
POTUJOČA KNJIŽNICA POVEZUJE REGIJO – Nov korak k povezovanju posavskih občin in k utrjevanju 
regijske identitete so z uresničitvijo projekta Posavska potujoča knjižnica naredile štiri knjižnice, 
ki delujejo oz. imajo enote na območju naših občin. Prejšnji teden je posavski bibliobus, ki so mu 
nadeli ime Bralko, opravil predstavitveno vožnjo po središčih petih sodelujočih občin (na fotografiji 
ogled njegove notranjosti z bibliotekarjem Matjažem Stibiljem v Kostanjevici na Krki), v ponedeljek, 
5. oktobra, pa se bo iz Mirnske doline odpravil na prvo 'pravo' vožnjo. Vsak mesec bo obiskal 72 od 
občinskih središč in enot knjižnic bolj oddaljenih krajev. Podrobneje o projektu, vključno z urnikom 
bibliobusa 'po vijugavih poteh hribovja in dolin', na straneh 10 in 11.  Foto: Peter Pavlovič 
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Spet častni občan Brežic?
BREŽICE – Za ponedeljek, 5. oktobra, je župan občine Breži-
ce Ivan Molan sklical 14. sejo Občinskega sveta občine Breži-
ce. Na dnevnem redu je 17 točk, svetnice in svetniki bodo med 
drugim potrjevali tudi sklep o podelitvi priznanj Občine Bre-
žice za leto 2020. Po treh letih je na seznamu tudi kandidat za 
častnega občana, in sicer Vladimir Gregor Bahč, predsednik 
nadzornega sveta skupine TPV. Istoimensko podjetje je v IPC 
Brezina zgradilo novo tovarno, kjer bodo izdelovali kovinske 
sestavne dele za avtomobilsko industrijo. Predlagani kandi-
dati za oktobrsko nagrado Občine Brežice so Branko Brečko, 
Zvone Černelič in Darko Leskovec, medtem ko naj bi prizna-
nja Občine Brežice prejeli Košarkarski klub Brežice, Jamarski 
klub Brežice in Društvo diabetikov Posavje Brežice. Pričaku-
je se, da jih bo občinski svet potrdil, tako da bodo letošnje ob-
činske nagrajence proglasili na svečani seji občinskega sveta, 
ki bo konec oktobra.  R. R.

AKTUALNO

Darja Čakar, direktorica 
Zdravstvenega centra Aristotel:

Zdravstveni center 
Aristotel je moj 
tretji otrok
 str. 4 in 5

Industrijski objekti 
ne sodijo na podeželje

Krajani Armeškega so se uprli nameri brestaniške
ga gradbinca, da v njihovem kraju zgradi skladi
šče gradbenega materiala in opreme. Organizirali 
so se v civilno iniciativo in na občinskem svetu do
segli sprejem sklepa, ki onemogoča gradnjo pro
izvodnih objektov.

Stran 2

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Energetika in izvozniki
Peto leto zapored objavljamo lestvici največjih in 
najuspešnejših posavskih podjetij v minulem letu. 
Na vrhu so seveda velika energetska podjetja s se
dežem v regiji, ki so jim najbližje (predvsem izvo
zno usmerjena) papirniška, kovinskopredeloval
na, tekstilna, gradbena in trgovska podjetja.

 Strani 13–24  



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 20, četrtek, 1. 10. 20202 UTRIP REGIJE

Svetnice in svetniki so največ 
časa namenili načrtovanim 
investicijam v objekte pred-
šolske vzgoje in vzgojno-izo-
braževalnih zavodov, v katere 
je bilo v zadnjih desetih letih 
vloženih slabih 14 milijonov 
evrov proračunskih sredstev 
(od tega je bilo okoli pet mili-
jonov državnih in evropskih). 
Med izpeljanimi investicijami 
sta poleg energetske sanaci-
je objektov in nekaterih dru-
gih ureditev tudi izgradnja 
osnovne šole v Tržišču, vrt-
ca pri OŠ Krmelj s šestimi od-
delki in Vrtca Ciciban v Sevni-
ci s 14 oddelki. Vodja oddelka 
za družbene dejavnosti Mojca 
Sešlar je predstavila še nov 
načrt investicij za še kakovo-
stnejše delo v vrtcih in šolah. 
Pri centralnem vrtcu v Sevnici 
že poteka dozidava in vrtec bo 
imel po zaključeni dogradnji 
tri igralnice več. V Boštanju bi 
lahko vzeli v najem prostore v 
nekdanjem gostišču Panorama 
ter v njem uredili štiri igralni-
ce. Na OŠ Blanca bo potrebno 
povečati kuhinjo in zagotoviti 
dve dodatni učilnici za izvaja-
nje pouka v devetih oddelkih 
ter urediti zbornico za učitelje. 
Za OŠ Milana Majcna Šentjanž 
je že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za ureditev zuna-
njega šolskega igrišča in oko-
lice. V izdelavi je idejna zasno-
va za gradnjo nove osnovne 
šole v Krmelju, kar bi omogo-
čilo pouk na eni lokaciji in ne 

Prostorska stiska šol in vrtcev
SEVNICA – Občinski svet občine Sevnica se je 23. septembra sestal na 17. redni seji in 15 točkam dnevnega 
reda dodal še eno, saj so se prisotni seznanili še s potekom aktivnosti prenosa dejavnosti javnega podjetja 
Plinovod na Komunalo d.o.o. Sevnica. 

na dveh, kot to poteka že nekaj 
let. OŠ Ana Gale, ki jo obiskuje 
31 otrok s posebnimi potreba-
mi, je v slabem stanju – v klet-
nih prostorih je veliko vlage, 
puščajo vodovodne in kanali-
zacijske cevi, ni prostorov za 
shranjevanje čistil, telovadni-
ca je premajhna oz. ima preni-
zek strop, čez zunanje igrišče 
poteka javna pot, zaradi česar 
je težko zagotoviti varnost; 
uprava je nameščena v enem 
prostoru, na 8 m2, ki so name-
njeni računovodkinji, tajništvu 
in ravnatelju. Ena izmed mož-
nosti za izvajanje pouka za ot-
roke s posebnimi potrebami je 
enota vrtca Kekec v bližini sev-
niške osnovne šole, kjer bi bila 
potrebna dograditev in rekon-
strukcija prostorov, a če bi se 
to zgodilo, bi morali šest igral-
nic vrtca prestaviti na drugo 
lokacijo, zato je potrebno pre-
veriti prostorsko umestitev. 

Občinski svet je v nadaljeva-
nju seje podal soglasje k pre-
dlagani sistemizaciji delovnih 
mest v vrtcih v občini Sevnica, 
ki delujejo na osmih lokacijah. 
»V šolskem letu 2020/2021 
je v vrtce vpisanih 725 otrok, 
oblikovanih bo 41 oddelkov, 
število zaposlenih pa je odvis-
no od števila otrok, ki obisku-
jejo vrtec, števila oddelkov, ki 
se oblikujejo na podlagi veljav-
nih normativov, od odpiralne-
ga časa vrtca, od notranje po-
vršine vrtca, poseben izračun 

pa se uporablja za določitev 
delavcev v kuhinji,« je pojas-
njevala Sešlarjeva. Svetnice in 
svetniki so podali še soglasje 
k predlaganim cenam vzgoj-
no-varstvenih programov v 
vrtcih na območju občine, ki 
bodo nekje višje, nekje pa celo 
nižje (razlogi za to so različni). 

Proračun, rebalans, 
participativni proračun

»Obdobje prvih šestih mesecev 
letošnjega leta je na finančnem 
področju zaznamovalo tudi ob-
dobje epidemije in s tem pove-
zani stroški, najbolj pa je na li-
kvidnostno stanje občinskega 
proračuna vplivalo zakonsko 
skrajšanje plačilnih rokov na 
osem dni, medtem ko je izpad 
prihodkov zaradi nekaterih 
oprostitev minimalen. Javno 
podjetje, ki smo mu v prete-
klih letih podelili poroštva in 
soglasja, svoje kreditne obve-
znosti izpolnjuje,« je predsta-
vila stanje vodja oddelka za 
finance mag. Vlasta Marn, di-
rektor sevniške občinske upra-
ve Zvone Košmerl pa je dejal, 
da Občina Sevnica na dan 30. 
junij 2020 ni imela zapadlih 
obveznosti, težišče investicij pa 
je usmerjeno v drugo polovico 
leta. Sogovornika sta pojasnila 
tudi, da je vzrok za prvi letošnji 
rebalans proračuna predvsem 
sprememba višine povprečni-
ne, ki omogoča več  sredstev 
za vzdrževanje cest ter jav-

nih površin, več virov za ne-
katere investicije na cestnem 
in vodooskrbnem področju 
ter za razvoj komunalne infra-
strukture, dodatna sredstva za 
opremo vrtca, nakup vozila za 
projekt Sopotnik, nakup frizer-
sko-brivskega salona v starem 
sevniškem mestnem jedru ... 
Povprečnina je višja za dobrih 
700 tisoč evrov. 

Vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti Vlasta Kuzmički je 
predstavila rezultate projekta 
Sobivam, sodelujem, soodlo-
čam – Participativni proračun 
Občine Sevnica za leto 2021. 
Na poziv, namenjen obča-
nom, da v obliki manjših pro-
jektov predlagajo tiste uredi-
tve, ki se jim zdijo potrebne, je 
bilo prejetih 48 pobud, 28 jih 
je bilo sprejetih in za njihovo 
izvedbo se za leto 2021 v ob-
činskem proračunu nameni 
96.480 evrov. 

Prisotni so se seznanili tudi 
s potekom prenosa dejavno-
sti JP Plinovod Sevnica na Ko-
munalo d.o.o. Sevnica. Župan 
Srečko Ocvirk je dejal, da bo 
potrebno izvesti kar nekaj po-
stopkov, s pripojitvijo podjetja 
pa mora soglašati tudi Agencija 
za energijo. Funkcijo v. d. direk-
torja Plinovoda od 6. oktobra 
dalje prevzema Mitja Udovč, 
kajti dosedanji direktor Anton 
Krajnc se bo upokojil. 
 Smilja Radi

Potem ko je v minulem letu Ar-
sim Shurdhaj, izvajalec grad-
bene dejavnosti, kupil do-
mačijo na Armeškem, so se 
pogoji bivanja v naselju bi-
stveno spremenili na slabše, 
zatrjujejo prebivalci naselja. 
Ker želi podjetnik na obmo-
čju domačije, ki je nekdaj iz-
stopala po urejenosti in kme-
tijski dejavnosti, vzpostaviti 
skladišče gradbenega materi-
ala, opreme in strojev, so kra-
jani ustanovili Civilno iniciati-
vo (CI) Armeško, ki temu ostro 
nasprotuje. Kot je za naš časo-
pis in v obrazložitvi na seji po-
vedal njen predsednik Tomis-
lav Malgaj, je bilo naselje, v 
katerem po zadnjih statistič-
nih podatkih živi 170 prebi-
valcev, vselej podeželska vas, 
v katero še ni posegla industri-
ja ali dejavnost, ki bi porušila 
miren utrip in krajinsko podo-
bo, ki omogočata prebivalcem, 
da se ukvarjajo z ekstenziv-
nim kmetijstvom in vinograd-
ništvom: »Zato nasprotujemo 
pobudi, da se na našem obmo-
čju vzpostavi kakršna koli in-
dustrijska dejavnost v smislu 
skladišča gradbenega materi-
ala, gradbene opreme in s tem 
povezanim tovornim prome-
tom skozi našo vas. Seveda pa 
še toliko bolj, ker naj bi po ne-
katerih informacijah izvaja-
lec dejavnosti želel na lokaci-
ji zgraditi tudi samski dom.« 

Na Armeškem tudi v prihodnje ne bo proizvodnje
KRŠKO – 24. septembra je na 15. redni seji krški občinski svet soglasno podprl predlog Civilne iniciative Armeško, da se na območju naselja Armeško pravni ose-
bi ne dovoli izvajanja dejavnosti gradbeništva. Tamkajšnji prebivalci si namreč želijo ohraniti dosedanjo kvaliteto življenja na podeželju. Potrjena sta bila tudi 
osnutka stanovanjske politike do leta 2025 in odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

Pri tem Malgaj zanika, da gre 
za odklonilen odnos do izvajal-
ca ali kakršno koli nestrpnost 
do tujcev: »Mi ne te ne druge 
dejavnosti, ki rušijo kvalite-
to bivanja, ne sprejmemo. Za 
tovrstne dejavnosti ima obči-
na urejene obrtne in poslovne 
cone v Vrbini, Drnovem oz. Ve-
liki vasi in Žadovinku, kamor 
tudi sodijo.« Ob tem je dodal, 
da ne nazadnje tudi ni razum-
ljivo, zakaj bi lahko nosilec de-
javnosti sploh lahko prido-
bil dovoljenje za obratovanje, 
ko pa je bilo to zaradi veljav-
nih predpisov pred leti že za-
vrnjeno njihovemu sokrajanu, 
ki je želel na isti lokaciji uredi-
ti kamnoseško delavnico. Ob-
činski svet je soglasno podprl 
CI in sprejel sklep, da je na na-
vedenem območju možna le 
gradnja stanovanjskih objek-
tov in objektov, ki so potrebni 
oziroma vezani na vinogradni-
ško in kmetijsko dejavnost ter 
da gradnja ali sprememba na-
membnosti obstoječih objek-
tov in zunanjih površin tudi na 
pobudo lastnikov nepremičnin 
v obrtno proizvodne dejavno-
sti ali druge dejavnosti ni mo-
žna oz. se ne dopusti.

Stanovanjska politika in 
sofinanciranje športa

Brez pripomb so svetniki po-
trdili tudi osnutek stanovanj-

ske politike do leta 2025, pri 
čemer so pripravljavci v ta na-
men pripravili celovit program 
s pregledno razdelanimi stati-
stičnimi, demografskimi in 
drugimi podatki tako za pre-
teklo obdobje kot projekcije 
za prihodnja leta. Fedja Mar-
ković z oddelka za gospodar-
ske dejavnosti je povedal, da 
potrebe po stanovanjih prese-
gajo število razpoložljivih sta-
novanjskih enot. Trenutno ima 
občina v lasti 40 neprofitnih in 
11 kadrovskih stanovanj, naj-
več v mestu Krško, hkrati pa 
občina kot družbenik podje-
tja Rudar Senovo neposred-
no upravlja in razpolaga še s 
545 stanovanji. Markovič je 
predstavil tudi lokacije po ob-
čini, na katerih je možna grad-
nja tako večstanovanjskih kot 
individualnih stanovanjskih 
enot, saj, kot izhaja iz spreje-
tih prioritet in ciljev stanovanj-
ske politike do leta 2025, bo 
treba zagotoviti še najmanj 40 
neprofitnih in službenih stano-
vanjskih enot za oddajo v na-
jem, najmanj 15 dodatnih  sta-
novanjskih enot do leta 2025, 
v nadaljevanju pa po tolikšno 

število v vsakem petletnem 
obdobju.

V nadaljevanju so obravnava-
li in potrdili tudi osnutek od-
loka o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa v ob-
čini, ki je do 8. oktobra v javni 
obravnavi, kar pomeni, da lah-
ko do tega datuma svetniki in 
zainteresirana javnost nanj še 
podajajo pripombe in predlo-
ge. Odlok zaostruje merila za 
pridobitev sredstev, saj bodo 
morali izvajalci programov z 
računi izkazovati vse stroške. 
Ob zaključku obravnave nave-
dene točke je občinsko upra-
vo in svetnike nagovoril tudi 
Boštjan Pirc kot predsednik 
Komisije za šport, rekoč, da 
vloga občine ni zgolj v zagota-
vljanju sredstev in pogojev za 
vadbo in izvajanje športnih pa-
nog, temveč bodo morali aktiv-

no poseči tudi v dodobra na-
rušene odnose med Športno 
zvezo Krško in posamezni-
mi izvajalci kolektivnih špor-
tov. Predstavnikom teh naj bi 
bilo namreč onemogočeno so-
delovanje na skupščini špor-
tne zveze v mesecu juniju, za-
radi česar nameravajo sklepe 
skupščine izpodbijati celo po 
sodni poti. 

Kolesarska pot Krško-
Kostanjevica predvidoma 
2023?

Med 17 obravnavanimi toč-
kami na seji naj izpostavimo 
še dve, in sicer potrditev pro-
jekta kolesarske povezave Kr-
ško– Kostanjevica na Krki ter 
odobritev postavitve spomin-
skih obeležij Jožetu Habincu 
in Ferdinandu Ripšlu v gaju 
zaslužnih občanov v krškem 

mestnem parku. V zvezi s 19,5 
km dolgo traso med Krškim in 
Kostanjevico na Krki je vod-
ja oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo Janja Špiler med 
drugim povedala, da je naložba 
ocenjena na 6,7 mio evrov, od 
tega bo ureditev na območju 
občine Krško znašala 4,5 mio 
evrov. Občini Krško in Kosta-
njevica na Krki se bosta s pro-
jektom na javnem pozivu Mini-
strstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo potegovali za 
pridobitev nepovratnih evrop-
skih sredstev. Gradnja kolesar-
ske poti naj bi bila zaključena 
v letu 2023. Kot že omenjeno, 
so svetniki soglasno potrdili 
predlog za postavitev spomin-
skih obeležij v Mestnem parku 
Krško, in sicer na predlog Du-
šana Šiška častnemu krajanu 
mesta Krško Jožetu Habincu 
in na predlog Župnije Videm 
ob Savi duhovniku in začetni-
ku sadjarstva v Posavju Ferdi-
nandu Ripšlu. V primerjavi z 
dosedanjimi obeležji ne gre za 
doprsne kipe, temveč za spo-
minski tabli, ki bosta predvi-
doma postavljeni še v tem letu.
 Bojana Mavsar

Potrdili tudi Kostanjevičani
Investicijsko dokumentacijo za kolesarsko povezavo Krško–
Kostanjevica na Krki so v ponedeljek na 3. izredni seji potrdi-
li tudi kostanjeviški občinski svetniki. Delež investicije na ob-
močju kostanjeviške občine bo znašal 2,2 mio evrov.

POSAVJE – V obdobju od 16. septembra do včeraj smo v Posav-
ju zabeležili 23 novih primerov bolezni covid-19, največ v obči-
ni Sevnica (11). V občini Krško je bilo šest novih okužb, v obči-
ni Brežice pet, eno so potrdili tudi v občini Kostanjevica na Krki. 
Število aktivno okuženih v zadnjih dneh počasi spet narašča, tre-
nutno je v Posavju 23 oseb, ki so bile v zadnjih dveh tednih pozi-
tivne na novi koronavirus. Po postopnem padanju je bilo 18. in 
21. septembra v naši regiji »zgolj« deset trenutno obolelih za co-
vidom-19, nato se je z novimi primeri število le-teh počasi spet 
začelo povečevati. Skoraj polovica aktivno okuženih je v sevniški 
občini (11), v krški jih je šest, v brežiški pet, eden pa v kostanje-
viški. Občini Radeče in Bistrica ob Sotli sta že nekaj časa 'čisti', 
kar se tiče covida-19, v radeški so nazadnje okužbo zabeležili 19. 
avgusta, v bistriški so zadnji primer odkrili celo pred več kot pe-
timi meseci (16. aprila). V Posavju, kjer je bilo od začetka epide-
mije v marcu do danes potrjenih 97 primerov okužbe z novim 
koronavirusom, smo lahko zadovoljni ob dejstvu, da imamo v 
primerjavi z ostalimi 11 slovenskimi regijami najmanj potrjenih 
primerov doslej kot tudi najmanj aktivno okuženih. Na ravni dr-
žave – skupaj so našteli že skoraj 5700 okužb – je zdaj že 1736 
aktivno okuženih, med njimi je 86 hospitaliziranih, od tega 16 v 
intenzivni enoti. Smrtnih žrtev po zapletih s covidom-19 je bilo 
doslej 150. Od tega tedna sicer na slovenskih mejah velja spreme-
njena ureditev, saj lahko v državo brez karantene vstopijo vsi, ki 
prihajajo iz obmejnih hrvaških županij, tudi iz Zagreba. Na rde-
čem seznamu, ki pomeni obvezno karanteno ali negativen test 
na koronavirus, so po novem deli Avstrije in Madžarske, vključ-
no z Dunajem in Budimpešto.  R. R.

Posavje zadnje med 12 regijami
– kar je v tem primeru dobro

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
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SLOVENIJA, POSAVJE – Kot so v minulem tednu obširno poro-
čali nacionalni mediji, podatki, pridobljeni na vzorcu 20.000 
osnovnošolcev, ki so bili testirani maja in junija letos, kažejo 
na drastičen upad gibalnih sposobnosti otrok v osnovnih šo-
lah. To pripisujejo zlasti dejstvu, da je bilo v času epidemije 
in pouka na daljavo veliko otrok prikrajšanih za strukturi-
rane ure športne vadbe, tako v šoli kot v klubih.

Ali to opažajo tudi v posavskem okolju, smo vprašali nekaj špor-
tnih pedagogov. »Upad gibalnih sposobnosti otrok v zadnjih me-
secih je opaziti že na oko, brez dodatnih testiranj. Čeprav smo 
učencem že v času največjih ukrepov na pomlad dajali veliko 
možnosti in idej za gibalne aktivnosti, je vprašanje, kdo jih je iz-
koristil,« pravi Zvonimir Lorenci z OŠ Jurija Dalmatina Krško. 
Podobno pravi Miran Abram z OŠ Brežice: »Ugotavljam, da so 
največje negativne spremembe v aerobni vzdržljivosti in koor-
dinaciji, pa vendar na prvi pogled ne tako drastične kot kaže-
jo podatki Fakultete za šport. Živimo v okolju, ki nam je tudi v 
času večjih omejitev omogočalo telesno dejavnost in otroci so 
bili manj omejeni kot v večjih mestih.« Kot dodaja, so imele v 
času epidemije veliko vlogo razmere in spodbude znotraj dru-
žine. »Dejstvo je, da je bila to večinoma nestrukturirana gibal-
na dejavnost. Posledice so tu, upad gibalnih sposobnosti in po-
večan delež podkožnega maščevja. Izvzeti niso niti otroci, ki so 
pred epidemijo imeli nadpovprečne gibalne sposobnosti,« pra-
vi Abram. Dolgoletna športna delavka Estera Savić Bizjak, tre-
nerka in inštruktorica v ŠD Partizan Sevnica, pravi, da se posledi-
ce mirovanja in neaktivnosti v času karantene ne poznajo toliko 
pri članih društva, ampak predvsem pri otrocih, ki so že tako ali 
tako neaktivni in so bili v času karantene še bolj 'pri miru': »Po-
sledice tega so seveda, da otroci niso samo zrasli, ampak so tudi 
nesorazmerno težji.« 

Športni pedagogi si že dlje časa prizadevajo, da bi se pouk športa 
izvajal pet ur tedensko za vse učence. Abram se ne strinja s tisti-
mi, ki želijo vrniti program Zdrav življenjski slog, saj ne vključu-
je vseh učencev. »Le sistematizirane ure pouka športa bi vključe-
vale vse in menim, da bi bil tovrsten pristop najbolj učinkovit,« 
meni. Lorenci poudarja, da na šolah ponujajo ogromno možnosti 
za dodatne športne dejavnosti. »Tudi pred poukom jih pošiljamo 
na šolsko igrišče in spodbujamo gibanje,« pravi. Savić Bizjakova 
pa opozarja, da šola ne more narediti vsega in da morajo biti ot-
rokom tako pri hrani kot gibanju vzor predvsem starši. »Spodbu-
jajte otroke in jim najdite aktivnost, ki si jo želijo. Naj bo to vad-
ba, ki preferira rekreacijo, druženje, tovarištvo, skratka, otrok 
naj se ima 'fajn',« polaga na srce staršem. Ob teh ugotovitvah je 
vredno razmisliti o ukrepih, pravi Abram, ki ne bodo 'obreme-
njevali' otrok le z omejitvami, ampak jih dodatno spodbujati, da 
so gibalno aktivni vsak dan: »Le telesno dejaven otrok je zdrav 
otrok in kot tak je veliko manj dovzeten za vse bolezni tega časa. 
Gibanje je osnovna otrokova pravica, ki je ne moremo niti sme-
mo prepovedati ali kakorkoli drugače omejevati.«
� Peter�Pavlovič

Ministrstvo za infrastruktu-
ro pod vodstvom Jerneja Vr-
tovca (NSi) v svojem predlogu 
namreč predvideva preobliko-

vanje sedanjega  Sklada NEK v 
javni sklad, s čimer bi bile v ve-
liki meri spremenjene nekate-
re določbe sedanjega zakona o 
posebnem skladu iz leta 1994. 
Na to je na 20. redni seji Dr-
žavnega zbora RS (21. 9. 2020) 
opozoril poslanec Dušan Šiš-
ko (SNS), ko je dejal, da je bil 
sedanji sklad ustanovljen za 
učinkovitejše reševanje prob-
lemov, ki jih prinaša miroljub-
na uporaba jedrske energije 
tudi po izteku življenjske dobe 
elektrarne. Med drugim se-
danji status zagotavlja prime-
ren vpliv na delovanje sklada s 
strani širše javnosti, predvsem 

pa lokalne skupnosti. Šiško je 
ministra med drugim vpra-
šal, kakšen je dejanski namen 
spremembe posebnega sklada 

v enega iz vrste drugih javnih 
skladov in kako si zamišlja so-
delovanje države z lokalno 
skupnostjo?

