogradom in opremo. 
Tel.: 041 768 590

Zaposlimo voznika tovorne-
ga vozila C + E kategorije. Vozi 
se na lokalnih relacijah. Mojca 
Resnik Kuhar s.p., Kržišče 5, 
Raka. Tel.: 041 689 036

Nujno honorarno zaposli-
mo voznika C kategorije, lah-
ko tudi upokojenca. Rohr-Blitz 
d.o.o., Metni vrh 3, Sevnica. 
Tel.: 041 630 454

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, bajonete, uni-
forme, medalje, sablje in osta-
lo opremo). Tel.: 040 422 023

Obvestilo: Marija Misja (Vr-
tnarstvo Misja, Zagaj 10, Bi-
strica ob Sotli) obvešča, da 
je prenehala z dejavnostjo 
vrtnarstva. Zahvaljuje se za 
dolgoletno izkazano zaupa-
nje in vam želi vse dobro.

STIKI
Žensko visoke postave, staro 
do 65 let, za občasna srečanja, 
potovanja z 68-letnikom, 
povratnikom iz tujine. 
Tel.: 068 615 310

Upokojenec s stanovanjem, 
simpatičen, urejen, situiran, z 
avtomobilom, iščem žensko za 
resno zvezo, staro od 60 do 75 
let. Tel.: 051 847 302

75-letni samski moški, mate-
rialno preskrbljen, iščem žen-
sko, staro od 60 do 75 let, za 
skupno življenje. 
Tel.: 031 281 885

Samski moški, urejen, resen, 
želi spoznati resno in diskretno 
prijateljico. Tel.: 070 280 028

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev in rjavih jarkic 
15. 10. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

18. 10. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak torek in petek rjave jarkice,

vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo vsak delavnik 

od 8. do 18. ure na tel. št.: 
07 49 73 190 ter 031 676 724.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Rozaliji Bale, Šentjanž 37a, 8297 Šen-
tjanž. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 2. (1.) Ans. SAŠA AVSENIKA & LUCIJA SELAK - Skozi leta
 3. (4.) Ans. POLJANŠEK - Če boš mladost zamudila
 4. (6.) Ans. LUN'CA - Ona zna
 5. (3.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 6. (8.) Ans. BANOVŠEK - Eks velja
 7. (5.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 8. (10.) Ans. PETOVIA KVINTET - Samo da vreme bo
   zdržalo
 9. (7.) Ans. MURNI - Pri stari mami
 10. (-.) Ans. BRKINCI - Življenje teče

Predlog tega tedna za glasovanje:
Strmina Express - Poljanski mostovi

Kupon št. 486
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, 28. 9. 2019, ob 20. uri

POGOVOR S

GENERALNO
SEKRETARKO RDECEGA

KRIŽA SLOVENIJE

Telefon: 031 621 522, 07 49 21 563
Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, sprejemamo naročila za:

- bele kilogramske piščance, ki bodo na voljo v 
četrtek, 3. oktobra, med 9. in 16. uro (zadnja serija v letu 2019) 

- težke piščance, primerne za zakol. 
Mlade rjave jarkice pred nesnostjo dobite 

vsak delavnik med 16. in 18. uro.
Na voljo je še manjša količina enoletnih kokoši nesnic, 

pokličite za informacije.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

SVIBNO – 8. septembra so Ljudski pevci Svibno v sodelova-
nju z domačim Aktivom kmečkih žena Arnika in sekcijo vi-
nogradnikov iz Zagrada pripravili tradicionalno prireditev 
Anina pesem ter s koncertom obeležili tudi 15 let delovanja.

Skupina, ki jo vodi Tatjana Kavšek, ohranja slovensko ljudsko 
izročilo – prepevajo zdravice, ponarodele ljubezenske in cerkve-
ne pesmi, pesmi slovesa in dobrodošlice in tako dalje ter obujajo 
stare ljudske običaje. Ob jubileju so v goste povabili skupino Je-
sensko cvetje iz Šentjurja pri Celju ter skupino Studenčki iz Ivanč-
ne Gorice, s pevskim in plesnim nastopom je dogodek popestri-
lo še 12 šolajočih se otrok ter mladi Svibenčani, ki obiskujejo GŠ 
Laško–Radeče. Zapeli so mlajši člani družine Lazar, predstavil se 
je tudi cerkveni pevski zbor iz Svibnega. Srečanje se je zaključilo 
s skupno pesmijo vseh nastopajočih. Po zaključenem nastopu so 
zbrane nagovorili tudi gosti – župan občine Radeče Tomaž Re-
žun, predsednik Turističnega društva Svibno Tone Renko, pred-
sednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja Burkelc Klajn in 
direktorica KTRC Duška Kalin, ki je dejala, naj še dolgo pojejo 
in ohranjajo ljudsko izročilo, kajti »v Evropi ljudska pesem zami-
ra«. Za prijetno nedeljsko druženje je Aktiv kmečkih žena Arni-
ka pripravil razstavo peciva in slaščic, vinogradniki iz Zagrada so 
poskrbeli za rujno kapljico.  S.�Radi