Minister Vrtovec je kot raz-
log za navedene spremembe 
navedel mnenje Računskega 
sodišča, da položaj sklada ni 
ustrezno pravno urejen. Z no-
vim predlogom samo izpolnju-
je sklep Vlade iz leta 2009, da 
bo z umestitvijo v sistem javnih 
skladov omogočila preglednej-
še poslovanje in nadzor nad 
poslovanjem sklada. Leta 2017 
je namreč prišlo do ponovnega 
sklepa Vlade in on se je odločil, 

da ne bo poslušal očitkov Ra-
čunskega sodišča.

Vrtovec je dejal, da so se na mi-
nistrstvu že odločili upoštevati 
nekatere pripombe, ki so jih 
doslej prejeli tudi od občine 
Krško, NEK in Gen energije. 
Tako naj bi bil v predlogu akta 
o ustanovitvi sedež sklada 
ponovno predviden v Krškem, 
v nadzornem svetu sklada pa 
bo tudi predstavnik lokalne 
skupnosti. Nobenega dvoma 
pa ne dopušča glede statusa 
Sklada NEK, ki bo očitno postal 
javni sklad. Minister ni odgovo-
ril na vprašanje, kako namera-
va Vlada zagotoviti sredstva za 
naloge sklada v primeru, če dr-
žavni proračun ne bi bil sprejet. 

V nadaljevanju je Šiško spom-
nil na nekatere zahteve občin-
skega sveta občine Krško, in 
sicer, da se nadomestilo zaradi 
omejene rabe prostora za obči-
no Krško ohranja v enaki višini, 
da se ne spreminja organizacij-
ske oblike podjetja, ki se ukvar-
ja z radioaktivnimi odpadki, da 
vlada izvrši vse protokole, ki so 
bili podpisani s posameznimi 
ministrstvi, in da je sedež skla-
da NEK v Krškem. »Pri tem sem 
takrat kot občinski svetnik tudi 
sam sodeloval in verjemite mi, 

da brez upoštevanja lokalne 
skupnosti tudi v bodoče ne bo 
šlo,« je dejal Šiško. Minister 
mu je odgovoril, da so lokal-
no skupnost po javni obravna-
vi predloga že upoštevali: »Saj 
ni nobene težave in bomo upo-
števali njihova mnenja, ampak 
ne tista, ki so mimo Računske-
ga sodišča ali pa v neskladju z 
zakonodajo.«

V zaključnem delu je Šiško de-
jal, da se poslovanje Sklada 
NEK ne tiče samo energetike in 
okolja, pač pa tudi nadaljnjega 
razvoja Slovenije in tudi med-
narodnih odnosov, predvsem s 
Hrvaško. »Če se namerava dr-
žava tako neresno obnašati do 
problematike, na katero opo-
zarjam od začetka mandata, 
imam predlog. Ministra se naj 
dogovorita in začneta umešča-
ti nov jedrski reaktor nekje pri 
Ljubljani, ki je itak največji po-
rabnik elektrike in toplote,« je 
zaključil. 

Kljub najavi podpore s stra-
ni opozicije, pa potem Šiškov 
predlog o splošni razpravi o tej 
problematiki v DZ ni bil spre-
jet, saj sta ga izmed koalicijskih 
poslancev podprla le dva, eden 
izmed njiju je bil Tomaž Lisec 
(SDS) iz Sevnice.  S. M.

Sedež sklada ostaja v Krškem

Dušan ŠiškoJernej Vrtovec

Okrogla miza je bila izvedena v 
okviru Evropskega tedna mo-
bilnosti, udeležili pa so se je 
predstavniki 17 športnih dru-
štev, štirih osnovnih šol, špor-
tne zveze, občinskih služb ter 
komisije za šport. Po besedah 
Andreja Sluge, vodje oddelka 
za družbene dejavnosti na Ob-
čini Krško, bo nov odlok o so-
financiranju izvajanja letne-
ga programa športa v občini 
dodobra prevetril dosedanjo 
utečeno prakso, saj je morala 
občina odlok zaradi inšpekcij-
skega pregleda in zatem izda-
ne odločbe v celoti uskladiti z 
zakonom o športu, v katerem 
so opredeljena poimenova-
nja športnih programov in nji-
hova delitev, uporaba meril in 
pogojev za sofinanciranje špor-
tnih programov. Z namenom 
priprave strategije športa za 
prihodnje desetletno obdobje 
bo župan mag. Miran Stanko 
imenoval projektno skupino, v 
kateri bodo člani zastopali in-
terese tako kolektivnih kot in-
dividualnih športnih panog ter 
rekreacije. Osnutku strategije, 
ki bo predvidoma pripravljen 
do novembra, bo sledila javna 
razprava, nakar naj bi bila stra-
tegija športa sprejeta v začetku 
prihodnjega leta. »Cilj je skup-
no oblikovanje dokumenta, ki 
bo začrtal kakovosten razvoj 

»Stari« športi – nova merila
KRŠKO – V sodelovanju Športne zveze Krško in Občine Krško je 17. septembra na občini potekala okrogla 
miza o pripravi strategije športa v občini Krško za obdobje 2021–2031 ter merilih, pogojih in kriterijih za 
vrednotenje Letnega programa športa v občini za prihodnje leto. 

in prihodnost različnih špor-
tnih panog v občini,« je še de-
jal Sluga.

Na Športni zvezi Krško so 
mnenja, da bo nov odlok o so-
financiranju športa vodstvom 
društev predstavljal velik bi-
rokratki zalogaj, še zlasti, ker 
gre za nevladne organizacije, v 
katerih delo temelji na prosto-
voljstvu. »To bo zanje predsta-
vljalo dodatne obremenitve in 
računovodske stroške,« je po-
vedal predsednik Športne zve-
ze Krško Luka Šebek, ki je tudi 
mnenja, da je kar nekaj dolo-
čil v odloku še nedorečenih oz. 
da odlok dopušča nerazdela-

na merila, ki bodo Komisiji za 
šport dopuščala subjektivno 
presojo pri dodeljevanju točk, 
prijavitelje na razpis pa spra-
vila v položaj, ko ti ne bodo ve-
deli, koliko točk lahko priča-
kujejo in po kakšnih kriterijih 
oz. merilih se morajo ravnati, 
da zadostijo kriterijem. »Če se 
je doslej obračunavalo in izpla-
čevalo po dvanajstinah, bo ta 
sistem zamenjalo avansiranje 
plačila po podpisu pogodbe v 
višini 70 % in preostali delež v 
novembru, ko bodo oddana vsa 
zahtevana poročila oz. dokazi-
la. Za pridobitev sredstev bodo 
morali uporabniki proračuna 
izdajati e-zahtevek, slednjega 

tudi za uporabo prostorov za 
vadbo, občina pa bo sredstva 
za najem dvoran oz. prostorov 
za vadbo nakazovala šolam.«

S strani društev je prišla na 
okrogli mizi tudi pobuda za 
spremembo meril, ki bi bila 
bolj prijazna uporabnikom, 
saj je zdaj razpis prilagojen 
tipskim športom, kar pa prik-
rajša predvsem individualne 
športe in športe invalidov, saj 
ne upošteva njihovih posebno-
sti. Glede na določila zakona o 
športu, ki je doživel spremem-
bo v letu 2017, je prišla pobu-
da, da bi iz postavke za šport 
otrok, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, prene-
sli del sredstev na prostočasne 
dejavnosti, v katere, z izjemo 
nekaterih športov, kot sta de-
nimo plavanje, atletika ipd., so-
dijo otroci do 12. leta starosti. 
Predstavniki športnih društev 
so podali tudi nekaj pobud v 
zvezi s športno infrastrukturo, 
pri čemer so izpostavili pro-
storske težave društev, ki de-
lujejo izven javnih objektov, se 
dotaknili vprašanja pokritega 
bazena, vprašanja vzdrževanja 
objektov v naravi, kot so ple-
zališča v naravi in poti, grad-
nje kolesarskih povezav med 
mesti idr. 
 Bojana Mavsar

Okrogle�mize�so�se�udeležili�predstavniki�okoli�20�športnih�
društev�in�klubov,�ni�pa�bilo�predstavnikov�nogometnega�in�
rokometnega�kluba,�ki�sta�sicer�med�športnimi�panogami�
deležna�največje�finančne�pogače�s�strani�občine.

LJUBLJANA, KRŠKO – V senci napovedi aktualne Vlade, da začenja postopke za pripravo gradnje NEK 2, je 
od 30. julija letos potekalo medresorsko usklajevanje o spremembah organiziranosti Sklada za financira-
nje razgradnje NE Krško in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

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

  
RAZPISUJE

6  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
 
za študente višjih letnikov 
univerzitetnih študijskih programov    
◦ elektrotehnike,
◦ strojništva in
◦ kemije.

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno 
po pošti do 16. 10. 2020 na naslov:

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

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

Manj omejitev in več spodbude

V�našem�okolju�je�upad�gibalnih�sposobnosti�otrok�morda�
manj�drastičen�kot�na�nivoju�države�(foto:�P.�P.).
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PADEC S PODESTA V GLOBINO – 19. 9. se je pri padcu z viši-
ne hudo poškodovala 44-letna krajanka Studenca. Ta je na svo-
jem domu opravljala dela na lesenem podestu, pri čemer se je 
ena od desk pod obremenitvijo zlomila, ženska pa padla z vi-
šine 2,7 metra v globino. Dan pred tem se je pri padcu s stano-
vanju poškodovala tudi krajanka Veniš, a njene poškodbe niso 
bile tako hude kot v prvem primeru. Obe ženski so reševalci 
prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

TATVINE KATALIZATORJEV, VOZILA IN ŠE ČESA – Iz trgovi-
ne v trgovskem centru v Krškem sta 17. 9. ženski iz okolice Kr-
škega v vrečki odnesli za 76 evrov ukradenih oblačil. Istega dne 
so v večernih urah na Šolski ulici v Brežicah neznanci z grad-
bišča z rdečim kombijem odpeljali odpadno železo. Kombi so 
policisti prestregli na Drnovem, vendar pa se zaradi majhne 
vrednosti lastnik ni odločil za pregon osumljencev. Iz odklenje-
ne kleti stanovanjske hiše na Zdolah je neznanec 18.  9. odne-
sel več pločevink in steklenic z alkoholnimi pijačami ter živila. 
V Površju je med 18. in 20. 9. neznanec izkoristil odsotnost sta-
novalcev, skozi pritlično okno vlomil v hišo, z vlomom in odtu-
jenim denarjem pa lastnike oškodoval za okoli 1.000 evrov. 19. 
9.  je bilo skozi vrata vlomljeno v poslovni objekt v Leskovcu 
pri Krškem, iz podjetja pa ukradenih več katalizatorjev v vred-
nosti kar okoli 25.000 evrov. V noči na 25. 9. je neznani stori-
lec brez težav z dvorišča stanovanjske hiše na Mrtvicah odpe-
ljal osebni avtomobil Škoda octavia, sive barve, letnik 2006, 
registrskih oznak KK FE-370. Lastnik je ne le pustil odklenje-
no vozilo, temveč v njem tudi kontaktni ključ. 24. 9. je bilo čez 
dan skozi pritlično okno vlomljeno v hišo na Bizeljskem, v ka-
teri si je vlomilec nabral zlatnine v vrednosti okoli 2.000 evrov.

VEČ NESREČ KOLESARJEV – 16. 9. je na območju krške Vrbi-
ne s kolesom padel 13-letni kolesar, dan kasneje pa je v Bre-
žicah v 80-letnega kolesarja med vožnjo čez prehod za pešce 
trčil 81-letni voznik osebnega vozila. 19. 9. je bil zabeležen pa-
dec kolesarja tudi v Sevnici, in sicer na Savski cesti. Vsi kolesar-
ji so utrpeli lažje poškodbe, pri nobenem niso našli alkohola.

NASILJE V DRUŽINI – Krški policisti so 20.  9.  zaščitili žensko, 
nad katero se je fizično in psihično znašal 33-letni moški. Za-
radi nasilja so moškega ovadili in mu izrekli ukrep prepovedi 
približevanja.� Zbrala:�B.�M.

Roman Blatnik, Krško: Zajela me je neke vrste 
evforija, saj sem pričakoval uspeh Rogliča. Oba 
sta bila enkratna, tudi Pogačar, ki je na koncu 
zmagal. Vedel sem, da bodo naši kolesarji viso-
ko uvrščeni, a srce mi je bilo za Rogliča. Vsa-
ka takšna zgodba, ki Slovence povzdigne v sam 
svetovni vrh, povzroči vidno odzivnost. Sam 

sem sicer kolesarstvu z dušo in telesom predan že skoraj 40 let.

Dobrila Lorenci, Brežice: Ker sem kolesarka 
po srcu, me je evforija okrog Pogačarja in Rog-
liča seveda prevzela, čeprav dirke nisem spre-
mljala vsak dan, ker sem bila v tem času tudi 
sama na kolesu. Zdaj sem še toliko bolj navdu-
šena za kolesarjenje in bom še pogosteje vrte-
la pedale. Na leto prekolesarim tudi 3000 km 

in lahko rečem, da sem več na kolesu ali na nogah kot pa v avtu.

Tanja Nemec, Sevnica: Zgodba, ki sta jo spisa-
la Primož Roglič in Tadej Pogačar, je fantastična. 
Dokazala sta, da ni pomembno, od kod prihajaš, 
pač pa sta pomembna volja in trdo delo. S svojo 
vztrajnostjo in vzdržljivostjo sta nam lahko vzor. 
V naši družini si radi vzamemo čas za kolesarje-
nje, najpogosteje izberemo kolesarsko traso ob 

Savi, mimo hidroelektrarne v Boštanju do Šmarčne. 

Milan Pirc, Krško: Tour de France sem sprem-
ljal, na začetku malo manj, bolj zavzeto potem, 
ko sem videl, da sta naša kolesarja na vrhu. Se-
veda sta me navdušila in sem ponosen, da sem 
Slovenec in da imamo tako dobre kolesarje. Si-
cer tudi jaz kolesarim, tudi sem (na jutranjo te-
lovadbo, op. p.) sem se pripeljal s kolesom, mor-

da pa bom zdaj res kolesaril še malce več.

Slovenijo je po zaslugi izjemnega uspeha Tadeja Pogačar-
ja, Primoža Rogliča in ostalih kolesarjev na Tour de Fran-
ceu zajela prava kolesarska evforija. Ste se ji pridružili 
tudi vi, vas je ali bo morda spodbudila k temu, da tudi 
sami (pogosteje) sedete na kolo??

anketa

Ste padli v kolesarsko evforijo?

Darja Čakar, direktorica Zdravstvenega centra Aristotel:

Zdravstveni center Aristotel 
je moj tretji otrok

Z vašim zdravstvenim cen-
trom in še nekaterimi manj-
šimi zasebnimi ambulan-
tami ima Krško kar pestro 
ponudbo na tem področju, 
očitno so v našem okolju kar 
precejšnje potrebe po tovr-
stnih storitvah?
Prej bi rekla, da je v tem oko-
lju veliko podjetnih ljudi, ki 
želijo narediti, dati okolju 
neko novo kvaliteto, saj si jo 
tudi naši prebivalci zasluži-
jo, ne zgolj prebivalci v velikih 
mestnih središčih. Potrebe po 
zdravstvenih storitvah pa so 
povsod precejšnje oz. iz dneva 
v dan večje tudi zaradi staranja 
prebivalstva.

Vaša glavna dejavnost je še 
vedno medicina dela, pro-
meta in športa ter družin-
ska medicina, v zadnjih letih 
pa ste se poleg tega usmerili 
še v samoplačniške storitve, 
podprte s sodobnimi tehno-
logijami. 
Medicina dela, prometa in 
športa predstavlja približno 
polovico naših prihodkov iz 
poslovanja, družinska medi-
cina dobro petino, ostale spe-
cialistične dejavnosti pa osta-
li del realiziranih prihodkov iz 
poslovanja. Ena od značilnost 
našega delovanja je hitra prila-
godljivost potrebam na trgu in 
vzpostavitev zdravstvenih sto-
ritev, na katere se sicer v jav-
nem sistemu dolgo čaka. Naša 
želja je sicer bila, da bi delali v 
okviru javnega zdravstva, ven-
dar žal država ne omogoča šir-
jenja obstoječe mreže, zaradi 
česar ni možne druge izbire 
kot izvajanje samoplačniških 
ambulant v specialistični de-
javnosti.

Poslovno enoto imate tudi 
v Novem mestu. V kakšnem 
obsegu izvajate dejavnost na 
tamkajšnji lokaciji, sicer pa 
koliko zaposlujete rednih in 
pogodbenih delavcev v obeh 
enotah?
Za nami je 22 let delovanja, 
poslovna enota v Novem mes-
tu pa deluje 19 let, vendar v 
njej izvajamo izključno medi-
cino dela, prometa in športa, 
predvsem iz razloga, ker tam-
kajšnji prostori trenutno ne 
dovoljujejo možnosti, da bi v 
njih izvajali tudi druge speci-
alistične dejavnosti. Skupno v 
Krškem in Novem mestu re-
dno zaposlujemo 38 delavcev 
ter na podlagi različnih poslov-
nih pogodb še 30 zunanjih so-
delavcev.

Najavili ste tudi že dogra-
ditev vašega objekta v Kr-
škem.
Zaradi trenutne covid situaci-
je smo začasno zamrznili odo-

brena sredstva preko Sloven-
skega podjetniškega sklada, 
vendar nadaljujemo z aktiv-
nostmi. Večji prostor potre-
bujemo tako za obstoječe 
dejavnosti in za razvoj speci-
alističnih strok kakor tudi za 
razvoj ambulantnega rehabili-
tacijskega centra z najsodob-
nejšimi tehnologijami in sku-
pino strokovnjakov. 

Kakšna je po vašem mnenju 
vloga zasebnih zdravstvenih 
centrov v našem zdravstve-
nem sistemu? Po eni stra-
ni delujete znotraj javnega 
zdravstvenega sistema, po 
drugi strani ste njegova kon-
kurenca ...
Ne zdi se mi korektno, da se 
vedno tako pljuva po zaseb-
nem zdravstvu. Smatram, da 
opravljamo enako poslanstvo 
kot ga javni zavodi. Razlika 
med nami je v načinu vodenja. 
Investiramo v vso opremo, iz-
gradnjo prostorov, kader, od 
štipendiranja do specializacij 
in druga izobraževanja. Skrbi-
mo za zaposlene, gradimo eki-
po in vlagamo v njihov ra-
zvoj, ker storitvena dejavnost 
so ljudje – naši zaposleni. In 
osebno si zelo prizadevam, da 
kolektivu zagotavljamo nad-
povprečne delovne pogoje, 
ustvarjamo dobre odnose in 
klimo, ki stimulativno deluje 
na vse, tudi preko različnih ob-
lik druženj izven zidov centra.
Zato preprosto ne razumem, 
zakaj se v medijih vzpostav-
lja občutek, da si mi 'trpamo 
v neke žepe'. Sami zagotavlja-
mo razvoj in financiranje. Nih-
če nam ničesar ne pokloni. 
Sami pri bankah z gospodar-
nostjo in poslovanjem dose-
gamo boniteto, da lahko pri-
dobimo posojilo. Pred nami 

so tudi dolgoročne pogodbe za 
naslednjih deset let, s katerimi 
odplačujemo to, kar smo želeli 
zgraditi, vzpostaviti pogoje za-
poslenim, da delajo v normal-
nih delovnih pogojih, in seveda 
dobre pogoje pacientom, da ti 
lahko v spodobno urejenih ča-
kalnicah počakajo na obravna-
vo. Pri nas delamo vsak delov-
nik od jutra do večera, občasno 

tudi ob sobotah. Morda je res-
da nekoliko težje zaradi obre-
menjenosti naših družinskih 
zdravnikov dobiti termin, vse 
ostale čakalne dobe pri naših 
specialistih pa so dolge največ 
od dveh do sedmih dni. Želi-
mo si, da pacient od nas odide 
s pozitivno izkušnjo. Te meri-
mo, merijo jih tudi naši naroč-
niki, zdravstvene zavarovalni-
ce in lahko povem, da so ocene 
nadpovprečno dobre.  

Obstoječe ambulante dru-
žinske medicine imate pol-
ne, nameravate tudi tem 
ambulantam dodati kakšno 
novo?
Pri nas so družinske ambu-
lante izredno obremenjene. V 
centru ima izbranega enega 
od naših družinskih zdravni-
kov že skoraj 6000 prebival-
cev, največ z območja Vidma, 
pa tudi širše iz občine in regije. 
Glede na to število, normativ, ki 
si ga želijo zdravniki, zdravni-
ška zbornica in glede na stan-
dard v Evropi, bi tolikšno števi-
lo pacientov morali oskrbovati 
najmanj štirje zdravniki. Mi se-
veda upamo, da bomo v bodoč-
nosti uspeli pridobiti še eno 
koncesijsko ambulanto, s či-
mer bi bistveno razbremenili 
obstoječe zdravnike, zmanjšali 
čakanje pacientov in zagotav-
ljali še kvalitetnejšo oskrbo, saj 

se zavedamo, da si vsi pacien-
ti, ki pridejo k zdravniku, želijo 
in zaslužijo več časa za pogo-
vor, kar pa je danes, ko zdrav-
nik pogleda od 80 do 100 paci-
entov na dan, težko izvedljivo. 

A koncesijo razpisuje občina 
s soglasjem ZZZS, ki glede na 
razpoložljiva sredstva razpisu-
je, opredeli nov program za ob-
čino. Pohvaliti je sicer treba, da 
se je direktorica ZZZS zelo an-
gažirala in Krško je pridobilo 
dodatno ambulanto ali dve, ki 
so bile zatem razdeljene delno 
zdravstvenemu domu in delno 
nam, delno tudi drugim konce-
sionarjem, zagotovo pa je to še 
premalo glede na normativ v 
tujini, kjer ambulanta družin-
skega zdravnika skrbi za okoli 
1600 pacientov. Torej bo treba 
v ta namen zagotoviti dodatna 
sredstva. Je pa dejstvo, da ni 
problem le v denarju, temveč 
tudi v tem, da je specializacija 
družinskega zdravnika postala 
zaradi tega pritiska tako nepri-
ljubljena, da se danes študenti 
medicine, ko končajo študij, ne 
odločajo za specializacijo dru-
žinske medicine. In potem iš-
čemo zdravnike, ki dejansko 
prihajajo iz drugih držav. Ker 
se zavedamo problema, smo že 
vrsto let štipenditor in si zelo 
prizadevamo, da bi kader – 
strokovnjake pridobili v doma-
čem okolju. Trenutno štipendi-
ramo štiri študente medicine 
in enega študenta fizioterapije. 

V čem je torej problem ča-
kalnih vrst? Koliko jih gre 
prepisati temu, da so pri 
koncesionarju pregledi sa-
moplačniški, zaradi česar 
ljudje raje čakajo mesece pa 
tudi več na pregled v javnem 
zdravstvu?
To je spet nekaj, kar je napač-
no prikazano. Pri specialistih 
je zakupljena količina stori-
tev, denimo 1000. Koncesio-
nar te pogosto naredi tudi v 
enajstih mesecih, nakar se mu 
več ne splača delati, ker bo de-
lal v čiste stroške. Enako dela-
jo tudi bolnišnice, tudi one na-
mreč imajo čakalne vrste, ker 
so opravile kvoto pregledov in 
vedo, da jim zavod ne bo več 
plačal in zaradi tega naročuje-
jo v naslednje leto ali, ker ima-
jo zelo dolge čakalne vrste, čez 
dve leti. Torej, točno se ve, ko-
liko ZZZS storitev plača in toč-
no toliko jih je narejenih. Če 
bo ZZZS – sedaj govorijo, da 
bo interventno odobrenih ne 
vem koliko novih posegov in 
pregledov – zagotovil dodatna 
sredstva, bodo tako bolnišni-
ce kot koncesionarji opravili 
dodatno delo. Ker razpoložljiv 
kader je, samo sfinanciranih 
storitev ni. Se pa strinjam, da 

KRŠKO – Podjetje Aristotel, ustanovljeno leta 1998, je z enotama v Krškem in Novem mestu največji zaseb-
ni zdravstveni center v jugovzhodnem delu Slovenije. Kot pravi od leta 2009 večinska lastnica in direktori-
ca Darja Čakar, s kvalitetnimi storitvami in sodobnimi tehnologijami prebivalcem Posavja zagotavljajo viš-
jo kakovost življenja in enako dostopnost zdravstvenih storitev. V minulem letu se je podjetje uvrstilo med 
50 najuspešnejših podjetij v regiji.

Darja�Čakar
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so v ozadju marsikatere veli-
ke inštitucije rezerve, kjer bi se 
dalo z reorganizacijo tudi kaj 
prihraniti.

Menda vidite rešitev tudi 
v tem, da bi imeli več zdra-
vstvenih zavarovalnic.
Zagotovo, ker smatram, da je 
konkurenca vedno zelo dobra. 
Vsi si želimo na polici deset ar-
tiklov, med katerimi si zatem 
enega izberemo. In ne vidim 
razloga, zakaj ne bi bila pest-
rost tako med izvajalci kot tudi 
ponudniki zdravstvenih zava-
rovanj. Človek bi si v tem pri-
meru izbral zavarovanje, ki bo 
njemu ustrezalo. Sem pristaš 
tega, da iz obveznega zavaro-
vanja še vedno krijemo vsa 
nujna zdravljenja, onkološka 
zdravljenja, psihiatrijo, pedi-
atrijo, vse ostalo pa bi moralo 
biti predmet posameznika, da 
se odloči, kaj v življenju potre-
buje. Mogoče nekdo pri 25 le-
tih potrebuje manj kot nekdo 
pri 50 letih, ki bi se že zaradi 
rizika zavaroval za malo moč-
nejši paket. In v tem prime-
ru bi tudi zavarovalnice daja-
le popuste, ugodnosti, dodale, 
denimo, brezplačen dodaten 
pregled ipd.

Po spomladanskem zaprtju 
javnih zdravstvenih usta-
nov, ko so bile te domala ne-
dosegljive pacientom, ste vi 
dokaj hitro ponovno zagna-
li svoje storitve.
Pri nas so ambulante družin-
ske medicine in laboratorij 
delovali redno brez omejitev 
ves čas razglašene epidemi-
je, medtem ko ostale dejavno-
sti niso delovale dva meseca 
in pol. Zaradi epidemije smo 
morali prilagoditi način dela, 
s tem da smo sprejemali še lju-
di, ki v zdravstvenem domu 
niso mogli do svojih zdravni-
kov. Uvedli smo način dela, da 

paciente pokličemo dan pred 
prihodom, preverimo njihovo 
zdravstveno stanje glede na 
covid-19, nato jim ob prihodu 
izmerimo temperaturo, uspo-
sobljeno zdravstveno osebje 
preveri njihovo zdravstveno 
stanje in v primeru potrebe iz-
vede izolacijo. Vzpostavili smo 
izolacijski prostor, v katerega 
vstopa in izstopa pacient s su-
mom na covid-19 izključno z 
zunanje strani zdravstvenega 
centra. Redno večkrat tekom 
dneva razkužujemo tako ča-
kalnice kot ambulante in jih 
naravno prezračujemo.

Tudi pri vas je mogoče op-
raviti odvzem brisa, njegova 
cena pa je tako kot pri osta-
lih izvajalcih visoka.
Brisa, ki je diagnosticiran, ko 
pride pacient na odvzem v 
družinsko ambulanto, pacien-
tu ni treba plačati. Odvzet bris 
odpošljemo enako kot vse os-
tale zdravstvene inštitucije v 
nacionalni laboratorij na pre-
iskavo. Naj povem, da nas stro-
šek nabave brisa, prevoza in 
da ga zatem inštitucija odčita, 
stane 85 €, končna cena brisa 
pa znaša 120 €, v kar so vra-
čunani naši ostali stroški, ki 
jih imamo pri tem: visoko ri-
zično delo in nabava zaščitnih 
sredstev, pri čemer nekate-
ra zavržemo, druga razkužu-
jemo. Že iz navedenega je jas-
no, da na tej postavki mi ne 
ustvarjamo prav nobenega 
dobička, kot bi si nemara kdo 
predstavljal, ravno naspro-
tno, saj do sedaj še nismo pre-
jeli nobenega plačila za odvze-
te brise v družinski medicini, 
temveč jih vodimo na poseb-
nem seznamu. Poleg tega je-
mljemo tudi brise, katerih 
plačnik so podjetja, ki napo-
tujejo delavce na delo v tuji-
no. Ker pri tem praviloma na-
redimo več brisov naenkrat, 

SENOVO – 18. septembra se je odvil pomemben dogodek za 
vse ženske v Posavju, ki jih je doletela diagnoza rak dojk in 
rodil. Potekala je uradna otvoritev skupine Europa Donna 
Posavje, ki je svoj sedež dobila v prostorih »Rožnate pen-
tlje« na Titovi cesti 4 na Senovem.

Ustanoviteljici in vodji skupine Metki Semrajc Slapšak ter os-
talim članicam se je uresničila dolgoletna želja. Pridobile so pro-
store, s katerimi jim bo omogočeno večkratno srečevanje in so-
delovanje v bližini njihovih domov ter lažje povezovanje članic 
iz vseh občin Posavja. Povezovalka programa in članica Euro-
pe Donne (ED) Vesna Vestina Bregar je pojasnila, da je bila ED 
ustanovljena z namenom, da bi imele vse ženske v Evropi ena-
ke možnosti za zgodnje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitaci-
jo raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Ustanoviteljica 
Semrajc Slapšakova je poudarila, da se bliža »rožnati oktober«, 
mesec boja proti raku dojk, ozaveščanja in preventive, ko bodo 
v vseh občinah ženske simbolično oblekle drevesa ob prome-
tnih cestah v rožnate pletenine ter tako ozaveščale o pomenu 
preventive in zdravja. Podporo, veselje ob otvoritvi in željo po 
uspešnem sodelovanju so izrazile tudi aktivna članica in člani-
ca upravnega odbora ED Darja Molan, direktorica ZD Sevnica 
Vladimira Tomšič in podžupanja občine Krško Ana Somrak, 
ki je s pomočjo Semrajc Slapšakove in njene vnukinje prerezala 
slavnostni trak. Nato so si vsi skupaj ogledali prostore, v katerih 
bodo »Rozike« kovale načrte in bodrile druga drugo ob lastnih 
preizkušnjah, ki jim bodo le z združenimi močmi lahko kos. Za 
glasbeno popestritev dogodka so poskrbeli Tim Bogovič in zbo-
rovodkinja MoPZ Svoboda Brestanica Nina Pesek ob spremljavi 
Domna Goška.  Verica�Lajkovič/R.�R.

»Rozike« dobile svoje prostore

Članice�posavske�skupine�ED�z�govornicami�(foto:�V.�Lajkovič)

lahko zaradi prihranka na za-
ščitni opremi in prevozu pod-
jetjem omogočamo nižjo ceno 
(95 €, op. p.). Poleg tega dela-
mo v laboratoriju tudi test iz 
krvi, t. i. IgG protitelesa na co-
vid-19. Pri tej preiskavi pre-
verjamo, ali je človek že bil v 
stiku s covid in stane 25 €.

V marsičem je zakonodaja zelo 
diskriminatorna do koncesio-
narjev. Če navedem ravno iz 
tega naslova eno zadnjih zelo 
negativnih in nekorektnih iz-
kušenj: kljub podpisani po-
godbi in večkratnim urgen-
cam naši zdravniki in sestre, 
ki so v času epidemije aktivno 
sodelovali v covid ambulanti 
pri Urgentnem centru Brežice, 
za izvedeno delo do danes, pa 
smo konec meseca septembra, 
niso dobili plačila, medtem ko 
je zdravstveno osebje iz jav-
nih zdravstvenih zavodov, ki je 
tam opravljalo povsem enako 
delo, že bilo poplačano. Mis-
lim, da sem že govorila o tran-
sparentnosti, kajne? Res se 
mi ne zdi korektno, če smo vsi 
izvajalci tega, da je dobil do-
datek denimo delavec v jav-
ni upravi, ki dela za pultom za 
steklom, naš tim, ki je bil de-
jansko zdravstveno izpostav-
ljen, pa ni dobil plačila.

Ali ste dandanes ženske na 
vodilnih položajih že enako 
prodorne kot moški v po-
slovnem svetu?
Zagotovo je danes tudi zelo ve-
liko uspešnih žensk na vodil-
nih položajih, kljub temu da 
je to še vedno moška domena. 
Sama tega nisem nikoli čuti-
la kot ovire, morda celo kot 
prednost. Svoje delo ves čas 
opravljam z veseljem, strastno 
in veliko ljubezni. Velikokrat 
se pošalim, da je Zdravstveni 
center Aristotel moj tretji ot-
rok. In to ni daleč od resnice. 

Pri vodenju je treba vsepov-
sod slediti kakovosti, etičnos-
ti, učinkovitosti, gospodarno-
sti, varnosti in zdravju pri delu 
ter promociji zdravja, družbe-
ni odgovornosti … Ne vidim 
razloga, zakaj bi bilo na po-
dročju zdravstva drugače, se-
veda, v koliko želimo resno in 
odgovorno narediti red v zdra-
vstveni dejavnosti. 

Predvidevam, da vam vode-
nje podjetja in nenehna te-
žnja k izboljšavam ne do-
puščajo veliko manevrskega 
prostora ne časa za kvalite-
tno preživljanje prostega 
časa. Pa vendar, kaj vas ra-
dosti, s čim si najraje zapol-
nite prosti čas?
Prosti čas zelo rada preživljam 
v krogu družine, z našimi ži-
valicami, v naravi, vsak prosti 
trenutek pa izkoristim za skok 
na morje, kjer sproščam stres 
ter polnim baterije z rekreaci-
jo in knjigo v roki.

Po rodu ste Brežičanka, dom 
ste si ustvarili v Krškem. 
Kako ocenjujete razvoj teh 
dveh mestnih središč in na-
sploh regije, kaj morda še 
vedno pogrešate?
Še vedno, kljub temu da sem 
že precej več let v Krškem, oba 
kraja čutim kot svoj dom. Bre-
žice imajo svojo dušo in kup 
lepih spominov, ki me veže-
jo nanje. V Krško me je pripe-
ljalo življenje in ljudje. Krško 
zagotovo prednjači v razvo-
ju, ima mnogo večje finančne 
zmožnosti. Brežice imajo res 
lepo urejeno staro mestno uli-
co v centru, ki živi. To morda 
pogrešam v Krškem. Sicer pa 
je zame kvaliteta življenja v 
teh malih mestih mnogo večja 
kot v velikih, kar se je izkazalo 
tudi v času epidemije.

 Bojana Mavsar

BREŽICE – Ob svetovnem dnevu srca, ki ga obeležujemo 29. 
septembra, je Društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica 
Posavje 25. septembra na grajskem dvorišču v Brežicah prip-
ravilo prireditev, ki so jo z domiselnim programom obogati-
li članice in člani Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje.

Geslo letošnjega svetovnega 
dneva srca je »S srcem prepreči 
bolezni srca in ožilja«, je uvodo-
ma omenil predsednik posavske 
podružnice Franc Černelič. 
»Prireditev izvajamo v čudnih, 
vsem nam znanih razmerah. 
Hvala vam, da ste prisotni na 
njej. Mnogi so žal prestrašeni os-
tali doma. Sam sem zaskrbljen, 
ker se naše druženje, izobraže-
vanje, zdravstvena preventiva, 
ki smo jo izvajali v društvu in 
podružnici, nerazumno krči in 
lahko prinese postopno zami-
ranje. To bi bila velika škoda za bolne in zdrave, ki vemo, koli-
ko je zdravje vredno. Vse bo odvisno od naših članov, ali bomo 
znali oživiti vse dejavnosti in njihovo množičnost, ko bo to mož-
no,« je povedal in dodal, da so bile njihove tradicionalne prire-
ditve ob svetovnem dnevu srca vedno v Viteški dvorani. Odločili 
so se, da tokrat prireditev izvedejo na grajskem dvorišču, s pri-
mernimi razdaljami in posebno postavitvijo sedežev. Kot je še 
navedel, letos slavnostnega govornika ni bilo, ker so bili to sko-
zi program vsi nastopajoči člani KD Stane Kerin Podbočje. Pod-
boške flavzarce so na tak in drugačen način povedale vse o srcu, 
kvartet Golica je pričaral zvok planin in fantovskega petja, Pev-
ke izpod Bočja so dušo in srce razveselile z lepimi ljudskimi vi-
žami, Korzingerji pa so dodali zabavne napeve. 
Dogodka se je udeležila tudi brežiška podžupanja Mila Levec, ki 
se je v svojem nagovoru organizatorjem zahvalila »za odlično te-
rapijo, ki je okrepila naše srce in duha«, ter za njihovo temeljito 
poslanstvo, ki naj ga ohranjajo še naprej. »S srcem, tako kot zna-
te,« je dodala. Nekaj besed je spregovoril tudi Franc Zalar, pod-
predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. »Ne gle-
de na vse omejitve, ki so upravičene, moramo skrbeti za svoje 
srce. V Ljubljani na glas vpijemo, da morajo biti ukrepi narejeni 
tako, da bodo tisti s hujšimi težavami s srcem v vsakem trenut-
ku prišli do zdravniške pomoči,« je poudaril in na koncu vsem 
zaželel zdravo srce. R. Retelj

Treba je skrbeti za svoje srce

Predsednik društva Franc 
Černelič

Na okoli 580 kvadratnih me-
trih bo na voljo prostor za po-
slovanje in inovativno delo 
podjetnikom, ki so šele sto-
pili na poslovno pot oziroma 
ne poslujejo dlje od dveh let. 
Na javni poziv, ki ga bo objavil 
CPT Krško, se bodo lahko pri-
javili podjetniki z območja po-
savskih občin. V podporo ma-
lim, srednje velikim in start-up 
podjetjem bo zanje v prvem 

Inkubator za posavske podjetnike
KRŠKO – Na naslovu CKŽ 44 v Krškem sta 29. septembra krški župan mag. Miran Stanko in direktorica Cen-
tra za podjetništvo in turizem (CPT) Krško Kristina Ogorevc Račič predala namenu sodobno opremljene 
prostore Podjetniškega inkubatorja Krško. 

Župan�mag.�Miran�Stanko�ob�predaji�ključa�podjetniškega�
inkubatorja�direktorici�CPT�Krško�Kristini�Ogorevc�Račič

letu delovanja v podjetni-
škem inkubatorju najemnina 
brezplačna, v vsakem nasled-
njem letu pa se bo najemnina 
inkubiranja postopoma zviše-
vala od 20 do v (petem letu) 80 
odstotkov cene tržne vrednosti 
najema pisarniškega prostora. 
Poleg sodobne infrastrukture 
bodo na centru podjetnikom v 
času koriščenja prostorov nu-
dili tudi podporne aktivnosti, 

mentorstvo in svetovanje stro-
kovnjakov. 

Kot je povedala Kristina Ogo-
revc Račič, je cilj, da podje-
tja v obdobju petih let poslov-
no dejavnost razvijejo do te 
mere, da jo bodo lahko opra-
vljala samostojno tudi na dru-
gi lokaciji, v primeru razpolo-
žljivosti pa bo možna uporaba 
posameznih prostorov tudi po 
preteku petih let. Župan mag. 
Miran Stanko je dejal, da gre 
za regijski projekt, katerega 
osnovni namen je povečanje 

podjetniške dinamike v regiji, 
rast števila novonastalih pod-
jetij ter izboljšanje poslovnega 
okolja v regiji. Investicija v ure-
ditev prostorov v nekdanjih 
skladiščnih prostorih je znaša-
la okoli 560.000 evrov, od tega 
je Občini Krško uspelo prido-
biti 385.000 evrov sredstev iz 
Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. Prvi najemniki bodo 
začeli v podjetniškem inkuba-
torju poslovati v začetku pri-
hodnjega leta.

 B. Mavsar  

Ob odprtju Podjetniškega inkubatorja Krško je direktorica Ob-
močno obrtno-podjetniške zbornice Krško Janja Starc predsta-
vila rezultate posavskega projekta Oživljanje mestnih središč 
s pomočjo obrti oz. Urbana obrt, v katerem poleg zbornice kot 
partnerji sodelujejo še Občine Krško, Sevnica in Bistrica ob So-
tli ter Zavod Dobra družba Brežice. S projektom, vrednim okoli 
148.000 evrov, želijo vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokal-
no prebivalstvo o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediš-
čine, je poudarila Starčeva. Projekt poteka od maja 2019 do za-
četka leta 2021. Več v naslednji številki časopisa.

Urbana obrt v zaključni fazi
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Obnova asfaltnega igrišča, ki je 
zajemala pripravo podlage za 
asfaltiranje, samo asfaltiranje 
in risanje črt, je stala 14.200 
evrov, celoten znesek pa je fi-
nancirala Občina Brežice, kot 
del participativnega proraču-
na za letošnje leto. S prerezom 
traku in prvimi streli na gol so 
dokončanje projekta simbo-
lično potrdili brežiški župan 
Ivan Molan, predsednik sve-
ta KS Krška vas Matej Oblak 
in predsednik ŠD Krka Krška 
vas Gregor Jankovič. Po žu-
panovih besedah je omenje-
ni projekt, ki je prvi zaključen 
od skupno 16, kolikor se jih je 
uvrstilo v participativni prora-
čun, na eni strani tudi dokazal, 
da je zelo pomembno sodelo-
vanje med vaščani, saj je bilo 
treba stopiti skupaj in zbrati 
čim večje število glasov. »Z ure-
jenim igriščem ste dobili vaško 
središče, kjer se boste lahko 
družili, ko bo seveda spet mož-
nost za to,« je poudaril in na-
daljeval, da se v povezavi s Kr-
ško vasjo obetajo še nekateri 
drugi pomembni projekti, med 
njimi tudi kolesarska poveza-
va od starega železnega mostu 
do Krške vasi in urejanje kana-
lizacije skozi vas, pri čemer je 
prisotne pozval, naj apelirajo 
še na tiste vaščane, ki do zdaj 
še niso podpisali služnosti za 

Za igrišče so stopili skupaj
KRŠKA VAS – Prvi dokončan projekt participativnega proračuna Občine Brežice za leto 2020 je obnova as-
faltnega igrišča v Krški vasi, ki so ga 19. septembra tudi uradno predali namenu. Za uspešno realizacijo 
projekta, ki so ga skoraj vsi v vasi tudi podprli, so najzaslužnejši predvsem člani ŠD Krka Krška vas. 

kanalizacijo, da to storijo.

O podrobnostih participa-
tivnega proračuna je v nada-
ljevanju nekaj več povedala 
brežiška podžupanja Mila Le-
vec, tudi sama prebivalka Kr-
ške vasi. Kot je dejala, je v le-
tošnjem in naslednjem letu za 
participativni proračun pred-
videnih 200 tisoč evrov pro-
računskega denarja. V tem 
letu imajo v načrtih izvedbo 
sedmih projektov in pripravo 
ustrezne dokumentacije za dva 
projekta. Projekt v Krški vasi 
se je zaključil prvi, saj ni bilo 
nobenih težav glede dokumen-
tacije, je navedla. Ostali projek-
ti, ki jih nameravajo zaključi-
ti do konca leta, so Artiška pot 

zdravja v Artičah, ureditev 
športno-učnega prostora ob 
reki Krki v Župeči vasi, vad-
beni park in družabna točka v 
Globokem, ureditev travnatega 
igrišča ob PŠ Kapele, postavi-
tev otroškega igrišča pri stano-
vanjskem naselju Trobentica v 
Brežicah. Poleg tega načrtujejo 
še pripravo dokumentacije za 
ureditev razgledne ploščadi na 
Svetem Vidu in za medgenera-
cijski park Sela pri Dobovi. Ob 
tej priložnosti se je zahvali-
la predvsem predstavnikom 
mlajše generacije v vasi, ki po 
njenem z zgledom, pridnostjo, 
delavnostjo in odgovornostjo 
skrbijo za vodenje krajevne 
skupnosti, brez njih pa ne bi 
bilo niti obnovljenega igrišča.

Letos ni bilo memorialnega 
turnirja

Kot je poudaril predsednik 
sveta KS Krška vas Matej Ob-
lak, je skoraj nemogoče, da bi 
društvo samo financiralo tak 
projekt obnove igrišča, zato je 
lani razpis za projekte v parti-
cipativni proračun občine pri-
šel kot naročen. Pohvalil je do-
ločene člane društva, ki so od 
hiše do hiše zbirali podpise za 
projekt, pri čemer so bili pri-
jetno presenečeni, da so sko-
raj vsi vaščani projekt tudi 
pohvalili in podprli. »S tem, 
ko ponudiš nekaj novega, pri-
tegneš tudi ljudi, da pridejo, 
tako da upam, da bo v priho-
dnosti spet vedno več mla-
dih vaščanov koristilo to igri-
šče,« je še dodal. Predsednik 
ŠD Krka Gregor Jankovič ga 
je dopolnil, da bo novoasfalti-
rano igrišče izkoriščeno, kot je 
bilo že prejšnje oz. še bolj. Kr-
škovaško športno društvo, ki 
je pred dvema letoma prazno-
valo 40 let delovanja, si bo le-
tošnje leto zapomnilo tudi po 
tem, da zaradi 'koronaukre-
pov' prvič po več kot 25 letih 
v juliju niso izvedli memori-
alnega nogometnega turnirja 
na travi.

 Rok Retelj

Molan,�Oblak�in�Jankovič�so�igrišče�uradno�predali�namenu.

HOTEMEŽ – Po temeljiti obnovi in ureditvi bajerja v bližini 
radeškega ribiškega doma na Hotemežu so 25. septembra 
predali namenu novo didaktično pot z urejenimi interpre-
tacijskimi točkami. 