V Evropi ljudska pesem zamira

Ljudski�pevci�Svibno
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Ob tem želimo spomniti, da Turistično informativni center 
(TIC) deluje vsak delovni dan v tednu v prostorih Centra za 
podjetništvo in turizem Krško v starem mestnem jedru, kjer 
so na voljo vse informacije o turistični ponudbi naše obči-
ne. V okviru promocije turističnih zanimivosti deluje sple-
tna stran www.vistikrsko.com in fb stran. Vabljeni, da jo 
obiščete ali se nam pridružite na fb strani. Več informacij: 
tic.krsko@cptkrsko.si ali tel.: 07/490 22 20

V KD Krško ob 17. uri vabijo na Grad Rajhenburg na javno 
vodstvo po stalni razstavi Primož Kozmus: Odličja. Po raz-
stavi vodi kustosinja razstave, dr. Helena Rožman. Gradovi 
Posavja ob Svetovnem dnevu turizma že tretje leto zapo-
red ta dan obiskovalcem omogočajo prost vstop. Obisko-
valci vabljeni tudi v staro mestno jedro Krškega v Mestni 
muzej Krško, Galerijo Krško, Mencingerjevo hišo in Hoče
varjev mavzolej, v odpiralnem času od 10. do 18. ure. Več 
informacij: info@kd-krsko.si 

V okviru Občinske turistične zveze Krško bo TD Senovo v 
petek, 27. 9. 2019, izvedlo voden pohod do slapa v Zapečju. 
Zbor ob 16. uri pri pisarni TD Senovo, odprtje nove table 
z označeno potjo do slapa. Druženje pri krušni peči v Ura-
dniški koloniji. V soboto, 28. 9. 2019, organiziran "planin-
ski" pohod s člani društva Sonček Posavja. Zbor ob 9. uri pri 
Domu XIV. divizije in nadaljevanje po trasi nekdanje železni-
ce v Ravne, ogled muzejske zbirke tehniške dediščine Pre-
mogovnika Senovo. Potem do Reštanja, kjer bo ogled nek-
danje strojnice. Ob 16. uri bo prikaz peke v krušni peči in 
druženje. Več informacij: senovo@gmail.com ali 031 866 
831 (Anton Petrovič). 
 Vir: CPT Krško

Tematsko obarvan dogodek bo združil kmetije, ekološke kmetije, rokodelce in 
posameznike. Poleg bogate ponudbe predvsem lokalnih pridelovalcev bodo 
na dogodku sodelovala tudi različna društva, ki se bodo predstavila in pripra-
vila pokušino jedi, pripravljenih iz buč. Za mlajše obiskovalce bo na voljo de-
lavnica z animatorji. Za odlično vzdušje in popestritev programa bo poskrbel 
harmonikar. Več informacij: karl.vertovsek@cptkrsko.si

Na svetovni dan turizma, ki bo v petek, 27. septembra, in ga praznujemo pod okriljem 
Svetovne turistične organizacije po celem svetu, bomo tudi na območju občine Krško 
pripravili zanimiv program. Center za podjetništvo in turizem Krško bo na ta dan do
poldan prisoten v nakupovalnem centru Qlandia, kjer bodo obiskovalcem na voljo raz
lične informacije o turistični ponudbi občine Krško in turistični materiali. 

Svetovni dan turizma bomo 
obeležili tudi v občini Krško

na
ro

če
na
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bj

av
a

V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA

Prostovoljce vabimo na usposabljanje za delo na 
projektu V Posavju žuramo brez drog in alkohola. Info 
in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 041 637 
662. Organizator: MC Krško in LAS Krško.
MC Krško, četrtek, 3. 10, ob 17.00.

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE

Mentorica Hana Jurečič in MC Krško razpisujeta 30-
urni začetni in nadaljevalni tečaj španščine. Prijave na: 
hanajurecic@gmail.com. 
Vabljeni na informativni sestanek 4. 10.
MC Krško, petek, 4. 10., ob 17.00.

MC DIRENDAJ: POSLIKAVA SKODELICE

Brezplačna otroška ustvarjalna delavnica v MC Krško 
bo tokrat posvečena risanju in pisanju na keramične 
skodelice. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si. 
MC Krško, sobota, 5. 10., od 10.00 do 12.00.

MC DIRENDAJ: USTVARJANJE S PAPIRNATIMI 
ROLICAMI

Brezplačna otroška ustvarjalna delavnica v MC Krško 
bo tokrat posvečena recikliranju in ustvarjanju s 
papirnatimi rolicami. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si. 
MC Krško, sobota, 19. 10., od 10.00 do 12.00.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNi ČAS:
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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