Ureditev 720 metrov dolge učne poti z devetimi interpretacij-
skimi tablami o ribjem življu, vodnem krogu ter rečnem ekosi-
stemu ob ribniku in Savi je potekala v okviru projekta Posavski 
ribji krog. »Glavne aktivnosti so bile usmerjene na eni strani v 
revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ri-
bolovne trase za invalide; na drugi strani so potekale tudi aktiv-
nosti, usmerjene v izobraževanje in osveščanje,« je na odprtju 
dejala direktorica KTRC Duška Kalin in dodala, da so se s pro-
jektom usmerili zlasti k mladim in invalidom, za njihovo lažjo in 
boljšo vključenost v družbo, ter za večjo kakovost življenja z re-
vitalizacijo degradiranega območja. Župan Tomaž Režun je na-
povedal še ureditev povezave od ribnika do Vrhovega za kole-
sarje, tekače in sprehajalce. Ravnateljica radeške osnovne šole 
Katja Selčan je poudarila, da so učenke in učenci pridobili novo 
učilnico v naravi in prvi preizkus kvalitete vode sta po odprtju 
didaktičnega kroga pod vodstvom prof. biologije in kemije Ne-
venke Tratar izvedli dve učenki. Predsednik Ribiške družine 
Radeče Brane Zelič se je za pomoč pri ureditvi nekoč degradi-
ranega območja zahvalil poslancu Matjažu Hanu. Za prijetno 
vzdušje ob odprtju nove ureditve je poskrbel z igranjem na dia-
tonično harmoniko Nik Strnad, učenec GŠ Laško – Radeče iz ra-
zreda Borisa Razborška. 
V projektu so sodelovali Občina Radeče, KTRC Radeče, Ribiška 
družina Radeče in OŠ Marjana Nemca Radeče, sredstva (142.611 
evrov) pa je v celoti prispeval Evropski sklad za pomorstvo in ri-
bištvo. � S.�R.,�foto:�I.�Gospodarič

Ob bajerju nova didaktična pot 

Nekoč�degradirano�območje�Juvančičevega�bajerja�je�postala�
atraktivna�didaktična�pot�za�izobraževanje�in�sprostitev.
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PLANINA PRI PODBOČJU – Namesto tradicionalne spominske 
slovesnosti v spomin na ustaški pokol vaščanov in požig vasi 
leta 1942 ter zajetje skupine vojakov JLA v osamosvojitveni voj-
ni so letos zaradi aktualnih razmer pripravili le polaganje ven-
cev pri spomeniku žrtvam na Planini. Venec sta v imenu lokal-
ne skupnosti položila župan občine Krško mag. Miran Stanko 
in predsednik sveta KS Podbočje Jani Barbič, poleg njiju pa še 
predstavniki veteranskih organizacij (PVD Sever, Združenje bor-
cev za vrednote NOB, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zve-
za častnikov Slovenije) in predstavnica zveze borcev iz Cerkelj 
ob Krki. Pozdravni nagovor je imel predsednik krškega združe-
nja borcev NOB Anton Petrovič, nekaj pesmi pa je zapel Bojan 
Kaplan, ki ga je na harmoniki spremljal Adolf Moškon. Na do-
godku se je zbralo okoli 60 udeležencev različnih organizacij in 
društev.  P.�P.,�foto:�Boris�Moškon

Letos le polaganje vencev

V�imenu�lokalne�skupnosti�sta�venec�položila�Barbič�in�Stanko.

'Živih duš' je danes v naselju 
Stranje, ki se nahaja v hribovi-
tem predelu krške občine tik 
ob meji s sosednjo sevniško, 
dobrih 90, kar je znatno manj, 
kot so jih v obdobju pol tisočle-
tja zagrnili pod zemljo pri tam-
kajšnji barokizirani cerkvi sv. 
Ahaca, zgrajeni konec 15. sto-
letja. Gradnjo mrliške vežice 
je narekovala oddaljenost od 
dobrih osem kilometrov od-
maknjene mrliške vežice na 

Tudi Stranje z mrliško vežico
STRANJE – 15. septembra so ob vznožju cerkve sv. Ahaca in pokopališča v Stranjah krški župan mag. Miran 
Stanko, predsednica sveta Krajevne skupnosti Senovo Vlasta Moškon in dolgoletni svetnik v vodstvu KS, 
domačin iz Stranja Anton Remih, predali namenu novo zgrajen poslovilni objekt. 

dovškem pokopališču na Se-
novem, kjer so pred pokopom 
v Stranjah ležali pokojni, od 
nekaterih pokojnih pa je zad-
nje slovo pred pokopom pote-
kalo tudi na njihovih domovih 
ali cerkvi v kraju. 

Kot je dejal Tone Remih ob 
otvoritvi mrliške vežice, bi 
slednjo lahko v kraju pridobi-
li že pred dvema ali celo tremi 
desetletji, žal pa jim ni uspelo 

z lastnikom zemljišča skleniti 
dogovora o odprodaji zemljiš-
ča v ta namen, po drugi strani 
pa je prihajalo tudi do zaple-
tov pri pridobivanju kulturno-
varstvenih pogojev in sogla-
sij. Kljub temu je Remih izrazil 
zadovoljstvo ob pridobitvi v 
kraju, ki bo poslej omogoča-
la višjo raven pietete slovesa 
od rajnih, mag. Miran Stanko 
pa tudi spričo tega, ker so bili 
do sedaj v Stranjah, v primer-
javi z drugimi kraji po občini z 
urejenimi krajevnimi pokopa-
lišči, še edino odročnejše na-
selje brez poslovilnega objek-
ta. »Mrliška vežica ali dvorana 
za zadnje slovo nam nudi ob-
čutek, da smo se od svojcev, 
prijateljev in znancev spoštlji-
vo poslovili in jim izrazili spo-
štovanje in čast ob slovesu,« je 
dejala tudi Vlasta Moškon, pri 
čemer je poudarila, da se pre-
ko realizirane investicije izka-
zuje tudi spoštovanje do kra-
janov, »ki živijo na tem delu 
krajevne skupnosti ter jim po-
magamo ustvariti primerne in 
dobre pogoje tako za bivanje 

kot v času njihovega odhoda 
iz našega okolja«.

Investicija v izgradnjo poslo-
vilnega objekta na 62 m2 po-
vršine, v katerem so poleg 
prostora za slovo od pokojni-
ka urejeni še spremljajoči pro-
stori (čajna kuhinja, sanitarije 
in prostor za opremo in orod-
je pogrebne službe), je znaša-
la okoli 230.000 evrov. Večino 
sredstev je zagotovila Občina 
Krško iz občinskega proraču-
na, dobrih 46.000 evrov pa je 
prispevala KS Senovo, kamor 
pod krajevno pristojnost sodi 
naselje Stranje.

Poslovilni objekt je blagoslo-
vil pišeški župnik Gregor Maj-
cen, pred tem župnijski kaplan 
v Brestanici, s katerim so kra-
jani tudi po njegovem odhodu 
ohranili prisrčne odnose, kraj-
šo slovesnost pa sta pospremi-
la z vezno besedo Jože Županc 
in z igranjem na horn Patrici-
ja Županc.

 Bojana Mavsar

Pogled�na�novozgrajen�poslovilni�objekt,�v�ozadju�cerkev�sv.�
Ahaca�s�pokopališčem

»V okviru projekta Posavski zeliščni vrt smo pred šestimi leti v 
sodelovanju s podružnično šolo, ki stoji na Svibnem že več kot 
sto let, uredili šolski vrt in na njem zasadili veliko različnih vrst 
zelišč, ki jih uporabljamo tudi pri pripravi ribjih jedi,« pojasni 
predsednica društva Marjana Dolinšek in se nato loti z Branko 
Obolnar, Nado Brvar in Danico Ključevšek priprave pečenih po-
strvi, kot so to včasih delale svibanske gospodinje. »Včasih so 
ženske veliko kuhale na porokah in tako se je tudi naša Danica 
naučila priprave marsikatere jedi od starejših kuharic. Je pra-
vi vir znanja, ki ga z veseljem deli z nami,« še pove Dolinškova. 
Odlična priloga k pečenim postrvem iz domače ribogojnice je 
še tržaška omaka, sezonska solata in krompir v oblicah. Člani-
ce DKŽ Arnika (na fotografiji) so pripravile hrustljave pečene 
postrvi s prilogami v sklopu projekta Riba je IN. 

Postrv po babičinem receptu
Na Svibnem in okolici ohranjajo gospodinje, ki so tudi članice Društva kmečkih žena Arnika, znanje o 
pripravi pečenih postrvi že skozi več generacij. V prostoru, ki ga med drugim uporabljajo tudi za kuhar-
ske delavnice, so pripravile okusno pečene sveže postrvi po receptu, ki so jim ga predale starejše kra-
janke, ter jim dodale zelišča s šolskega vrta.

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Projekt Riba je IN je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 

2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsak si lahko pripravi ribo (projekt Riba je IN)

Pečena hrustljava postrv

Za pripravo hrustljave pečene postrvi potrebujemo:
• svežo, oprano in očiščeno postrv 
• 2-3 žlice koruzne moke
• dober ščep soli 
• 3-4 stroke česna
• vejice svežega peteršilja
• 1-2 dcl olja

Postrv posolimo in jo pol ure pustimo na krožniku, nato jo 
povaljamo po koruzni moki in damo v ponev z vročim oljem, 
v katerem riba »plava«. Ribo pečemo dobrih deset minut, da 
postane zlato zapečena. Med peko jo nekajkrat obrnemo. 
Zraven postrežemo tržaško omako, ki jo pripravimo iz zmle-
tega česna, sesekljanega peteršilja in olivnega olja. 
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KRŠKO – Slovenske železnice (SŽ) pri železniški postaji v Kr-
škem urejajo parkirna mesta za kolesa. Na jugovzhodni strani 
postaje bo urejenih 80 parkirnih mest za kolesa, od tega bo 50 
mest nadkritih z nadstrešnicami. Za izposojo navadnih koles bo 
na voljo deset mest, za električna vozila pa šest. Ob tem bodo 
na manipulativnih površinah postavili še dve klopi, dva ločeval-
na koša za odpadke ter stojalo za popravilo koles. Na tlakovanih 
površinah bo vzpostavljena prepoved parkiranja osebnih vozil, 
na kar bodo opozarjale talne oznake. Kot so nam še sporočili iz 
SŽ, bodo površine za izposojo koles namenjene interesentom, ki 
nudijo storitve izposoje koles, v ta namen pa bodo morali s SŽ 
skleniti najemne pogodbe. Projekt bo predvidoma zaključen do 
konca oktobra 2020.
� B.�M.,�foto:�P.�P.

Železniška postaja s kolesarnico 
in izposojevalnico koles  

Gradbišče�bodoče�kolesarnice

GMAJNA�–�Člani�Turističnega�društva�Lovrenc�Raka� so�9.�
septembra�na�kmetiji�Pečarič�čistili�njihov�letošnji�pridelek�
raške�č'bule.�Kot�je�povedal�gostitelj�Brane�Pečarič,�so�čistili�
tudi�pridelek�iz�poskusno�posejanega�semena,�starega�več�
let,�zaradi�premalo�očiščenega�semena�pa�se�je�vmes�pojavilo�
tudi�nekaj�rumene�čebule.�19.�septembra�so�se�ponovno�zbrali�
pri�Pečaričevih,�tokrat�so�čebulo�pletli�v�pletenice,�s�čimer�
se�podaljša�njena�obstojnost,�zlasti�če�je�shranjena�v�suhih�
prostorih�(kozolci,�podi,�stare�kašče).�Pletli�so�na�dva�načina:�
z�vrvico�in�z�'mečičkom'�(širokolistnati�rogoz).�A.�H.
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ROŽNO – V naselju, ki leži v 
občini Krško, sredi koruzne-
ga polja ob Savi ponovno sto-
ji kip, posvečen nekdanji Sev-
ničanki Melaniji Knavs. Po 
zažigu lesenega kipa 5. juli-
ja letos je nekaj časa ostanek 
požaganega debla sameval, a 
v torek, 15. septembra, so na 
mesto lesenega kipa postavili 
nov kip iz brona (na fotogra-
fiji). Ustvarjalec obeh kipov, 
tako lesenega kot bronas-
tega, je znan. Domačin Aleš 
Župevc je skulpturo obliko-
val po naročilu v Nemčiji ži-
večega Američana Brada Downeya. Ta je v eni izmed izjav ob 
prvi postavitvi lesenega kipa pojasnil, zakaj je izbral omenjeno 
mesto na Rožnem ob Savi: »Kip stoji sredi polja. Na eni strani je 
Sava, na drugi, v daljavi, cerkvica. Lepo je.« In kje so končali os-
tanki lesenega kipa? Ti so restavrirani in na ogled v nekdanjem 
koprskem skladišču soli Libertas.  S. R.

Namesto lesenega bronast kip

Cilj projekta Oživljanje mestnih središč s 
pomočjo obrti oz. Urbana obrt je med dru-
gim tudi ureditev prostorov kulturne dediš-
čine, s čimer želimo prispevati k nadgra-
dnji ponudbe in oživitve v starih mestnih 
jedrih. Občina Krško je v prostorih Valva-
sorjeve hiše uredila kavarno, ki je svoja vra-
ta odprla v začetku septembra. Nova na-

jemnika sta Maja in Branko Vrisk. Z 
novimi prostori so dane možnosti za 
pravi doživljajski lokal, v katerem bodo 
z oktobrom potekale različne priredi-
tve, literarni večeri, otroške delavni-
ce, glasbeni večeri, ki bodo popestri-
li dogajanje v starem mestnem jedru 
Krškega.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Valvasorjeva kavarna kot nova točka druženja 
in dogajanja v starem mestnem jedru Krškega
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spomine na dogodke, ki so 
opomin in svarilo, je v bliži-
ni spomenika padlim kurir-

Spomnili so se padlih kurirjev
OKROGLICE – V majhni vasi v bližini Lovrenca, posavskega botaničnega bisera, je 20. septembra poteka-
la slovesnost v spomin na šest padlih partizanskih kurirjev, ki so svoja mlada življenja izgubili leta 1944 v 
boju z nemškim okupatorjem. Ta jih je našel in ustrelil zaradi domačega izdajalca.

jem obudil osrednji govornik 
– častni predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Sev-

nica Maks Popelar. »Okrogli-
ce, majhna vas v Posavskem 
hribovju, so imele v času NOB 
zelo pomembno naloga pove-
zovanja Štajerske z Dolenjsko. 
Fantje, ki so opravljali poveza-
vo, svobode niso dočakali ...« 
je dejal govornik in spomnil še 
na pretresljive dogodke v do-
lini Gračnice v bližini Planine 
pri Sevnici, kjer je okupator-
ska vojska v boju s 14. divizijo 
uporabila »živi zid«, sestavljen 
iz otrok. Opozoril je še na skrb 
za ranjene, za katere so skrbe-
li v partizanskih bolnišnicah; 
dejavno je bilo, in to kljub tež-
kim časom, kulturno udejstvo-
vanje; na Razborju je delovala 
partizanska šola … V zaključ-
ku svojega govora je zaželel, 
da bi se rožljanje orožja ne sli-
šalo nikoli več, v nobeni drža-
vi. »Verjamem, da bomo toliko 

modri, da ne bo prišlo do po-
dobnih situacij, kot so se zgo-
dile med drugo svetovno voj-
no,« je menil sevniški župan 
Srečko Ocvirk ter spregovoril 
o družbenih izzivih, ki jih pri-
našajo sodobne tehnologije – 
nov način komuniciranja, nov 
način odnosov in življenja. Do-
taknil se je še širjenja korona-
virusa, ki prav tako vpliva na 
življenje vsakega posamezni-
ka in spreminja vsakdanje na-
vade.

S krajšim recitalom sta tradici-
onalno prireditev na Okrogli-
cah, ki se je je tokrat udeležila 
le peščica obiskovalk in obi-
skovalcev zaradi covida-19, 
obogatili Jelka Robar in Bre-
da Drenek Sotošek.

 Smilja Radi

Predsednica ZZB za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas in 
predsednik�sevniškega�KO�DIS�1941-1945�Vinko�Zalezina�sta�
položila�venec�k�spomeniku�padlim�partizanskim�kurirjem�
na�Okroglicah.

ŠMRAČNA�–�27.�septembra�je�Turistična�zveza�občine�Sevnica�
v� sodelovanju� z� domačini� v� vasici� Šmarčna� v� počastitev�
svetovnega�dneva� turizma�predala� namenu� zeleno� okno.�
Pogled skozi okno je na eni strani usmerjen na cerkvico na 
prostranem�polju,�ki�so�jo�pozidali�v�zahvalo�za�srečno�vrnitev�
iz�izgnanstva,�na�drugi�strani�se�širi�pogled�na�Lisco�in�Razbor.�
Zbrane�sta�nagovorila�domačin�Ciril�Dolinšek�in�predsednica�
sevniške�turistične�zveze�Annemarie�Culetto,�ki�je�skupaj�s�
predsednikom�ŠKD�Večno�mladi�Šmarčna�Alešem�Felicijanom�
predstavila�še�informativno�tablo�ob�zelenem�oknu.�Z�zvonko�
pesmijo�so�dogodek�popestrili�člani�zasedbe�Jarica�in�članici�
ženske�vokalne�skupine�Šmarčanke�(na�fotografiji).�� S. R.

ŠtantFest je letos že tretjič potekal pod okriljem KTRC Radeče. Do-
godek predstavlja eno izmed aktivnosti že zaključenega projekta Vsi 
na plac!, s pomočjo katere zagotavljamo trajnost operacije. Hkra-
ti je dogodek eno izmed pomembnih orodij, kako promovirati lo-
kalne ponudnike in lokalno pridelano hrano. Ko smo v začetku leta 
pripravljali program dela, smo si ŠtantFest zamislili kot prireditev 
precej večjega formata. S pomočjo spremljevalnega programa smo 
se namreč želeli navezati na Svetovni dan turizma in nakazati uvod 
v vseslovenski projekt »Slovenija – Evropska gastronomska regija 
2021«. Zavedamo se namreč, da gastronomija predstavlja pomem-
ben del sodobne turistične industrije. Žal so nam omejitve poveza-
ne s covid-19, pa tudi izjemno slaba vremenska napoved, prekrižale 
načrte, a po tehtnem premisleku smo se odločili, da dogodek vsaj v 
omejenem obsegu in v skladu z mnenjem NIJZ vendarle izpeljemo. 
Zaradi zagotavljanja fizične distance in posledično pomanjkanja 
prostora smo tako povabili k sodelovanju le ponudnike, ki redno 
prihajajo na Radeško tržnico, in seveda tudi vse tiste, ki so se prija-
vili na podlagi objavljenega koledarja ob občinskem prazniku. Na-
menoma smo prireditev izpeljali v času celotnega rednega obra-
tovalnega časa tržnice, da so se obiskovalci lahko porazdelili in se 
tako izognili nevarnosti prevelike gneče. V uvodnem delu je priso-
tne pozdravila direktorica KTRC Radeče Dubravka Kalin, ki je izposta-
vila velik pomen lokalno pridelane hrane in lokalne samooskrbe. V 
osred njem delu je obiskovalce in ponudnike nagovoril župan obči-
ne Radeče Tomaž Režun, ki je izrazil zadovoljstvo, da ima Radeška 
tržnica kljub zahtevni situaciji dobre vsebine in je dobro obiskana, 
hkrati pa je izkoristil priložnost in vsem občankam in občanom če-
stital ob občinskem prazniku. Vsaj malo smo poskušali dogajanje 
obogatiti tudi z glasbenimi točkami dveh mladih, a izkušenih glas-
benikov. Na harmoniko sta tako zaigrala Nik Strnad in Matija Lazar, 
oba učenca Glasbene šole Laško-Radeče, pod mentorstvom Borisa 
Razborška. Da bi se lahko z dogajanjem in ponudbo na Radeški tr-
žnici seznanili tudi tisti, ki so ostali doma, pa smo poskrbeli z javlja-
njem v živo preko Facebook strani Radeške tržnice.

Izdelava Strategije razvoja Občine Radeče
Občina Radeče je pričela z izvajanjem aktivnosti za izdelavo Strategi-
je razvoja Občine Radeče. Dolgoročni dokument predstavlja temelj-
ni dokument, ki občinskemu svetu in županu nudi osnovo za pripra-
vo in nadaljnji sprejem občinskih razvojnih programov ter podlago 
za pripravo letnega proračuna občine, hkrati pa predstavlja osno-
vo za gospodarski, prostorski, okoljski, družbeni in tudi trajnostni 
razvoj občine Radeče. Strateški dokument bo izdelan za obdobje 
2020 do 2030. 
Pri pripravi strateškega dokumenta bomo izhajali iz potreb prebi-
valcev, rezultatov že izvedenih razvojnih projektov, usmeritev na 
področju regionalnega razvoja, trendov, možnosti financiranja ipd.
V proces priprave razvojnega dokumenta bomo vključili različne de-
ležnike iz vseh področij delovanja in ustvarjanja v občini. Predvsem 
pa si želimo, da je v omenjeni proces aktivno vključeno čim več-
je število občanov. Le z vašim aktivnim sodelovanjem bo strategija 
lahko odražala vaše želje, potrebe in pričakovanja ter omogočila še 
večjo kakovost bivanja v naši občini.
Vabimo vas, da nam posredujete vaše projektne ideje, ki jih želite 
udejanjiti v naslednjih desetih letih. Projektni list za predlog, idejo 
ali investicijo najdete na spletni strani Občine Radeče.
Izpolnjen projektni list lahko oddate najkasneje do 12. oktobra 2020 
v sprejemni pisarni Občine Radeče, pošljete po pošti ali oddate elek-
tronsko na naslov info@radece.si. 
Za vaš prispevek k pripravi Strategije razvoja občine Radeče se vam 
zahvaljujemo, glede na izražen interes pa vas bomo z veseljem po-
vabili k nadaljnjemu sodelovanju.

Na Radeški tržnici že 3. ŠtantFest zapored
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

V projekt Komunalnega snov-
nega kroga Brežice je vklju-
čenih že 11 javnih ustanov in 
podjetij. Količina odpadne em-
balaže, ki je bila odpremlje-
na, pokriva enoletne potrebe 
vključenih ustanov in podje-
tij po higienskem papirju. Po-
džupanja občine Brežice Mila 
Levec je ob tej priložnosti po-
vedala, da občina z veseljem 
sodeluje pri projektih, ki pri-
spevajo k zmanjševanju one-
snaženja okolja. »Zato smo 
konec leta 2018 pristopi-
li k projektu in k sodelovanju 
spodbudili tudi naše javne za-
vode, s katerimi porabimo 33 
ton higienskega papirja letno. 
Zdaj ga bomo pridobili iz pre-
delane odpadne embalaže mle-
ka in sokov. Z gotovostjo lahko 
trdimo, da je krožna kultu-
ra zdaj res v naših rokah,« je 
še dodala. Od začetka projek-
ta so vključeni člani poskrbeli 
za precejšnje okoljske prihran-
ke. Ohranili so 267 dreves ali 
poskrbeli za 1068 kvadratnih 
metrov neposekanega gozda, 

Z embalažo ohranili 267 dreves
BORŠT – Z Zbirnega centra Boršt je 16. septembra odpeljal prvi kamion odpadne kartonske embalaže mle-
ka in sokov (KEMS) na predelavo. Gre za 25 ton odpadne embalaže, ki je bila zbrana v občini Brežice in jo 
bodo predelali v podjetju Lucart. Iz celuloznega dela embalaže bodo izdelali toaletni papir, robčke in bri-
sačke, iz plastičnega pa evro palete, podajalnike brisač in podobne izdelke.

ponovno uporabili več kot 21 
ton odpadne KEMS ali več kot 
586.000 kosov in tako zmanj-
šali emisije ogljikovega dioksi-
da za več kot 16 ton in pol. »Ve-
seli smo, da je vključenih že več 
kot polovica javnih ustanov v 
občini Brežice. Vabimo, da se k 
projektu pridružijo tudi ostala 
podjetja,« je poudarila mag. Ja-
dranka Novoselc, direktorica 
Komunale Brežice.

»Osnovna šola Brežice se je 
z veseljem priključila temu 
projektu. Najprej smo pova-
bili učence, da so začeli zbira-
ti tetrapak. Pokazali smo jim 
tudi, kaj se da iz tega narediti 
oz. reciklirati. Nato je sledilo 
krajše tekmovanje. Na koncu 
se je šola odločila, da bo tudi 
nabavljala ta recikliran papir. 
Otrokom smo ga na urah pou-
ka predstavili, povedali, kako 

poteka krožno gospodarstvo 
oz. kako iz tetrapaka nasta-
ne papir. Zdaj ga že kar dobro 
leto dni uporabljamo,« je de-
jala mag. Marija Lubšina No-
vak, ravnateljice Osnovne šole 
Brežice. Krožno gospodarstvo 
ali zapiranje snovnih tokov je 
ena glavnih usmeritev Evrop-
ske unije v prihodnjih letih, 
saj poraba človeštva že sko-
raj dvakratno presega razpo-
ložljive naravne vire. S svojimi 
številnimi akcijami in projekti 
ozaveščanja to usmeritev pod-
pirajo tudi v Komunali Breži-
ce. 
� R.�R./
� vir:�Komunala�Brežice

Pred�odvozom�prvega�kamiona�z�odpadno�embalažo
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OKUSI POSAVSKO RIBO: OKUSI RIBO

Pod sloganom Okusi Ribo se je vrs uspešnih EU 

projektov na območju Posavja pridružil še omenjeni 

projekt Okusi posavsko ribo. S projektom želimo 

projektni partnerji oboga turisčno ponudbo 

območja in poveča samooskrbo z ribami. Ena od 

glavnih akvnos je tudi obnova ribnika Resa, ki postaja 

vse bolj priljubljen koček za doživetja v naravi. Ribnik 

bo s pomočjo projekta pridobil nove turisčne 

atrakcije, ki bodo poučne in namenjene predvsem 

otrokom. 

Med gastronomskimi posebnostmi pridobivajo ribe in 

ribji izdelki vse večji pomen. Trendi v turizmu kažejo, da 

obiskovalec želi dožive potovanje, izkusi lokalno 

kuhinjo in uje treking po brezpotjih, kar ga movira za 

vnovično vrnitev v desnacijo. Projekt nam bo 

omogočil združi naravne danos, kot so ribnik Resa,  

pohodne,  kolesarske po, Bohorske slapove, lokalne 

vinarje s turisčnim ponudnikom Tri Lučke. Nadejamo 

se novih atrakvnih turisčnih produktov, ki bodo 

zanimivi tako za domače, kot tudi tuje goste.  

Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško, 

ostali partnerji: CPT Krško, TD Senovo, Restavracija Tri 

lučke d.o.o. in Ribogojnica Pajk.

Način financiranja: Operacijo Okusi ribo sofinancira 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna 

vrednost projekta: 276.964,62 eur, od tega Občina 

Krško: 179,08 eur, vrednost sofinanciranja Občine 

Krško: 53.708,32 eur.

Projekt se izvaja 13 mesecev in bo zaključen do 31. 10. 

2020. 

Povezava na stran ESPR v Sloveniji: www.eu-skladi.si in 

LAS: www.las-posavje.si

Glavne akvnos in rezulta:

Revitalizacija ribnika Resa bo potekala z namestvijo 

novih inštalacij za otroke (otroška igrala, hiška na 

drevesu, iglu, splav). V sklopu projekta  bodo 

opravljena vzdrževalna dela na ribniku, zamenjani 

leseni pilo za zavarovanje brežin, odstranjene 

invazivne rastline, urejene po ter zelenice. Pri ribniku 

bo nameščena nova informacijska tabla.

Razvoj novih turisčnih produktov z e-kolesi za izbrane 

po (pohodne po, kolesarske po in panoramske po, 

ki bodo vključevale različne vinarje, Grad Rajhenburg, 

naravne znamenitos in posebnos s poudarkom na 

Bohorskih slapovih). V projektu bodo nastale po 

označene z gpx koordinatami, ki jih bo pripravilo TD 

Senovo. Produk bodo nadgrajeni v posebna doživetja 

ter bodo vključevali ponudbo projektnega partnerja 

Restavracija Tri Lučke d.o.o.. Akvnos bomo 

podkrepili s pripravo promocijskega materiala v obliki 

fotografij, filmov in spominkov. Naštete akvnos bo 

vodil CPT Krško.

Razvoj novih prodajnih po in nakup gospodarskega 

vozila za transport - dostavo  rib iz lastne Ribogojnice 

Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med 

ribogojcem in gosnci v regiji. Ribogojnica  bo sveže 

ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu 

ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje 

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru. 

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za 

različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo 

potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z 

namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem 

pri starostnikih. Izvedene bodo šri kuharske 

delavnice. Šri delavnice in terenski ogledi pa bodo 

pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in 

posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.   

Foto: Franc Šavrič

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino 
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operavnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 
za kmejstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska unija Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Logopi partnerjev projekta

V sklopu projekta 
Okusi posavsko ribo 
je Krško bogatejše za 
sodobna električna 
kolesa. Za tovrstno 
dodatno ponudbo 
je poskrbel partner 
projekta, posestvo 
Tri lučke na Sremiču, 
ki s pomočjo koles 
vabi na vinsko obar-
van oddih v oazo med vinogra-
di. S kolesom se je moč trajno-
stno podati na pot do ostalih 
zanimivosti v občini Krško in 
širše. Vsekakor tako Posavje 
postaja bolj atraktivna desti-
nacija za prihod turistov.

»Gostje, ki pri nas prenočijo, 
so v večini radovedni in želj-
ni doživetij, raziskovanja oko-
lice ter s tem dodatne ponud-
be kraja in regije. Z električnim 
kolesom, ki si ga gost lahko iz-
posodi brezplačno v Hotelu Tri 
lučke, so vse točke premaglji-
ve (višinske, gozdne poti, me-
stna jedra …) ne glede na fizič-
no pripravljenost uporabnika,« 
sporočajo s Treh lučk. »Kot go-
stitelji gostom predlagamo iz-
lete, obiske, oglede v okolici, ki 
so odlično dosegljivi, doživetje 

pa nepozabno, tudi z električ-
nimi kolesi, kar jim ponudimo 
že pred njihovim prihodom v 
nastanitev. Uporaba električ-
nih koles vsekakor dodobra 
prispeva k varovanju okolja in 
zdravja.« 

Zanimanje za izposojo električ-
nih koles je zelo veliko, saj so 
gostje Hotela Tri lučke to mož-
nost odlično sprejeli. »Go-
stje so v večini presenečeni 
in hkrati izjemno hvaležni za 
možnost brezplačne izposo-
je,« pravijo v sremiškem turi-
stičnem ponudniku. Pogosto 
pravijo, da na ta način razišče-
jo precej več okolice in obišče-

jo mnoge turistične 
ponudnike, tudi toč-
ke, ki so z avtomobi-
lom težje dostopne 
in jih v nasprotnem 
najbrž ne bi obiska-
li. Tako bi bilo zago-
tovo prikrajšani za 
doživetje raznoliko-
sti in širine ponudbe 
kraja in celotne re-

gije Posavja,« pravijo v sremi-
škem turističnem ponudniku.

Cilji projekta so usmerjeni v na-
stajanje novih turističnih pro-
gramov in jih bodo projektni 
partnerji celoviteje predstavi-
li v oktobru, ko se bo projekt 
tudi uradno zaključil. V sklopu 
projekta bodo oblikovani tri-
je turistični produkti v obliki 
pohodne, kolesarske in pano-
ramske poti, ki bodo poveza-
li različne turistične lokacije in 
ribnik Reso. Programi bodo pri-
lagojeni za različne ciljne skupi-
ne, kolesa pa opremljena tudi z 
otroškimi sedeži. V sklopu ak-
tivnosti so posneli kratke pro-
mocijske filme, ki bodo še do-
datno popestrili promocijske 
aktivnosti destinacije Čatež in 
Posavje.

Z električnimi kolesi med vinograde

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo. Za vsebino odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za 

pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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projektov na območju Posavja pridružil še omenjeni 

projekt Okusi posavsko ribo. S projektom želimo 

projektni partnerji oboga turisčno ponudbo 

območja in poveča samooskrbo z ribami. Ena od 

glavnih akvnos je tudi obnova ribnika Resa, ki postaja 

vse bolj priljubljen koček za doživetja v naravi. Ribnik 

bo s pomočjo projekta pridobil nove turisčne 

atrakcije, ki bodo poučne in namenjene predvsem 

otrokom. 

Med gastronomskimi posebnostmi pridobivajo ribe in 

ribji izdelki vse večji pomen. Trendi v turizmu kažejo, da 

obiskovalec želi dožive potovanje, izkusi lokalno 

kuhinjo in uje treking po brezpotjih, kar ga movira za 

vnovično vrnitev v desnacijo. Projekt nam bo 

omogočil združi naravne danos, kot so ribnik Resa,  

pohodne,  kolesarske po, Bohorske slapove, lokalne 

vinarje s turisčnim ponudnikom Tri Lučke. Nadejamo 

se novih atrakvnih turisčnih produktov, ki bodo 

zanimivi tako za domače, kot tudi tuje goste.  

Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško, 

ostali partnerji: CPT Krško, TD Senovo, Restavracija Tri 

lučke d.o.o. in Ribogojnica Pajk.

Način financiranja: Operacijo Okusi ribo sofinancira 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Skupna 

vrednost projekta: 276.964,62 eur, od tega Občina 

Krško: 179,08 eur, vrednost sofinanciranja Občine 

Krško: 53.708,32 eur.

Projekt se izvaja 13 mesecev in bo zaključen do 31. 10. 

2020. 

Povezava na stran ESPR v Sloveniji: www.eu-skladi.si in 

LAS: www.las-posavje.si

Glavne akvnos in rezulta:

Revitalizacija ribnika Resa bo potekala z namestvijo 

novih inštalacij za otroke (otroška igrala, hiška na 

drevesu, iglu, splav). V sklopu projekta  bodo 

opravljena vzdrževalna dela na ribniku, zamenjani 

leseni pilo za zavarovanje brežin, odstranjene 

invazivne rastline, urejene po ter zelenice. Pri ribniku 

bo nameščena nova informacijska tabla.

Razvoj novih turisčnih produktov z e-kolesi za izbrane 

po (pohodne po, kolesarske po in panoramske po, 

ki bodo vključevale različne vinarje, Grad Rajhenburg, 

naravne znamenitos in posebnos s poudarkom na 

Bohorskih slapovih). V projektu bodo nastale po 

označene z gpx koordinatami, ki jih bo pripravilo TD 

Senovo. Produk bodo nadgrajeni v posebna doživetja 

ter bodo vključevali ponudbo projektnega partnerja 

Restavracija Tri Lučke d.o.o.. Akvnos bomo 

podkrepili s pripravo promocijskega materiala v obliki 

fotografij, filmov in spominkov. Naštete akvnos bo 

vodil CPT Krško.

Razvoj novih prodajnih po in nakup gospodarskega 

vozila za transport - dostavo  rib iz lastne Ribogojnice 

Pajk. Vzpostavljene bodo nove povezave med 

ribogojcem in gosnci v regiji. Ribogojnica  bo sveže 

ribe dostavljala na različne lokacije po regiji. V sklopu 

ribogojstva bo urejen piknik prostor, kjer si bodo gostje 

lahko v lastni režiji pripravljali ribe na žaru. 

Izobraževanja in usposabljanja za pripravo rib za 

različne ciljne skupine. Tematski dogodki bodo 

potekali na več lokacijah po celotni regiji Posavje z 

namenom povečanja uživanja lokalnih rib predvsem 

pri starostnikih. Izvedene bodo šri kuharske 

delavnice. Šri delavnice in terenski ogledi pa bodo 

pripravljani za otroke, ki se bodo seznanjali z naravo in 

posebnostmi Bohorskih slapov ter Ribnika Resa.   

Foto: Franc Šavrič

Projekt Okusi posavsko ribo: Okusi ribo sofinancira Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino 
odgovarja Občina Krško. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operavnega 
programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo 
za kmejstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropska unija Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

Logopi partnerjev projekta
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Učenci 5. razreda tamkajšnje os-
novne šole so 21. septembra prevzeli pet novih koles, ki jih 
bodo uporabljali pri praktični vožnji za kolesarske izpite in 
za izvedbo športnih dejavnosti. 

Kolesa sta jim donirala Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Kostanjevica na Krki s sponzorjem, podjetjem 
GKI, ter Šolski sklad. Gre za donacijo v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti, ki so se mu na kostanjeviški šoli tradicionalno prik-
ljučili. Pred leti so na tak način dobili že poganjalčke za najmlaj-
še, rumene rutice in podobne stvari, letošnja donacija pa je naj-
višja doslej. »Veseli smo, da sta se tako Šolski sklad kot Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na 
Krki s sponzorjem odločila, da nam poklonita kolesa,« je poveda-
la ravnateljica šole Melita Skušek. Ravno v času predaje koles so 
potekali kolesarske izpiti za učence 6. razreda, ki jih niso mogli 
opraviti v času spomladanske prekinitve pouka. Ob predaji ko-
les so zbrane nagovorili še župan Ladko Petretič, predstavnik 
podjetja GKI Vasja Čuk in predstavnica Šolskega sklada Martina 
Perašin, učenci 5. razreda pa so – v čast slovenskim koesarskim 
junakom oblečeni v rumene majice – zapeli kolesarsko pesmico.
Na kostanjeviški šoli so imeli v okviru tedna mobilnosti še dan 
brez avtomobila, tradicionalne akcije pešbus niso mogli izvesti, 
osmošolci so sodelovali na videokonferenci Zavoda Varna pot in 
kolesarili, vsak dan je bil na šolskem igrišču postavljen kolesarski 
poligon, na katerem so se preizkušali v spretnostni vožnji. Tudi 
sicer se kar nekaj učenk in učencev v šolo vozi s kolesom. Opa-
žajo, da jih je v času korone še več, saj gredo učenci raje prej do-
mov kot da čakajo na šolski avtobus, kjer se morajo seveda drža-
ti preventivnih predpisov.
� P.�Pavlovič

Pet novih koles za šolarje

Kostanjeviške�petošolke�z�novimi�kolesi

GLOBOKO – Kot sporočajo iz 
Rotary kluba Čatež, se je za-
ključila dobrodelna akcija za 
oddelek za otroke z avtistično 
motnjo na OŠ Globoko. Na do-
brodelnem koncertu Mance 
Izmajlove z naslovom »Tudi 
ti si angel«, ki ga je 30. avgusta 
na gradu Brežice Rotary klub 
Čatež organiziral skupaj s sli-
karjem Janezom Štrosom, so 
zbrali za 1700 evrov donacij, 
preostali potrebni znesek za 
opremo kotička za umirjanje 
pa je doniral Rotary klub Do-
lenjske Toplice. Skupaj je bilo 
tako zbranih 3150 evrov. 

18. septembra sta predsedni-
ka Rotary klubov Čatež in Do-
lenjske Toplice Blaž Rodič in 
Danijel Vohar podpisala po-
godbo o donaciji z ravnateljico 
OŠ Globoko Roziko Vodopi-
vec. Sredstva so bila nakazana, 

Zbrali več kot 3000 evrov

oprema za otroke z avtistič-
no motnjo je na poti! Rotary 
klub Čatež se iskreno zahva-
ljuje vsem, ki so kakor koli pri-

spevali k uspehu te dobrodel-
ne akcije. 
 Vir�in�foto:
� �Rotary�klub�Čatež�

Podpisniki�pogodbe�pred�OŠ�Globoko
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Posavska potujoča knjižnica 
bo od 5. oktobra dalje mesečno 
obiskala 72 krajev, v nekaterih 
krajih, predvsem tam, kjer so 
šole in vrtci ter ni stacionar-
ne knjižnice, pa se bo ustavlja-
la vsakih 14 dni. Skupaj bo v 
enem mesecu stala na 87 po-
stajališčih. Bibliobus krasi po-
slikava, ki so jo izdelale arhi-
tektke iz društva Prostor vmes. 
Projekt nakupa vozila, ki ima 
tudi dvižno ploščad za gibalno 

ovirane osebe, so finančno in 
vsebinsko podprli Ministrstvo 
za kulturo, Občina Krško, Ob-
čina Kostanjevica na Krki, Ob-
čina Brežice, Občina Sevnica in 
Občina Radeče v skupni vred-
nosti 314.516 evrov (od tega je 
Ministrstvo za kulturo prispe-
valo 180.000, posavske občine 
pa 134.516 evrov). 

Bralko – dober primer 
sodelovanja in povezovanja

»Odlika projekta Posavska po-
tujoča knjižnica je sodelova-
nje in povezovanje, ki je dalo 
dobre rezultate in od katerega 

bi se lahko marsikdo kaj na-
učil,« je dejal v uvodu svoje-
ga pozdravnega nagovora na 
prireditvenem prostoru v Ra-
dečah direktor Knjižnice La-
ško z enoto v Radečah Matej 
Jazbinšek ter bibliobus ozna-
čil kot »nov kvaliteten preskok 
knjižnične dejavnosti v radeški 
občini«, ki naj mu sledi še iz-
boljšanje prostorskih pogo-
jev za delovanje knjižnice v 
samem občinskem mestnem 

središču. Mnogo dobrih bralk 
in bralcev je posavskemu Bral-
ku zaželel radeški župan To-
maž Režun ter ob tem pouda-
ril tudi skrb za ohranjanje in 
negovanje slovenskega jezika 
skozi knjigo. »Vemo, da je doba 
tehnike na pohodu, vemo, da 
prihaja 5G, vemo, da prihaja 
nekaj, kar ni naklonjeno knji-
gam, ampak s knjigo živi tudi 
jezik, česar se morda ne za-
vedamo dovolj,« je ocenjeval 
stanje v sodobni družbi, ki pri 
vsakdanjem sporazumevanju 
vedno bolj uporablja kratka 
SMS-sporočila, katerih jasnost 
je včasih zelo pomanjkljiva za-

radi rabe okrajšav in kratic. Iz-
razil je še veselje, da se je Bral-
ko na pot odpravil iz Radeč, saj 
je september praznik radeške 
občine. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu so nastopili trobilni 
kvintet Godbe Slovenskih žele-
znic, ki so ga sestavljali Franci 
Lipovšek, Matej Štih, Sergej 
Sumrak, Jošt Kavšek in Žan 
Kališnik. Z živahno skladbo 
Sunny se je predstavil mladi 
pianist Gal Gros, ki je učenec 
GŠ Laško – Radeče iz razre-
da Dejana Jakšiča, ter Nuška 
Drašček kot avtorica skladbe, 
ki bo vedno naznanjala prihod 
bibliobusa. Kolo časa je spre-
tno zavrtel v preteklost bibli-
otekar Matjaž Stibilj v vlogi 
prvega slovenskega potujo-
čega knjižničarja Lovra Stepi-
šnika. Ta je pred skoraj dvema 
stoletjema v košu nosil knjige 
od kmetije do kmetije in jih po-
sojal. Po enem mesecu je po-
novno šel na pot in knjige za-
menjal za nove.

Bibliobus povezal pet 
posavskih občin in štiri 
knjižnice 

Na sprejemu Bralka na špor-
tnem igrišču pri OŠ Boštanj, 
ki se je v lanskem letu okitila z 
nazivom najbolj kulturna šola, 
je direktorica sevniške knji-
žnice Anita Šiško poudarila, 
da so se pri nakupu bibliobu-
sa na področju knjižničarstva 
v Sloveniji prvič v tako velikem 
obsegu povezale štiri posavske 
splošne knjižnice in pet občin. 
»Naša zgodba je zanimiva in 
razgibana, veliko je bilo nare-
jenega za to, da bomo s knjigo 
povezali ljudi na levem in des-
nem bregu Save, od Gorjan-
cev do Lisce ter od meje s Hr-
vaško pa vse do Svibnega,« je 

povedala in nadaljevala, da je v 
sevniški občini že dlje časa tle-
la želja po razširitvi knjižnič-
ne mreže, saj je imela sevniš-
ka knjižnica v preteklosti svoje 
podružnice na Bučki, Blanci, 
Krmelju, Loki, Šentjanžu in Za-
bukovju, a postopoma so eno-
te zaprle svoja vrata, ki pa jih 
s potujočo posavsko knjižnico 
ponovno odpirajo. V nadalje-
vanju je predstavila še 15 kra-
jev v občini, ki jih bo knjižnica 
na štirih kolesih obiskala naj-
manj enkrat mesečno. Nove 
pridobitve se je razveselil tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
»Knjiga je še vedno tista, ki jo 
radi vzamemo v roke in iz nje 
beremo,« je med drugim dejal 
ter zaželel uspešno poslanstvo 
pri širjenju bralne kulture.

S plesnim nastopom so do-
godek popestrile mažorete 
Društva Trg Sevnica ter čla-
nice in člani folklorne skupi-
ne Spomin DU Sevnica, s pev-
skim nastopom Nuška Drašček 
in Matjaž Stibilj kot prvi slo-
venski potujoči knjižničar (bu-
kovnik). 

Od potujočih kovčkov do 
bibliobusa

Zgodbo o potujoči knjižnici 
so v Brežicah začeli pisati že 
pred šestimi desetletji in sega 
v čas potujočih kovčkov, je po-
udarila ob predstavitvi Bralka 
direktorica brežiške knjižni-
ce mag. Tea Bemkoč. »To se-
veda ni bila potujoča knjižni-
ca, kot jo poznamo danes, bil 
pa je prvi poizkus, kako knji-
go prinesti bralcu, ki sam do 
osrednje knjižnice ne more,« 
je povedala in nadaljevala, da 
so knjižničarke v skladu s ta-
kratnimi smernicami ter po-
trebami prebivalcev razmi-
šljale, kako knjigo približati 

ljudem iz bolj oddaljenih kra-
jev. Po vzoru drugih knjižnic 
so uvedle izposojo s knjižnimi 
kovčki in tako je prvi, v usnje 
oblečen, v sezoni 1959/1960 
odpotoval v Artiče, leto kasne-
je je bil prvi kovček s 66 knji-
gami poslan na Sromlje … Obi-
čajno je kovček v vasi stal eno 
leto, potem je odpotoval v nas-
lednji kraj. Do leta 1971 je po 
brežiški občini potovalo 11 
potujočih kovčkov, ki so vse-
bovali po željah bralcev izbra-
no kolekcijo knjig, vpisanih v 
posebno inventarno knjigo (le-
-to poleg lesenega in usnjene-
ga kovčka hranijo v Knjižni-
ci Brežice). »Naša želja je, da 
ne samo v brežiški občini, tem-
več v Posavju čim bolj izenači-
mo pogoje za kvalitetno življe-
nje prebivalcev tako v mestih 
kot na podeželju, v večjih in 
manjših naseljih, in s potujočo 
knjižnico bo imel zdaj praktič-
no vsak kraj v občini možnost 
dostopa do kvalitetnih storitev 
knjižnice,« je poudaril brežiški 
župan Ivan Molan.

Bralko se je pred Knjižnico 
Brežice pripeljal na slovesen 
način – ob zvokih članic in čla-
nov Gasilskega pihalnega orke-
stra Loče. Nuška Drašček je za-
pela himno posavske potujoče 
knjižnice, Matjaž Stibilj je nav-
dušil kot potujoči knjižničar z 
velikim košem, v katerem so 
bile stare knjige. S krajšo reci-
tacijo sta se predstavili učenki 
OŠ Artiče Ana Binter in Maru-
ša Kodrič.

Bralko tudi v štiri 
kostanjeviške vasi

Posavsko potujočo knjižni-
co so predstavili tudi na dvo-
rišču pred kostanjeviškim La-

mutovim likovnim salonom. 
»S posavsko potujočo knjižni-
co bo knjižnična dejavnost z 
izposojo knjig, branjem pra-
vljic, prijaznima in zabavnima 
knjižničarjema in še čim prib-
ližana ljudem v štirih odda-
ljenih krajih občine Kostanje-
vica na Krki,« je dejala Urška 
Lobnikar Paunović, direk-
torica Valvasorjeve knjižni-
ce Krško z enoto v Kostanje-
vici na Krki, in dodala, da bo 
bibliobus po kostanjeviških 
cestah prvič zapeljal 12. okto-

bra. Novi pridobitvi je dobro-
došlico izrekel tudi kostanje-
viški župan Ladko Petretič. 
Izrazil je prepričanje, da knji-
ga tudi v dobi digitalizacije ne 
bo izgubila svojega pomena 
in vrednosti. Župan je še, pre-
den je simbolično odprl potu-
jočo knjižnico, direktorici Val-
vasorjeve knjižnice izročil tri 
knjige za obogatitev knjižnič-
ne zbirke, kot so to storili tudi 
vsi ostali posavski župani, nato 
pa so si notranjost bibliobusa 

Bralko se je predstavil, na pot gre 5. oktobra   
POSAVJE – V Evropskem tednu mobilnosti in Nacionalnem mesecu skupnega branja se je 21. in 22. septembra na predstavitveno vožnjo podala posavska potujoča 
knjižnica oz. bibliobus, ki so ga sodelujoči v skupnem posavskem projektu poimenovali Bralko. Njegova predstavitvena pot se je pričela v Radečah in nadaljevala 
v Boštanju, naslednji dan pa so ga sprejeli še v Brežicah, Kostanjevici na Krki in Krškem, kjer je potekala osrednja in hkrati zaključna prireditev. 

Po�posavskih�krajih�bo�od�5.�oktobra�dalje�vozil�bibliobus,�
potujoča�posavska�knjižnica�(foto:�S.�R.).

Bibliotekar� Matjaž� Stibilj� v� vlogi� prvega� slovenskega�
potujočega�knjižničarja�Lovra�Stepišnika�(desno�povezovalec�
Nik�Škrlec)�...�(foto:�S.�R.)

…�in�nato�na�Bralku�kot�sodobni�potujoči�knjižničar,�ki�mu�bo�
družbo�delal�še�voznik�Marjan�Mrgole�(foto:�S.�R.)

V�Radečah�je�predstavitev�popestril�trobilni�kvintet�Godbe�
Slovenskih�železnic�(foto:�S.�R.)�...

…�v�Boštanju�pa�so�poleg�sevniških�mažoret�nastopili�članice�
in�člani�folklorne�skupine�Spomin�DU�Sevnica�(foto:�S.�R.).

Slovesen�prihod�bibliobusa�v�Brežice�ob�zvokih�GPO�Loče�(foto:�
R.�R.)

Kostanjeviško�prireditev�so�popestrile�ljudske�pevke�DPŽ�Pod�
Gorjanci�(foto:�P.�P.).

Na� vseh� predstavitvah� je�
zapela� Nuška� Drašček,�
tudi avtorica skladbe, 
ki� bo� naznanjala� prihod�
bibliobusa�(foto:�P.�P.).
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v majhnih skupinicah ogledali 
še zbrani na dogodku.
 
Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali učenca 
Glasbene šole Krško, troben-
tača Tia Štefanič in David 
Baznik, ljudske pevke Društva 
podeželskih žena Pod Gorjan-
ci Kostanjevica na Krki, Nuška 
Drašček in Matjaž Stibilj.

10 tisoč enot knjižnega in 
neknjižnega gradiva 

V neposredni bližini Valvasor-
jeve knjižnice Krško, v kateri je 
tudi domicil posavske potujo-
če knjižnice, se je odvijala za-
ključna prireditev sprejema 
Bralka. »Osvajamo nove knji-
žne zvezde, prodiramo v du-
hovne globine drugih in druga-
če mislečih, stopamo na druge 
planete … Ni nam torej treba 
potovati na tisoče kilometrov, 
da doživimo kulturo drugih 
narodov, da občutimo stisko, 
veselje, strah, človeka na juž-
ni zemeljski polobli ali lepoto 
bivanja in iznajdljivosti staro-
davnih civilizacij ter bogastvo 
rastlinskih in živalskih vrst, ki 
naseljujejo naš planet. Le knji-
go v roki je treba imeti, si vze-

ti čas, preganiti nekaj knjižnih 
listov in že se prepustimo do-
mišljiji, osvajamo nova znanja, 
se pogovarjamo z dotlej nezna-
nimi osebnostmi, ne da bi bile 
te fizično prisotne. In prav 
knjiga v roki je pravica, ki mora 
biti dana sleherni Slovenki in 
Slovencu, ne glede na regijo, 
v kateri živi, generacijsko pri-
padnost ali njegov socialni sta-
tus. Mobilna knjižna mreža je 
nedvomno eden najboljših na-
činov, da to pravico zagotovi-
mo ...« je poudarila državna 
sekretarka na kulturnem mi-
nistrstvu dr. Ignacija Fridl 
Jarc. Krški župan mag. Miran 
Stanko je izrazil prepričanje, 
da je tudi bibliobus Bralko do-
kaz, da elektronski mediji, naj 
si bodo ti še tako napredni in 
prodorni, ne morejo nadome-
stiti več kot 550-letne zgodovi-
ne od prve tiskane knjige dalje, 
saj so te preživele vsa burna in 
mirna obdobja ter poskrbele, 
da se je ohranjala kultura na-
rodov in da je zapisana bese-
da postala dostopna vsakemu 
človeku. Direktorica Valvasor-
jeve knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović se je zahvalila sno-
valkam in snovalcem projekta 
iz sodelujočih posavskih knji-

žnic, ki so razvijali idejo od leta 
2018 dalje do realizacije, Mini-
strstvu za kulturo in občinam 
Krško, Brežice, Sevnica, Rade-
če ter Kostanjevica na Krki, ki 
so projekt složno podprli in fi-

nančno omogočili nakup po-
tujoče knjižnice, pa tudi osta-
lim sodelujočim, med drugim 
tudi podjetju A1, ki je z dona-
cijo omogočilo nakup novih 
otroških in mladinskih knjig, 
knjižničarjem iz novomeške 
in ostalih knjižnic, ki so do po-
tankosti razkazali svoje potu-
joče knjižnice, pa Nataši Fi-
lipčič, ki je poskrbela, da ima 
posav ski bibliobus, ki je 13. 
potujoča knjižnica v Sloveni-
ji, kot prvi barvne police, in ne 
nazadnje tudi našemu zavodu 
Neviodunum, v katerem smo 
vse od prve omembe projekta 
dalje tega medijsko podpirali.

Spremljajoči program so ob-
likovali mladi glasbeniki iz 
Glasbene šole Krško, pozav-
nisti Jaka Sotošek, Aljaž in 
Nik Pirc (njihov mentor je 
Franci Arh), harmonikar-
ji Nik Baškovč, Matic Ku-
nej in Jaka Sotošek (mentor 
Toni Sotošek), otroci enote 
vrtca Mali Princ pri OŠ Lesko-
vec pri Krškem, pevka Nuška 
Drašček, bibliotekar Matjaž 
Stibilj v vlogi Lovra Stepišnika 
in nato še kot sodobni knjižni-
čar, ki bo sprejemal bralke in 
bralce na bibliobusu, ki ga bo 
po posavskih cestah varno vo-
zil Marjan Mrgole. Za prijet-
no povezovanje na vseh petih 
prireditvenih mestih je skrbel 
dramski igralec in televizijski 
voditelj Nik Škrlec. 

Smilja Radi, R. Retelj, 
P.�Pavlovič,�B.�Mavsar

KRAJ DAN ČAS DATUM
ARMEŠKO torek 14.45 - 15.15 20. 10. 17. 11. 15. 12. 
ARNOVO SELO torek 15.00 - 15.45 13. 10. 10. 11. 8. 12. 
ARTIČE (1) torek 13.15 - 14.15 13. 10. 10. 11. 8. 12. 
ARTIČE (2) ponedeljek 11.30 - 12.15 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
BIZELJSKO (OŠ) sreda 11.45 - 12.45 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
BLANCA ponedeljek 16.30 - 17.00 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
BLANCA (OŠ) četrtek 12.50 - 13.50 22. 10. 19. 11. 17. 12. 
BOŠTANJ ponedeljek 15.30 - 16.00 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
BOŠTANJ (OŠ) četrtek 10.20 - 11.20 15. 10. 12. 11. 10. 12. 
BREGE torek 16.45 - 17.15 27. 10. 24. 11. 22. 12. 
BRESTANICA ponedeljek 17.05 - 17.35 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
BRESTANICA (OŠ) torek 11.10 - 12.10 20. 10. 17. 11. 15. 12. 
BUKOŠEK sreda 14.15 - 15.00 7. 10. 4. 11. 2. 12. 
BUŠEČA VAS četrtek 11.10 - 11.55 29. 10. 26. 11. 24. 12. 
CERINA četrtek 13.45 - 14.30 29. 10. 26. 11. 24. 12. 
ČRNEČA VAS ponedeljek 15.00 - 15.30 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
DEČNO SELO sreda 14.45 - 15.30 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
DOBOVA sreda 15.50 - 16.35 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
DOBOVA (OŠ) torek 12.00 - 13.00 27. 10. 24. 11. 22. 12. 
DOLENJA VAS sreda 14.45 - 15.15 28. 10. 25. 11. 23. 12. 
DOLENJA VAS (VRTEC) sreda 9.00 - 10.00 7. 10. 4. 11. 2. 12. 
DOLNJA PREKOPA ponedeljek 12.00 - 13.00 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
DRNOVO ponedeljek 15.00 - 15.30 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
GABRIJELE ponedeljek 13.45 - 14.15 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
GLOBOKO sreda 10.20 - 11.20 28. 10. 25. 11. 23. 12. 
GOLEK torek 11.20 - 11.50 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
GORA torek 12.00 - 12.30 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
GORENJE SKOPICE torek 14.30 - 15.15 27. 10. 24. 11. 22. 12. 
GORICA torek 15.50 - 16.20 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
IMPOLJCA (DUO) četrtek 9.20 - 10.00 15. 10. 12. 11. 10. 12. 
JAGNJENICA (1) četrtek 10.10 - 10.50 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
JAGNJENICA (2) sreda 9.50 - 10.30 21. 10. 18. 11. 16. 12. 
KALCE-NAKLO torek 16.30 - 17.00 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
KAPELE sreda 12.45 - 13.45 28. 10. 25. 11. 23. 12. 
KOPRIVNICA ponedeljek 14.15 - 14.45 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
KOPRIVNICA (OŠ) torek 12.30 - 13.30 20. 10. 17. 11. 15. 12. 
KRIŽE torek 11.00 - 11.45 13. 10. 10. 11. 8. 12. 
KRMELJ ponedeljek 12.45 - 13.30 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
KRMELJ (OŠ) četrtek 8.55 - 9.55 22. 10. 19. 11. 17. 12. 
KRŠKA VAS torek 13.30 - 14.15 27. 10. 24. 11. 22. 12. 
LESKOVEC (OŠ) ponedeljek 9.15 - 10.15 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
LOG četrtek 12.45 - 13.15 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
LOKA (DOM) četrtek 13.45 - 14.30 15. 10. 12. 11. 10. 12. 
LONČARJEV DOL sreda 12.45 - 13.15 21. 10. 18. 11. 16. 12. 
LUKOVEC četrtek 12.05 - 12-35 22. 10. 19. 11. 17. 12. 
MALI KAMEN ponedeljek 16.20 - 16.50 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
MOSTEC sreda 11.40 - 12.25 28. 10. 25. 11. 23. 12. 
OBREŽJE sreda 10.30 - 11.15 7. 10. 4. 11. 2. 12. 
OREHOVEC ponedeljek 13.15 - 13.45 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
OREŠJE sreda 10.50 - 11.35 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
OŠTRC ponedeljek 15.45 - 16.15 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
PODBOČJE ponedeljek 16.30 - 17.30 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
PODBOČJE (OŠ) četrtek 9.45 - 10.45 29. 10. 26. 11. 24. 12. 
PODGRAČENO sreda 13.00 - 13.45 7. 10. 4. 11. 2. 12. 
RADEČE VPD četrtek 11.30 - 11.50 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
RAKA torek 13.45 - 14.15 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
RAKA (OŠ) ponedeljek 12.30 - 13.30 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
RAZBOR četrtek 12.30 - 13.00 15. 10. 12. 11. 10. 12. 
ROŽNO ponedeljek 17.15 - 17.45 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
SELA PRI DOBOVI četrtek 14.50 - 15.35 29. 10. 26. 11. 24. 12. 
SENUŠE ponedeljek 10.30 - 11.00 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
SMEDNIK ponedeljek 13.40 - 14.10 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
SOBENJA VAS četrtek 12.10 - 12.55 29. 10. 26. 11. 24. 12. 
SPODNJI STARI GRAD sreda 15.30 - 16.00 28. 10. 25. 11. 23. 12. 
SROMLJE torek 12.10 - 12.55 13. 10. 10. 11. 8. 12. 
STARA VAS - BIZELJSKO ponedeljek 12.45 - 13.30 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
STRAŽA PRI RAKI ponedeljek 11.10 - 11.40 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
STUDENEC (POŠ) četrtek 8.10 - 9.10 15. 10. 12. 11. 10. 12. 
SVIBNO (1) četrtek 9.00 - 10.00 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
SVIBNO (2) sreda 8.50 - 9.40 21. 10. 18. 11. 16. 12. 
ŠEDEM torek 15.35 - 16.05 20. 10. 17. 11. 15. 12. 
ŠENTJANŽ (OŠ) četrtek 10.40 - 11.40 22. 10. 19. 11. 17. 12. 
ŠMARČNA četrtek 12.00 - 12.30 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
TRNJE sreda 17.00 - 17.45 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
TRŽIŠČE ponedeljek 12.00 - 12. 30 5. 10. 2. 11. 30. 11. 
TRŽIŠČE (OŠ) četrtek 7.45 - 8.45 22. 10. 19. 11. 17. 12. 
VELIKA DOLINA sreda 11-30 - 12.15 7. 10. 4. 11. 2. 12. 
VELIKA VAS ponedeljek 14.20 - 14.50 19. 10. 16. 11. 14. 12. 
VELIKI KAMEN ponedeljek 15.40 - 16.10 26. 10. 23. 11. 21. 12. 
VELIKI PODLOG torek 15.10 - 15.40 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
VELIKI PODLOG (POŠ) ponedeljek 10.30 - 11.30 12. 10. 9. 11. 7. 12. 
VELIKI TRN torek 12.50 - 13.20 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
VELIKO MRAŠEVO torek 17.15 - 17.45 6. 10. 3. 11. 1. 12. 
VIHRE torek 16.00 - 16.30 27. 10. 24. 11. 22. 12. 
VRHOVO (1) četrtek 8.00 - 8.40 8. 10. 5. 11. 3. 12. 
VRHOVO (2) sreda 8.00 - 8.30 21. 10. 18. 11. 16. 12. 
ZABUKOVJE sreda 11.45 - 12.15 21. 10. 18. 11. 16. 12. 
ZDOLE torek 16.00 - 16.30 13. 10. 10. 11. 8. 12. 
ZDOLE (VRTEC) torek 9.45 - 10.45 20. 10. 17. 11. 15. 12. 
ŽUPELEVEC sreda 13.10 - 13.55 14. 10. 11. 11. 9. 12. 
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Urnik Posavske potujoče knjižnice

Direktorji�knjižnic,�ki�sodelujejo�v�projektu�Posavska�potujoča�knjižnica:�Anita�Šiško�(Knjižnica�
Sevnica),�Urška�Lobnikar�Paunović�(Valvasorjeva�knjižnica�Krško),�Tea�Bemkoč�(Knjižnica�
Brežice)�in�Matej�Jazbinšek�(Knjižnica�Laško,�enota�Radeče)�(foto:�P.�P.)

Zbrani�na�zaključnem�dogodku�v�bližini�Valvasorjeve�knjižnice�
Krško�(foto:�B.�M.)

Otroci�iz�enote�vrtca�Mali�Princ�pri�OŠ�Leskovec�pri�Krškem�
(foto:�B.�M.)

Nastop�mladih�glasbenikov�
(foto:�B.�M.)

 medijski sponzor
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Tematske strani  Posavskega obzornika,  1.  oktober 2020

Jesenske�tematske�strani�Podjetno�Posavje�–�tokrat�jim�na-
menjamo�kar�12�časopisnih�strani�–�že�tradicionalno�prina-
šajo�lestvici�50�največjih�in�najbolj�uspešnih�posavskih�pod-
jetij�v�minulem�letu.�Na�obeh�so,�pričakovano,�na�vrhu�velika�
energetska�podjetja,�ki�so�se�jim�najbolj�pridružila�podjetja�
v�za�Posavje�značilnih�panogah�(kovinsko-predelovalna,�ko-
munalno-gradbena,�papirna,�tekstilna,�elektroindustrija,�
trgovina�…),�zlasti�tista,�ki�so�izvozno�usmerjena�oz.�deluje-
jo�na�globalnih�trgih.�Pripravili�smo�obširno�analizo�obeh�
lestvic�s�številnimi�izjavami�izstopajočih�podjetij.�Prebrali�
boste�lahko�tudi,�kdo�so�nagrajenci�za�najboljše�inovacije�v�
naši�regiji,�kako�je�v�lanskem�letu�posloval�Sklad�NEK,�s�ka-
terimi�aktivnostmi�CPT�Krško�že�več�kot�20�let�spodbuja�pod-
jetništvo�itd.�Posebno�poglavje�tokratnih�tematskih�strani�
smo�namenili�sončnim�elektrarnam.�Vabljeni�k�branju!���Ur.
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POSAVJE – Posavske gospodarske družbe so kljub manjšim pri-
hodkom lani ustvarile več dobička kot leto pred tem, je julija po-
vedala vodja krške izpostave AJPES Marijana Malus. 1508 posa-
vskih gospodarskih družb z nekaj več kot 12 tisoč zaposlenimi je 
v lanskem letu zabeležilo slabi 4,2 milijardi evrov prihodkov oz. 
2 % manj kot leto pred tem, pri čemer so najbolj, za 121 milijo-
nov evrov, prihodke zmanjšale energetske družbe, najbolj pove-
čale, za 29 milijonov evrov, pa družbe s področja trgovine. Pove-
čali so se prihodki na domačem trgu, kjer so družbe dosegle 36 
milijonov evrov oziroma za 2 % več prihodkov kot v letu 2018, 
zmanjšali pa na tujem trgu – na trgu EU za 8 % oz. 159 milijonov 
evrov, na trgu izven EU za odstotek oz. 3 milijone evrov. Najbolj 
so se na tujem trgu znižali prihodki v energetiki, za 197 milijonov 
evrov. Kljub nižjim prihodkom so posavske družbe izboljšale tako 
neto čisti dobiček, ki je znašal 106 milijonov evrov oz. 6 % več kot 
v letu 2018, kot neto dodano vrednost, ki je znašala 600 milijo-
nov evrov oz. 12 % več kot v letu 2018. Dodana vrednost na za-
poslenega je bila v Posavju 49.535 evrov oz. 9 % višja kot leto prej.

Tudi posavski samostojni podjetniki so lani zvišali prihodke, do-
biček pa ohranili na isti ravni. Kot je povedala področna svetoval-
ka Martina Radej, je 1.948 samostojnih podjetnikov v regiji lani 
ustvarilo 239 milijonov evrov prihodkov (7 % več kot leta 2018) 
in izkazalo 224 milijonov evrov odhodkov (8 % več kot leta 2018), 
pri tem pa zabeležili neto podjetnikov dohodek v višini 14 mili-
jonov evrov (enako kot leto prej). Neto dodana vrednost na za-
poslenega je pri podjetnikih znašala 32 tisoč evrov, zaposlovali pa 
so 2.154 delavcev, kar je 15 % vseh zaposlenih v regiji. Povprečna 
bruto plača na zaposlenega pri podjetnikih je znašala 1.146 evrov 
in je bila v primerjavi s plačo v družbah nižja za 33 %. 21 posa-
vskih zadrug je zabeležilo slabih 30 milijonov evrov prihodkov, 
dobre 4 milijone evrov dodane vrednosti, a tudi 107 tisoč evrov 
izgube, pri tem pa so zaposlovale 161 delavcev.

Tudi po oceni prvega moža posavske gospodarske zbornice Dar-
ka Goriška je bilo leto 2019 za posavsko gospodarstvo izjemno, 
še bolj pa poudarja uspešnost zadnjega desetletja, v katerem je 
regijska ekonomija rasla povprečno z dvomestno številko na leto, 
praktično vsi indeksi so šli v obdobju 2009–2019 navzgor. »Leto 
2019 smo končali na vrhuncih pri skoraj vseh pokazateljih,« po-
udarja Gorišek in izpostavlja predvsem 600 milijonov evrov do-
dane vrednosti in skoraj 50 tisoč evrov dodane vrednosti na za-
poslenega, kar je tri tisočake nad slovenskim povprečjem.

Kakšni bodo rezultati letošnjega leta, je zdaj še težko napovedati, 
vsekakor pa se bodo nekateri kazalniki obrnili navzdol. Gorišek 
računa, da bo število zaposlenih padlo na dobrih 11 tisoč, bolj kot 
prihodki bodo manjše druge številke vključno z dobičkom, ki bo 
najbrž padel pod 100 milijonov. Med panogami, ki so najbolj 'na 
udaru', so turizem in gostinstvo, javni promet in vse v povezavi z 
letalsko industrijo. Gorišek pravi, da si gospodarstvo veliko obeta 
od novega finančnega obdobja EU 2021–2027 in izpostavlja po-
men čimprejšnjega zagona velikih investicij, kot sta HE Mokrice 
in odlagališče NSRAO, kar bi dalo nov zagon gradbeništvu, inže-
niringu, transportu in še nekaterim panogam.

Po desetletju nenehne rasti
je letos pričakovati padec 

Povprečna�plača�v�Posavju�je�lani�znašala�1.713�evrov�bruto,�kar�je�68�evrov�ali�4�%�več�kot�
leta�2018�in�le�evro�manj�od�povprečne�plače�v�Sloveniji.�Izrazito�izstopa�občina�Krško,�v�ostalih�
občinah�je�bila�povprečna�plača�pod�slovenskim�povprečjem.�Povprečna�plača�v�energetiki�je�
znašala�kar�3.423�evrov�bruto.�(Vir:�AJPES)
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Prihodki: za jedrskim 
trojčkom Vipap, Kostak, Kovis

Daleč največje podjetje s sede-
žem v Posavju je trgovec z ele-
ktriko GEN-I, ki mu prihodki 
v zadnjih letih sicer nekoliko 
upadajo, a je z 2,2 milijardama 
evrov prihodkov (več kot polo-
vica vseh prihodkov posavske-
ga gospodarstva!) in več kot 15 
milijoni evrov dobička še ved-
no 'svetlobna leta' pred drugi-
mi podjetji v regiji in za Petro-
lom drugo največje podjetje v 
Sloveniji. »Ob rasti poslovanja, 
denarnega toka in bruto mar-
že se je finančna slika – v pri-
merjavi s predhodnim letom 
– še izboljšala.  Vse to potrju-
je, da so bila vlaganja v letu 
2018 upravičena ter so doseg-
la načrtovane učinke. Z odlič-
nim poslovanjem nadaljuje-
mo tudi v letu 2020, kar kaže, 
da smo pričakali gospodarsko 
krizo v izjemni kondiciji in na-
daljujemo z rastjo na vseh pod-
ročjih,« so sporočili iz skupine 

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2019 (TOP 50)

Najbolje gre energetiki in 
izvozno usmerjenim podjetjem
POSAVJE – Tudi letos smo za jesenske tematske strani Podjetno Posavje pripravili lestvici največjih in naj-
uspešnejših posavskih podjetij v minulem letu. Za razliko od prejšnjih štirih let, odkar smo začeli z objavo 
omenjenih lestvic, smo se letos odločili, da vanje ne bomo posegli z izločitvijo oz. posebno obravnavo petih 
velikih energetskih podjetij v regiji, ki zasedajo vrh obeh lestvic. Kot pogosto poudarjamo, dobri rezultati 
energetike 'izkrivljajo' oz. (pretirano) lepšajo sliko uspešnosti posavskega gospodarstva, kar je treba upo-
števati pri branju analize tokratnih lestvic.

GEN-I, ki se bo, kot napovedu-
jejo, iz dobavitelja energentov 
preobrazila v ponudnika teh-
noloških rešitev.

Na drugem mestu je z zgolj sla-
bo desetino 'hčerinih' prihod-
kov krovna družba v skupini 
GEN – GEN energija, ki je pri-
hodke glede na prejšnje leto ne-
koliko povečala. Kot so zapisali 
v komentarju lanskega poslo-
vanja, Skupina GEN prevzema 
vodilno regijsko vlogo pri za-
nesljivi, varni, konkurenčni in 
nizkoogljični oskrbi odjemal-
cev z energijo, z ustvarjenim 
prometom in z izvedenimi in-
vesticijami pa utrjuje svoj polo-
žaj med največjimi in investicij-
sko najmočnejšimi poslovnimi 
skupinami v Sloveniji. »Proi-
zvodne enote družb Skupine 
GEN so delovale brez izpadov 
in proizvedle 3.672 GWh elek-
trične energije. Varno, zaneslji-
vo in okolju prijazno proizvo-
dnjo elektrarn NEK, HESS, SEL 
in TEB lahko pripišemo konti-

nuiranemu vlaganju v znanje 
in opremo. V tržno-prodajnem 
delu so se v družbi GEN-I us-
pešno prilagajali dinamičnim 
tržnim razmeram ter ključno 
prispevali k ekonomsko učin-
kovitemu obvladovanju tve-
ganj. Leto 2019 pa je bilo v 
Skupini GEN intenzivno tudi 
na področju razvoja in razi-
skav, investicij ter naložb, kjer 
so skupno vložili 91,97 milijo-
na evrov ter nadaljevali razvoj 
osrednjega strateškega razvoj-
nega projekta JEK 2,« so še spo-
ročili iz GEN energije.

'Zmagovalni oder' dopolnjuje 
osrednja proizvodna enota po-
savskega energetskega stebra – 
NEK, kjer so prav tako opazno 
popravili prihodkovni izkupi-
ček. »Leto 2019 je v nizu let 
zadnjega desetletja uspešno, 
kar potrjuje izjemna stabilnost 
obratovanja, saj od lanskega 
remonta obratujemo nepreki-
njeno. Presegli smo načrt pro-
izvodnje. Poslovali smo gospo-

darno in v skladu s sprejetim 
gospodarskim načrtom. Med 
dosežki preteklega leta je tudi 
najvišja ocena na mednaro-
dnem pregledu Svetovnega 
združenja operaterjev jedr-
skih elektrarn WANO. To po-
meni, da NEK po obratovalnih 
kazalcih sodi med 60 najučin-
kovitejših jedrskih elektrarn 
od 440, kolikor jih obratuje na 
svetu,« so komentirali lansko 
poslovanje. Kljub izzivom pan-
demije stabilno obratujejo tudi 
letos: »Ob doslednem upošte-
vanju zaščitnih ukrepov ohra-
njamo varnost, zanesljivost in 
učinkovitost obratovanja elek-
trarne ter s tem zagotavljamo 
dragoceno oskrbo z energijo 
za življenje in delo prebival-
stva, družbenih sistemov in 
gospodarstva. Prizadevali si 
bomo, da tako tudi ostane. V 
NEK intenzivno potekajo tudi 
projekti iz Programa nadgrad-
nje varnosti, ki bodo zagotovi-
li dolgoročno obratovanje elek-
trarne.«

Ostalim tako preostane zgolj 
še boj za četrto mesto, ki ga 
v zadnjih letih redno dobiva 
krški papirniški velikan v če-
ški lasti Vipap Videm, kjer so 
lani 'prebili' mejo 100 milijo-
nov prihodkov. »Rezultati po-
slovanja lanskega leta so bili za 
Vipap Videm Krško zelo dob-
ri. Največjo rast v odstotkih je 
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Tabela 1: PODJETJA Z NAJVEČJIMI PRIHODKI V LETU 2019 
Vir: AJPES

2019 2018 Ime podjetja Kraj Prihodki
v EUR

Št. 
zaposlenih

1 1 GEN-I Krško 2.230.860.201 349
2 2 GEN ENERGIJA Krško 208.726.318 57
3 3 NEK Krško 174.205.826 628
4 4 VIPAP VIDEM KRŠKO Krško 101.444.128 339
5 5 KOSTAK Krško 58.628.171 423
6 6 KOVIS Brežice 43.396.742 151
7 7 JYSK Brežice 36.247.947 192
8 13 ATHOS Kostanjevica na Krki 32.670.549 153
9 8 STILLES Sevnica 32.424.545 283

10 11 TERME ČATEŽ Čatež ob Savi 30.385.960 390
11 9 RADEČE PAPIR NOVA Radeče 30.369.109 179
12 10 ZRNO Raka 29.134.859 20
13 14 LISCA Sevnica 26.232.626 234
14 12 WILLY STADLER Velika vas 24.096.047 141
15 22 EUROFOREST Brežice 22.390.761 0
16 19 TANIN SEVNICA Sevnica 21.636.520 127
17 16 KZ SEVNICA Sevnica 21.453.136 123
18 15 METALNA SENOVO Senovo 20.929.463 134
19 18 PREIS SEVNICA Sevnica 20.718.043 251
20 21 HESS Brežice 20.040.681 47
21 20 TIPS Leskovec pri Krškem 19.585.412 119
22 17 I.H.S. Krško 19.225.909 135
23 26 DELTA TEAM Krško 18.320.618 18
24 25 TEB Brestanica 17.700.099 104
25 23 RESISTEC Kostanjevica na Krki 16.965.459 269
26 28 PAPIROTI Senovo 14.107.544 104
27 24 PLASTOFORM BLANCA Blanca 14.010.842 127
28 27 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 13.614.954 62
29 31 ARMAT Krmelj 11.572.426 29
30 30 BARON INTERNATIONAL Radeče 11.441.088 26
31 29 MUFLON Radeče 11.264.403 111
32 34 EVROSAD Krško 10.167.489 126
33 33 AFP Dobova 9.615.765 72
34 35 PAKO Slovenska vas 9.599.764 31
35 32 OLJA GTO Brežice 9.595.311 6
36 - Z.M.S. Leskovec pri Krškem 9.034.047 0
37 41 RADANOVIČ Brežice 9.005.495 18
38 43 AVTOLINE KRŠKO Krško 8.787.777 27
39 42 RAFAEL Sevnica 8.633.200 61
40 36 KOPITARNA SEVNICA Sevnica 8.126.568 108
41 37 MLIN KATIĆ Velika vas 7.990.979 25
42 50 GRADNJE BOŠTANJ Boštanj 7.562.832 48
43 - TERMOGLAS Boštanj 7.557.093 52
44 - MOBECO Velika vas 7.096.436 39
45 44 KOP BREŽICE Brežice 7.060.955 83
46 49 INO BREŽICE Krška vas 6.859.004 48
47 46 VULKANIZERSTVO FURLAN Dobova 6.818.656 21
48 47 KOMUNALA SEVNICA Sevnica 6.812.978 66
49 40 INPLET PLETIVA Dolnje Brezovo 6.701.489 93
50 39 DD ELMONT Krško 6.641.226 50

 Z zanesljivo energijo 
v prihodnost.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, 
E: info@teb.si, T: (07) 481 60 00, F: 492 22 62

Po poti odlicnosti
v

dosegel novi segment v proi-
zvodnji pri nas, in sicer ovoj-
no-embalažni papir, pri čemer 
želimo biti v prihodnjih letih 
še bolj dejavni. Toda osnovna 
dejavnost Vipapa ostaja proi-
zvodnja časopisnega in grafič-
nega papirja,« je rezultate po-
komentiral predsednik uprave 
Petr Domin. Epidemija in z njo 
povezane posledice so tudi njih 
močno prizadele, še posebej v 
segmentih časopisnega in revi-
alnega papirja: »Soočili smo se 
s kolapsom trga, ki si še ni po-
polnoma opomogel. To bo ne-
gativno vplivalo na naše pri-
hodke in dobiček v letu 2020. 
Brez te pomembne motnje na 
trgu bi nadaljevali s poslovnim 
preoblikovanjem Vipapa in se 
veselili drugega rekordnega 
leta. Ker pa je to izven našega 

vpliva, smo se osredotočili na 
pospeševanje notranjih pro-
jektov, ki so zelo pomembni za 
našo prihodnjo rast,« je še spo-
ročil Domin in poudaril osre-
dotočenost na okoljski del po-
slovanja, saj so naredili popoln 
notranji krog oskrbe med suro-
vinami, proizvodnjo ter ener-
genti in produkti. 

Sledi prav tako krško komu-
nalno-gradbeno podjetje Kos-
tak, kjer so lani sicer zabele-
žili manj prihodkov kot leta 
2018 (v skupini Kostak dob-
rih 70 milijonov evrov, od tega 
v matični družbi dobrih 58 
milijonov evrov), a poslovno 
2019 ocenjujejo kot uspešno. 
»Dokazali smo, da smo z ra-
znovrstnimi dejavnostmi ter 
robustno in istočasno vitko or-
ganizacijo sposobni kljubova-

ti spremembam v poslovnem 
okolju kot tudi širše gospodar-
skem prostoru. Del rezultatov 
smo tudi v letu 2019 usmerili 
v investicijska vlaganja, pred-
vsem v visoko tehnologijo in 
proizvodnjo. Prav ti podro-
čji bosta ključni pri konku-
renčnem boju za nadaljevanje 
profitabilnosti delovanja, ob 
okoljski odgovornosti, spreje-
mljivosti in učinkovitosti. Po-
slovno leto 2020 (dve tretjini) 
je zelo zahtevno in nepredvid-
ljivo. Pandemija, konkurenca, 
hitro spreminjajoče se razme-
re in vse ostale težave bodo 
prav gotovo vplivale na rea-
lizacijo ciljev tekočega leta. A 
slednji so še vedno dosegljivi. 
Resno, odgovorno in vztrajno 
delo nas žene naprej, da vsaj 
ponovimo rezultate pretekle-
ga leta,« so še zapisali. 

Na 6. mestu je prvo podjetje 
iz brežiške občine, izdelova-
lec komponent za železniško 
industrijo Kovis, v katerem 
so v lanskem letu, kot pravi 
direktor Alen Šinko, realizi-
rali skoraj vse zastavljene ci-
lje: »Smo razvojni dobavitelj 
največjim svetovnim proizva-
jalcem železniških vozil, kot 
so Siemens, Alstom, Bombar-
dier, Hitachi, pri katerih smo 
si s proizvodnjo visoko kako-
vostnih izdelkov, fleksibilno 
proizvodnjo in inovativnim 
pristopom položaj strateške-
ga partnerja še dodatno utr-
dili in izoblikovali dolgoroč-
no poslovno sodelovanje. Kot 
podjetje smo v leto 2020 vsto-
pili stabilni in uspešni, a smo 
se tudi mi, kot večina podjetij, 
srečali s težavami, ki nam jih 
je prinesel koronavirus. V sre-
dini marca smo se pravočasno 
odzvali na širjenje bolezni co-
vid-19 in pristopili k sprejemu 
različnih ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa. Posebej mo-
ram pohvaliti vse sodelavce v 
skupini, da s svojim prizade-
vanjem in odgovornim delom 
pomagajo, da nemoteno po-
slujemo. S tem bomo tudi v le-
tošnjem letu dosegli povpreč-
no rast prodaje preteklih let.«

V Brežicah ima sedež tudi slo-
venska podružnica skandi-
navske verige trgovin za dom 
Jysk. »»Močna rast, ki jo be-
ležimo, je rezultat vlaganja v 
izobraževanje naših zaposle-

nih, ki radi pomagajo vsakemu 
kupcu. Vzporedno s tem inten-
zivno delamo na ponudbi in 
naredili smo velik korak v pri-
vlačnosti naše ponudbe, kar 
so prepoznali tudi naši kup-
ci. Seveda so tu tudi privlačne 
cene kot tudi novi trendi, ki jih 
spremljamo«, je sporočila ge-
neralna direktorica podjetja 
Vesna Kukić Lončarić. Kot v 
večini drugih podjetij v trgo-
vinski panogi je tudi pri njih 
letos v središču pozornosti 
blažitev s koronavirusom po-
vezanih posledic, vendar ima-
jo še naprej rekorden promet.

Opazen skok s 13. na 8. mes-
to je naredilo podjetje Athos 
iz Kostanjevice na Krki, tako 
kot Resistec in Metaltec del 
nem ške korporacije Krah, v 
katerem proizvajajo kabelske 
navijalce za največje proizva-
jalce gospodinjskih aparatov 
in cevne navijalce za znanega 
proizvajalca vrtnarske opre-
me. »Podjetje Athos Elektro-
sistemi d.o.o. v preteklih letih 
beleži kontinuirano rast pro-
daje kabelskih in cevnih na-
vijalcev. Velik poudarek na-
menjamo kvalitetni izdelavi 
ter nenehnim optimizacijam 
delovnih procesov. Največja 
prednost organizacije je vi-
soka fleksibilnost, ki jo zago-
tavljamo našim kupcem,« so 
dobro poslovanje komentira-
li v kostanjeviškem podjetju, 
kjer ocenjujejo, da bodo letos 
dosegli še 20 % višji promet 

v primerjavi z lanskim letom. 
V sestrskem Resistecu so že 
lani beležili manjši upad na-
ročil na programu uporov za 
avtomobilsko industrijo, ki 
pa so ga nadomestili s selitvi-
jo novih programov industrij-
skih uporov iz podjetij znot-
raj skupine. Posledično je tako 
skupni promet podjetja ostal 
na nivoju preteklega leta. »V 
letu 2020, glede na trenutno 
gospodarsko situacijo, beleži-
mo upad prometa okrog 30 % 
tako na avtomobilskem kot 
industrijskem programu, na-
povedi za drugo polovico leta 
2020 pa so nekoliko bolj opti-
mistične,« pravijo. 

Na 9. mestu najdemo prvo 
sevniško podjetje, proizva-
jalca stilnega pohištva Stil-
les, deseterico pa dopolnju-
je posavski turistični velikan 
Terme Čatež. Vsaj 30 milijo-
nov evrov prihodkov so lani 
zabeležili še v največjem ra-
deškem podjetju, papirnici 
Radeče papir nova. »V pre-
teklem letu smo zabeležili 
rast dodane vrednosti na po-
dročju komercialnih pa pirjev 
in ponoven prodor na trg vre-
dnostnih papirjev, predvsem 
zaradi inovativnih izdelkov 
in intenzivnega trženja. Tudi 
hčerinska invalidska družba 
Muflon, d.o.o. se vse bolj us-
merja na nišne izdelke; ustva-
rila je 10,1 milijona evrov pri-
hodkov od prodaje,« so nam 
pojasnili v radeškem podjetju, 

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2019 (TOP 50)
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Tabela 2: PODJETJA Z NAJVIŠJIM DOBIČKOM V LETU 2019 
Vir: AJPES

2019 2018 Ime podjetja Kraj Čisti dobiček 
v EUR

Dodana 
vrednost v EUR

1 1 GEN ENERGIJA Krško 27.383.266 35.960.206
2 2 GEN-I Krško 15.527.599 35.600.998
3 3 LISCA Sevnica 4.143.184 10.097.232
4 7 KOVIS Brežice 3.356.199 10.037.527
5 9 JYSK Brežice 2.808.342 7.655.712
6 5 HESS Brežice 2.391.060 14.921.469
7 4 WILLY STADLER Velika vas 2.369.351 9.581.755
8 10 TIPS Leskovec pri Krškem 2.114.588 6.581.634
9 12 TANIN SEVNICA Sevnica 1.980.803 7.811.653

10 11 GEN-EL NALOŽBE Krško 1.961.557 -7.447
11 13 DD ELMONT Krško 1.515.646 4.442.517
12 15 LASTINSKI PAK Veliki Podlog 1.518.989 4.578.002
13 27 DELTA TEAM Krško 1.456.886 2.353.201
14 17 KOSTAK Krško 1.329.085 15.868.389
15 16 ATHOS Kostanjevica na Krki 1.240.299 5.037.899
16 18 PAPIROTI Senovo 1.229.977 5.196.383
17 6 TEB Brestanica 1.215.060 10.807.566
18 14 I.H.S. Krško 1.002.910 6.612.679
19 22 VIIG Dobrava pri Podbočju 859.696 2.670.614
20 19 ŽARN KRŠKO Žadovinek 836.006 1.385.219
21 23 STILLES Sevnica 814.669 10.007.112
22 - TERMOGLAS Boštanj 712.611 2.870.686
23 48 EUROFOREST Brežice 646.821 171.969
24 36 METALIKA Leskovec pri Krškem 622.799 1.679.496
25 24 ZRNO Raka 602.433 1.868.190
26 - BARON Radeče 577.547 1.641.507
27 - R MERCURI Bistrica ob Sotli 548.998 -392.744
28 - DOGA GALVANA Krmelj 543.936 1.504.426
29 - PLASTOFORM BLANCA Blanca 529.745 5.672.574
30 - RAFAEL Sevnica 517.203 2.810.624
31 - RADEČE PAPIR NOVA Radeče 470.007 4.862.839
32 - METALNA SENOVO Senovo 452.867 4.546.777
33 29 GAZELA Krško 447.527 1.334.803
34 33 TA - REGULATOR Brežice 416.866 2.715.602
35 30 KOOP Brežice 414.864 1.111.697
36 28 INO BREŽICE D.O.O. Krška vas 402.916 2.298.257
37 21 RESISTEC Kostanjevica na Krki 375.986 6.860.317
38 32 OFTALMO OKULISTIKA Krško 363.046 1.314.150
39 39 PAKLINE Krško 359.719 850.167
40 46 CNC Tržišče 359.676 960.536
41 8 TERME ČATEŽ Čatež ob Savi 351.994 15.931.900
42 40 DC TATALOVIČ Krško 330.756 790.084
43 - GRADNJE BOŠTANJ Boštanj 326.701 2.118.952
44 - KARBO Boštanj 324.241 663.072
45 45 TEHNIČNI SISTEMI Bizeljsko 316.743 1.151.686
46 - ARISTOTEL Krško 311.143 1.370.174
47 49 PAKO Slovenska vas 310.404 1.433.552
48 43 FUCHS MAZIVA LSL Krško 302.430 997.009
49 42 SAVA AVTO Boštanj 301.396 1.179.854
50 - JOMI LABELS Radeče 289.893 1.304.146

Ups!

PREGLEDI 
VIDA

www.optikarimc.net

KK: 051 625 606
BR: 031 884 442

S SPOŠTOVANJEM DO NARAVE

ki ima sicer lastnike iz Združe-
nih arabskih emiratov. »V letu 
2020 smo pričeli partnerstvo 
z uglednimi mednarodnimi 
družbami na področju zaščit, 
ki jih omogoča digitalni tisk. 
Z intenzivnim razvojem novih 
izdelkov in rešitev nadaljuje-
mo tudi na drugih področjih: 
razvili smo antibakterijski pa-
pir, zaščiten pred bakterijami 
in tudi koronavirusu, ter sa-
molepilne maske za enkratno 
uporabo in kratek čas nošenja. 
Inovativni papir priporočamo 
povsod, kjer prehaja iz rok v 
roke številnih ljudi, medtem 
ko biorazgradljive samolepil-
ne maske bistveno manj obre-
menjujejo okolje, saj ne vsebu-
jejo elastik.«

Za lestvico prihodkov je sicer 
značilno, da je dokaj stabilna 
oz. na njej ni veliko nenadnih, 

velikih skokov, zato le-ti toli-
ko bolj bodejo v oči. Izposta-
viti velja podjetje Euroforest 
iz Brežic, ki se ukvarja z od-
kupom in prodajo lesa zlas-
ti na arabske in azijske trge 
in je (brez zaposlenih!) lani 
zabeležilo dobrih 22 milijo-
nov evrov prihodkov in sko-
raj 650 tisočakov dobička. Na 
lestvici po prihodkih so (le) tri 
nova podjetja: Z.M.S. trgovina 
in storitve iz Leskovca pri Kr-
škem, ki je (prav tako brez za-
poslenih) lani 'obrnilo' devet 
milijonov evrov, boštanjski 
Termoglas in Mobeco, mon-
tažne betonske konstrukcije, 
s sedežem v Veliki vasi. Z lan-
ske lestvice sta (za las) izpadla 
TA – Regulator in JP Komu-
nala Brežice, blizu uvrstitvi 
med prvih 50 so bila še pod-
jetja Market Dušak, VIIG in 
Saramati.

Dobiček: uspešni tudi v 
tekstilni, kovinski, trgovski 
branži 

Tudi na vrhu lestvice po krite-
riju dobička 'kraljujeta' ener-
getski družbi, tukaj je 'mati' 
GEN energija z dobrimi 27 mi-
lijoni evrov dobička krepko 
pred 'hčerjo' GEN-I s 15,5 mi-
lijoni evrov dobička. Obe pod-
jetji sta kar krepko popravi-
li številke iz leta poprej: GEN 
energija za skoraj tri milijone 
evrov, GEN-I pa za 2,5 milijona. 
Ker NEK v skladu z meddržav-
no pogodbo med Slovenije in 
Hrvaško posluje na neprofitni 
osnovi, je 'bitko za tretje mesto' 
dobilo sevniško tekstilno pod-
jetje Lisca, ki je lani imelo dob-
re štiri milijone evrov dobička. 
»Leto 2019 je bilo za Skupino 
Lisca leto uspešnega poslova-
nja, saj nam je uspelo uresniči-
ti ambiciozne poslovne načrte 
ter navkljub ohlajanju gospo-
darske rasti in vseprisotnega 
pritiska konkurence ustvariti 
zavidljive poslovne rezultate,« 
je za naš časopis sporočil direk-
tor podjetja Marko Ninčević. 
»Podkrepljeni z dobrimi po-
slovnimi rezultati preteklega 
leta smo tudi v leto 2020 vsto-
pili finančno čvrsti in trdno od-
ločeni, da tudi v prihodnje kre-
pimo naš konkurenčni položaj 
na strateških trgih. Nepredvi-
deni dogodki, hitri zasuki in te-
žavne gospodarske razmere, ki 
smo jim priča v letošnjem letu, 
bodo od nas zahtevali še več-

jo preudarnost in prodajno ak-
tivnost, a smo prepričani, da 
bomo kos tudi omenjenim iz-
zivom.«

Četrto mesto zaseda brežiški 
Kovis, ki je krepko presegel 
mejo treh milijonov evrov do-
bička, slednji se je precej prib-
ližala tudi že omenjena veri-
ga trgovin Jysk. Šesto mesto je 
spet pripadlo energetski druž-
bi, Hidroelektrarnam na spo-
dnji Savi, kjer sicer niso imeli 
tako uspešnega leta, kot je bilo 
2018. »Leto 2019 smo v družbi 
HESS kljub manj ugodni hidro-
logiji za proizvodnjo električ-
ne energije in zamiku pričetka 
izgradnje HE Mokrice zaključi-
li znotraj okvirjev poslovnega 
načrta,« so sporočili iz podje-
tja s sedežem v Brežicah. »Svo-
je znanje in izkušnje nenehno 

usmerjamo v nove razvojne 
projekte, ki bodo omogoča-
li proizvodnjo dodatne elek-
trične energije iz obnovljivih 
virov. Tako v prihodnosti po-
leg potenciala vode načrtuje-
mo tudi uporabo moči sonca 
ter lastnosti vodika, kot enega 
izmed ključnih rešitev za shra-
njevanje električne energije.« 
Dodali so še, da tudi v priho-
dnost zrejo optimistično, saj 
kljub spremenjenim okolišči-
nam v času covida-19 hidroe-
lektrarne delujejo nemoteno 
in zanesljivo, zato ocenjujejo, 
da bodo tudi rezultati letoš-
njega leta na ravni poslovanja 
preteklega.

Manj dobička kot leto pred 
tem so lani zabeležili tudi v 
podjetju Willy Stadler iz Ve-
like vasi, ki izdeluje kovinske 

konstrukcije. Vodja obrata 
Stanko Ančimer je pojasnil, 
da so v lanskem letu izvedli ve-
liko uspešnih projektov širom 
sveta, kjer so njihovi monter-
ji postavili in zagnali sortirni-
ce. Poleg tega so zgradili novo 
110 metrov dolgo proizvodno 
halo in kupili najnovejši laser-
ski rezalnik z robotizirano li-
nijo. Tudi začetek leta 2020 je 
bil zanje odličen, od marca da-
lje pa se kažejo posledice epi-
demije: »Potovalne in mon-
tažne dejavnosti so močno 
omejene. Montaže smo mora-
li nenadoma začasno prekini-
ti. Kljub temu smo s proizvo-
dnjo v obratu v Krškem lahko 
nadaljevali. V letu 2020 smo 
povečali število zaposlenih. 
Na področju razvoja, inova-
cij in vodenja projektov smo 
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Tudi letos moramo opozoriti, da na lestvicah zaradi drugačne 
metodologije glede poslovnega leta (vodijo ga namreč od 1. 
maja do 30. aprila) ni družbe DS Smith s sedežem v Bresta-
nici. Po dosegljivih podatkih so v zadnjem zaključenem po-
slovnem letu zabeležili 68 milijonov evrov prihodkov in 3,2 
milijona evrov dobička, s čimer bi bili peti na obeh lestvicah. 
Imajo tudi eno najvišjih dodanih vrednosti v Posavju – dob-
rih 18 milijonov evrov. Prav tako na lestvici ne boste našli 
podjetij, ki imajo v Posavju odvisno družbo, poslovno eno-
to ali obrat, sedež pa imajo registriran drugje. Med njimi je 
kar nekaj v našem okolju prepoznavnih podjetij: Siliko, CGP 
gradnje, Handte – Ost, Hermes, IBE PE Krško, Numip, Q-tech-
na, SOP – International, Šumi bonboni, Krka, TPV PE Brežice, 
Kolpa, Kopter …, in seveda tudi ne tukajšnjih poslovalnic trgo-
vskih verig. Delež teh podjetij v regijski bilanci je čedalje večji 
in vsekakor ni zanemarljiv, ga je pa težko natančneje oceniti.
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zaposlili visoko usposobljene 
inženirje. Leta 2020 bo zgra-
jen tudi prvi del modernega 
inovacijskega in raziskovalne-
ga centra. Prepričani smo, da 
bomo v letu 2020 – kljub ne-
ugodnim razmeram – doseg-
li dober letni rezultat,« pravi 
Ančimer. Več kot dva milijona 
evrov dobička so lani imeli še v 
leskovškem podjetju TIPS, vo-
dilnem slovenskem izdelaval-
cu prizemne letališke opreme, 
ki pa ga je močno prizadela le-
tošnja koronakriza. 

Sledi sevniško podjetje Tanin, 
proizvajalec rastlinskih ek-
straktov za različna področja. 
Deseterico zaključuje še eno 
podjetje iz skupine GEN, GEN-
-EL naložbe, sledi pa krški El-
mont DD, izvajalec elektro del 
na kompleksnih industrijskih 
objektih, zlasti na jedrskih. Pol-
drugi milijon evrov dobička so 
lani dosegli še v podjetju Las-
tinski Pak iz Velikega Podloga, 
ki se ukvarja s proizvodnjo pa-
pirne embalaže. 

V nadaljevanju lestvice, na ka-
teri je v primerjavi z letom 
2018 kar 12 novincev, opazimo 
kar nekaj skokov oz. padcev. Na 
13. mesto se je z več kot podvo-
jenim dobičkom prebilo krško 
podjetje Delta team, katerega 
poglavitna dejavnost je zasto-
panje in prodaja motornih ko-
les Yamaha. Kot nam je pojasnil 
direktor Jure Tomše, so v letu 

2018 med drugim sprejeli tudi 
tri pomembne poslovne odlo-
čitve, in sicer okrepitev osnov-
ne dejavnosti z vsemi Yamahi-
nimi programskimi vsebinami 
ter delovanje na področju fi-
nančnega inženiringa in na ne-
premičninskem trgu. »Usmeri-
tve in odločitve so se izkazale 
za pravilne, s čimer je upra-
va dobila potrditev o pravil-
ni smeri, kar je razvidno tudi 
v doseženih rezultatih poslov-
nega leta 2019. Poslovno leto 
2020 je izjemno nepredvidlji-
vo, tako za družbo samo ka-
kor tudi za vse naše grupacije. 
Kljub temu da leto še ni konča-
no, pa so naše skrbi usmerjene 
tudi v 2021,« še dodaja Tomše.

Opazno nižji dobiček so lani 
zabeležili v Termoelektrarni 
Brestanica. Kot nam je pojas-
nil direktor Tomislav Malgaj, 
na njihove prihodke in dobi-
ček močno vplivajo razme-
re na trgu sistemskih storitev 
elektroenergetskega sistema 
Slovenije in v zadnjem obdob-
ju po pričetku obratovanja no-
vega plinskega bloka PB6 tudi 
cene na trgu trgovanja z elek-
trično energijo. »Vsekakor pa 
je bil v letu 2018 višji dobi-
ček v primerjavi z letom 2019, 
kar pa ne pomeni, da naše po-
slovanje v tem letu ni bilo us-
pešno. Po uspešnem zaključ-
ku projekta Zamenjava PB1-3, 
faza 1A, ki smo ga financira-
li iz lastnih sredstev in iz dol-
goročnega posojila, smo v letu 

2019 pričeli z izvedbo projek-
ta Zamenjava PB1-3, faza 1B. 
Projekt bo v celoti financiran 
z lastnimi denarnimi sredstvi. 
Poslovanje elektrarne je tudi 
v letošnjem letu uspešno, saj 
ocenjujemo, da bomo poslov-
no leto 2020 zaključili s pozi-
tivnim poslovnim izidom,« je 
še pojasnil.

Velik skok, kar na 23. mesto, 
je uspel že omenjenemu bre-
žiškemu podjetju Euroforest, 
takoj za njim pa je leskovško 
podjetje Metalika, ki izdelu-
je notranjo opremo za navtični 
sektor. »V preteklem letu smo 
se v našem podjetju posvetili 
optimizaciji proizvodnih pro-
cesov in uvedbi industrije 4.0. 
Na račun tega smo zvišali pro-
duktivnost in znižali stroške 
ter leto zaključili z rekordnim 
dobičkom. Letos kljub krizi, ki 
je prizadela naš sektor, priča-
kujemo podobne poslovne re-
zultate kot lansko leto. Nada-
ljujemo z novimi investicijami 
v nakup strojne in program-
ske opreme, intenzivno vlaga-
mo tudi v razvoj novih produk-
tov in iščemo nove tržne niše, 
tako da bomo iz koronakrize 
odšli kar najbolje pripravljeni 
na nove izzive,« nam je pove-
dal direktor podjetja Igor Arh. 

Dobro gre tudi nekaterim 
gradbenim podjetjem, deni-
mo boštanjskim Gradnjam, 
ki so na podlagi zanje nadpov-
prečno uspešnega leta na 43. 

GRADNJE 
 KAMNOLOM
  BETONARNA

031 612 999 | WWW.GRADNJE.SI

TPV AVTO 07 39 18 249
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 
0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do 
napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo 
za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Novi Nissan Juke  
Coupé Crossover
s tehnologijo PROPILOT

+ DO 3.000 € PRIHRANKA*
+ 7 LET JAMSTVA**

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

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2019 (TOP 50)
nadaljevanje�s�str.�15
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»Nova realnost« je pose-
bej velik izziv za obrtni-
ke, samostojne podjetni-
ke in mikro podjetja. 
Nestabilnost trga, nego-
tovost, manj posla in še 
marsikaj je pripeljalo 
do finančno nestabilne-
ga poslovanja, tudi situ-
acij, ko je treba finanč-
ne zagate reševati hitro, 
skorajda takoj. V Addi-
ko banki so na te potre-
be odgovorili s ponud-
bo hitrih in preprostih finančnih rešitev Addiko bank business. 
Obrtnikom, s.p.-jem in mikro podjetjem tako omogočajo, da kre-
dit za financiranje podjetja v višini do 75.000 EUR pridobijo že v 
dveh do treh dneh in to z minimalno dokumentacijo.
Na novo uveden proces avtomatizacije odobravanja kreditov 
na področju financiranja podjetij omogoča, da se postopki odo-
britve, ki so prej trajali približno teden dni, sedaj zaključijo v le 
nekaj dneh, običajno že v dveh ali treh dneh. Poleg tega je obču-
tno zmanjšan obseg potrebne dokumentacije, s katero stranka 
potrjuje svojo kreditno sposobnost. V večini primerov je ta mi-
nimalna oziroma sploh ni potrebna.
Zato ne odlašajte, čas je naša najvrednejša valuta, zakaj bi ga tro-
šili? Obiščite vam najbližjo poslovalnico Addiko banke, pišite jim 
na svetovalci.si@addiko.com ali jih pokličite po telefonu in ure-
dite svoje finančne izzive že danes.
  Vir:�www.addiko.si

Mali podjetniki pozor: hitri krediti 
z malo dokumentacije!

www.PosavskiObzornik.si

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

mestu lestvice najuspešnej-
ših. Takšen rezultat pripisuje-
jo večjim projektom, ki so jih 
pridobili preko javnih naročil. 
»Zaključili smo dva za nas iz-
jemno velika projekta: moder-
nizacijo ceste Sevnica–Planina 
in rekonstrukcijo ceste Gabr-
je–Ratež skozi Velike Brusnice, 
ki sta bila tudi finančno ovred-
notena z več milijoni evrov. Po-
leg nizkih gradenj smo se uve-
ljavili tudi na trgu z betoni, 
kajti zelo uspešno smo izvedli 
kar nekaj večjih projektov. Do-
bavljali smo beton za most čez 
Savinjo v Laškem in moderni-
zacijo železniške proge, odsek 
Laško–Zidani Most. Tudi v le-
tošnjem letu smo glede na raz-
mere dokaj uspešno začrtali 
pot. Sicer bodo rezultati v pri-
merjavi z lanskim letom nižji, 
vendar smo glede na razme-
re zadovoljni. Sicer je dela v 
gradbeništvu zaenkrat dovolj 
in upamo, da tako tudi osta-
ne,« sporočajo iz Boštanja.

Da je tudi zdravstveno podro-
čje dobičkonosna dejavnost, 
dokazujejo uvrstitve Oftalmo 
okulistike, Dentalnega cen-
tra Tatalovič in Zdravstvene-
ga centra Aristotel na lestvico 

50 najbolj uspešnih podjetij v 
regiji. Peter Tatalović nam je 
pojasnil, da je visok lanski do-
biček posledica dejstva, da de-
nar ostaja v družinskem pod-
jetju oz. ga ne črpajo ven, na ta 
način pa v proračun prispeva-
jo tudi visoke davke. »Rezul-
tat našega več kot 20-letnega 
dela pa je investicija v nove po-
slovne prostore in dodatne ka-
dre, ki smo jo izvedli v zadnjih 
letih, s čimer zagotavljamo še 
boljše storitve za naše paci-
ente,« je še dodal. Direktorica 
ZC Aristotel Darja Čakar po-
jasnjuje, da je bilo lansko leto 
zaradi veliko razlogov njihovo 
najuspešnejše leto v vseh 22 
letih poslovanja. Povečalo se 
je število pregledov za vstop v 
NEK zaradi remonta, pridobi-
li so sredstva za novo družin-
sko ambulanto, uvedli nove 
specialistične ambulante, raz-
širili ponudbo storitev, izbolj-
šali nabavno funkcijo in dela-
li na racionalizaciji stroškov. 
»Rezultat bo v tem letu nemo-
goče ponoviti. Ocenjujemo, da 
bo letošnja realizacija prome-
ta glede na nedelovanje v času 
epidemije manjša za približno 
20 %, hkrati pa so tudi precej 
višji stroški zaradi dodatne de-

lovne sile, zaščitne opreme in 
razkuževanja, tako da bo do-
biček bistveno nižji,« pravi, a 
dodaja, da ga zaradi nepredvi-
dljivih razmer v zvezi z razvo-
jem epidemije covida-19 tež-
ko napove.

Tik pod lestvico TOP 50 so os-
tala podjetja Sipro, Mlin Katić, 
Dvigala Prijatelj, Alupapi in 
Mobeco, vsa z blizu 300 tiso-
čakov dobička v lanskem letu.

Sevniška podjetja dohitevajo 
brežiška

Primerjava med občinami še 
vedno kaže na prevlado kr-
škega gospodarstva. Čeprav 
se je število krških podjetij 

med najuspešnejšimi 50 zni-
žalo na 23, so slednja ustvari-
la več kot 70 % dobička prve 
petdeseterice, seveda zlasti 
po zaslugi velikih energetskih 
družb (upoštevati je treba, da 
je z njihovo vključitvijo na le-
stvico prevlada Krškega še 
bolj izrazita). Izrazit je padec 
dobička brežiških podjetij na 
lestvici, katerih delež znaša le 
še slabih 13 %, medtem ko so 
svoj delež izboljšala sevniška 
podjetja, na slabih 12 %. Znat-
no nižji je seveda delež treh ra-
deških, dveh kostanjeviških in 
enega bistriškega podjetja na 
lestvici TOP 50 po dobičku, vsa 
skupaj so prispevala približno 
4 % dobička najuspešnejših.
� Peter�Pavlovič

Največja in najuspešnejša posavska podjetja v letu 2019 (TOP 50)
Občina

Število družb Vrednost dobička
2019 2018 2019 2018

Krško 23 26 64.113.336 63.315.176
Brežice 10 13 11.416.209 14.629.785
Sevnica 11 8 10.554.165 8.661.296
Kostanjevica 2 2 1.616.285 2.325.232
Radeče 3 - 1.337.447 -
Bistrica ob S. 1 1 548.998 462.289
SKUPAJ 50 50 89.586.440 89.393.778

Tab 3: PRVIH 50 DRUŽB IN NJIHOV DOBIČEK PO OBČINAH 
Vir: AJPES in lastni izračuni
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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.
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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!

R COPY PAPER MUFENVELOPE

Antibakterijski papir,
zaščiten tudi proti

koronavirusu!

SLOVENSKI PROD
UKT

radecepapir.si

DO ZDRAVNIKA, 
KO GA POTREBUJETE
Zdravstvena polica 
je najpopolnejše 
zavarovanje za 
zdravstvene storitve 
v mreži zasebnih 
izvajalcev. 

NOVO

vzajemna.si

ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
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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 c. 3a 
tel. 07 49 63 980

Krško
Bohoričeva ul. 9
 tel. 07 48 80 580

Oglas Zdravstvena polica 128x111.indd   1Oglas Zdravstvena polica 128x111.indd   1 9. 09. 2020   08:10:469. 09. 2020   08:10:46

Za sedanjost. 
In za prihodnost.

Pomagajte nam  
graditi bolj  
trajnosten svet.  

Začnite tu: dssmith.com/nownext.
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Spoštovani podjetnik, naš sosed!
Z veseljem vam sporočamo, 
da smo odprli novo poslovno 
enoto v vaši bližini, v poslovnem 
objektu Job center Krško, na 
naslovu Cesta krških žrtev 135c, 
8270 Krško. 

Vljudno vas vabimo v naše nove 
poslovne prostore, kjer vam 
bomo brezplačno odgovorili na 
vaša vprašanja z računovodsko-
davčnega področja.

Naše storitve znamo prilagoditi 
velikim, srednjim in majhnim 
podjetjem. 

Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, 
načinu in obsegu poslovanja.

Kvaliteta naših računovodskih rešitev je potrjena z mnogimi 
priznanji in certifikati. 

Če želite odpreti svoje podjetje in začeti svojo poslovno pot, 
vam lahko pomagamo na naši SPOT točki.

Za celotno našo ponudbo in izračun cene obiščite 
www.vizija-računovodstvo.si Vabimo vas, da se nam 
pridružite tudi vi. Zaupajte nam svoje računovodstvo.

Vizija računovodstvo d.d., 
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, 

T: 059 37 33 71, E: info.kk@vizija-racunovodstvo.eu

PODJETNIKOM PRIJAZEN
RAČUNOVODSKI SERVIS

Dragica Hode 
vodja poslovalnice

Sklad beleži 25 let svojega delovanja. V tem 
času se je tako v lokalnem in državnem kot tudi 
mednarodnem prostoru uveljavil kot neodvi-
sna in strokovna institucija. Kot je zapisano v 
Sporočilu Komisije evropskih skupnostih, na-
menjenem Evropskemu parlamentu in Svetu 
konec leta 2007, »ima Slovenija dobro oprede-
ljen sklad, pri katerem je upoštevana najboljša 
prak sa, opisana v Priporočilu iste Komisije«, in 
je tako primer dobre prakse na področju finan-
ciranja odgovornosti, ki jo Slovenija ima kot dr-
žava z jedrskim objektom.

V skladu z načelom »onesnaževalec plača« mo-
rajo jedrski upravljavci nameniti primerna fi-
nančna sredstva za stroške razgradnje v prihod-
nosti že med življenjsko dobo teh objektov.

SKLAD IN ARAO

Sklad je zavezan financirati delovanje Agenci-
je za radioaktivne odpadke (ARAO) ter skrbe-
ti za smotrnost in namenskost rabe izplačanih 
sredstev. V preteklem letu je za namen finan-
ciranja poslovanja ARAO izplačal sredstva v vi-
šini 1,8 milijona evrov in v obdobju 1998−2019 
v višini 44,8 milijona evrov, od tega je strošek 
za nadomestilo Občini Krško za omejeno rabo 
prostora, ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa lokal-
ni skupnosti, znašal 14,9 milijona evrov.

SKLAD IN LOKALNE SKUPNOSTI

Umestitev odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina 
v občini Krško je pogojevala sprejem zakonodaje 
na način zagotavljanja ustreznega nadomestila, 
ki lokalni skupnosti za to, da sprejme sobivanje 
z jedrskim objektom, ki je v širšem javnem inte-

resu, omogoča določene ugodnosti. 

Od leta 2004 je bil Sklad zavezanec za plačilo na-
domestila za omejeno rabo (NORP) nekaterim 
lokalnim skupnostim (od leta 2014 je na pod-
lagi spremenjene zakonodaje Sklad zavezan k 
plačevanju NORP le Občini Krško). V letu 2019 
je Sklad Občini Krško plačal 6 milijonov evrov, v 
letih 2004–2019 pa je občinam nakazal skupaj 
55,5 milijona evrov.

PREGLED VPLAČIL PRISPEVKA IN IZPLAČIL 
OBVEZNOSTI SKLADA

Zavezanec za vplačilo prispevka v Sklad je druž-
ba GEN energija. Na osnovi Programa razgradnje 
NEK, ki je bil sprejet leta 2004, je prispevek zna-
šal 0,003 evra za vsako prevzeto kWh električne 
energije, proizvedene v NEK. Julija 2020 je Med-
državna komisija potrdila tretjo revizijo Progra-
ma razgradnje NEK in Programa odlaganja radio-
aktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, 
Vlada RS pa je  določila novo višino prispevka, ki 
od meseca septembra dalje znaša 0,0048 evra 
za vsako prevzeto kWh električne energije, pro-
izvedene v NEK.

V obdobju 1995–2019 je bilo v Sklad vplačanih 
202,9 milijona evrov, skupna vrednost transfer-
jev, ki jih je Sklad nakazal za delovanje ARAO in 
občinam (sredstva, vplačana za namen sofinan-
ciranja del ARAO in NORP občinam niso valorizi-
rana), pa je znašala 100,3 milijona evrov. Razli-
ka med vplačanimi zneski in izplačili, tj. znesek 
neto prilivov, tako znaša 102,6 milijona evrov.

Odlivi za ARAO in občine predstavljajo kar 48,62 
odstotkov finančnega portfelja Sklada, ki bi si-

cer znašal 306,6 milijona evrov. Sklad sodi med 
konservativne vlagatelje, katerih cilj ni maksi-
miziranje donosnosti, temveč varno upravlja-
nje portf elja.

POSLOVANJE SKLADA

S pojavom novega koronavirusa so se že tako 
zahtevne razmere na finančnih trgih v letu 2020 
še dodatno zaostrile. Marca so posledice pan-
demije postale opazne po celem svetu, vlade 
so bile prisiljene uvesti ukrepe za omejitev šir-
jenja okužbe, strah vlagateljev na kapitalskih tr-
gih pa je dosegel vrhunec zaradi nezaupanja v 
neovirano delovanje svetovnega finančnega sis-
tema. Kljub ukrepom, ki so jih sprejemale države 
in centralne banke, v želji po hitrejšem gospo-
darskem okrevanju in uspešni zajezitvi širjenja 
virusa, je finančne trge prevevala velika zmeda 
in negotovost. Sklad je budno spremljal doga-
janja in z aktivnim upravljanjem portfelja ohra-
njal in plemenitil svoja sredstva. Vrednost port-
felja Sklada je 30. avgusta 2020 znašala 207,9 
milijonov evrov.

Temeljni cilj delovanja Sklada je voditi konser-
vativno naložbeno politiko in slediti zastavlje-
nim naložbenim načelom razpršenosti, likvid-
nosti in ob tem zagotoviti sredstva za učinkovito 
in trajno rešitev razgradnje NEK ter odložitev v 
fazi proizvodnje jedrske energije proizvedenih 
radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrske-
ga goriva.

POGLED V PRIHODNOST

Gradnja odlagališča nizko- in srednje radioak-
tivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, Krško (predvi-

dena konec leta 2018), se je zaradi dolgotrajnih 
postopkov pri pridobivanju ustreznih sogla-
sij in dovoljenj zamaknila. Sklad se zaveda po-
membnosti pravočasne izgradnje objekta in 
prilagaja portfelj na način, da bodo sredstva na 
razpolago, ko bo to potrebno. V zadnjem času 
je zaznati pomembne premike na tem področju, 
Agencija RS za okolje je junija t.l. objavila javno 
naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja za izgradnjo odlagališča NSRAO, Vlada 
RS pa je v okviru interventnega zakona odlaga-
lišče NSRAO uvrstila na seznam pomembnih in-
vesticij, z možnim začetkom izvedbe del do leta 
2021.

Konec julija 2020 je Ministrstvo za infrastrukturo 
javno objavilo osnutek predloga predpisa – Za-
kona o Javnem skladu Republike Slovenije za fi-
nanciranje razgradnje NEK in odlaganja radio-
aktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. 
Obravnava predloga s tem ni zaključena, bese-
dilo bo predmet razprav in usklajevanj na nivo-
ju države, pričakovati pa je tudi ponovno jav-
no obravnavo. 

»Pred nami so novi izzivi, kažejo se pomembni 
premiki na področju izgradnje odlagališča nizko- 
in srednje radioaktivnih odpadkov, vse to pa bo 
bistveno vplivalo na portfelj Sklada. Potrebno bo 
še bolj skrbno in preudarno upravljanje,« pravi 
direktorica Sklada mag. Darija Štraus Trunk, ki 
ji je Vlada Republike Slovenije zaupala nov štiri-
letni mandat. Sklad bo vodila do oktobra 2024. 

Poslovanje Sklada za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje RAO in IG iz NEK
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POSAVJE – Posavsko gospo-
darstvo predstavlja 2–5 % 
v strukturi slovenskega go-
spodarstva. 1508 posavskih 
gospodarskih družb pome-
ni 2,2 % gospodarskih družb 
z 2,3 % zaposlenimi v državi. 

Delež ustvarjenih prihodkov 
(4,2 milijarde evrov) v Posav-
ju sicer znaša 4,1 % prihod-
kov v državi, a je delež dobička 
(2,3 %) in dodane vrednosti 
(2,5 %) nekoliko nižji. v struk-
turi nacionalnega bruto doma-

čega proizvoda za leto 2018 je 
Posavje z 18.314 evri na pre-
bivalca v regiji (državno pov-
prečje je bilo 22.083 evrov na 
prebivalca) prispevalo 3-od-
stotni delež , čimer je Posavje 
primerljivo denimo s Koroško 

in Pomursko regijo. Pred nami 
so Osrednjeslovenska, Podrav-
ska, Savinjska, Gorenjska, Ju-
govzhodna, Obalno-kraška in 
Goriška regija, za nami pa Pri-
morsko-notranjska in Zasav-
ska regija.  P. P.

Posavski delež v nacionalnem BDP je 3odstoten
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Ste osrednja občinska institucija, ki skrbi 
za razvoj podjetništva v občini Krško. Kaj 
se je, glede na vaše podatke, zgodilo ob 
epidemiji in kaj se v okolju dogaja danes?

V začetni fazi razglasitve epidemije je v 
podjetništvu vladala velika negotovost, 
predvsem v panogah, kjer je bilo poslo-
vanje z namenom zajezitve epidemije po-
polnoma ustavljeno (prevozniki, gostinci, 
nastanitve, osebne storitve). 

Zaradi negativnih vplivov mednarodnega 
okolja, tujih in domačih zajezitvenih ukre-
pov ter velike negotovosti je upadel ob-
seg izvoza in uvoza ter investicij, upadla je 
tudi domača potrošnja. Interventni ukre-
pi so negativne posledice sicer blažili, ne 
pa tudi v celoti preprečili.

V težavah so se znašla uspešna podjetja, 
katerih poslovne vezi se prepletajo z dru-
gimi podjetji doma in v tujini ter se težave 
verižno prenašajo od enega do drugega. 
Plačilna nesposobnost še vedno hromi 
podjetja, ki lahko ne glede na spremen-
jene pogoje dobro poslujejo.

V času epidemije so podjetja zanimali 
predvsem ukrepi in pomoč države v smis-
lu pokrivanja tekočih stroškov. Največje 
breme so bile plače zaposlenih in plačilo 
prispevkov za samozaposlene v času iz-
pada prihodkov zaradi neposlovanja ozi-
roma zmanjšanega poslovanja. 

V začetni fazi je bilo veliko vprašanj glede 
pogojev izbrisa podjetja iz poslovnega re-
gistra. V tej smeri so razmišljali predvsem 
samozaposleni. Z ukrepom vlade, ko je bil 
samozaposlenim omogočen prejem na-
domestila za izpad prihodkov, ter pokri-
ti vsi socialni prispevki, k sreči do izbrisov 
podjetij (razen morda popoldanskih s.p.-
jev) ni prišlo v večjem razmahu. 

Podjetja so povpraševala in še povprašu-
jejo po obratnih sredstvih za tekoče po-
slovanje, podjetja trenutno tudi manj 
investirajo. Pri nekaterih podjetjih se je 
pokazala v času epidemije nova prilož-
nost in so pri nas do-registrirali dejavnost 
(npr. za oddajanje namestitvenih kapaci-

tet, za spletno trgovino, ipd).  

V okviru zakona o interventnih ukrepih so 
lahko podjetja koristila in še koristijo sub-
vencijo za čakanje zaposlenih na delo od 
doma in subvencioniranje skrajšanega de-
lovnega časa zaposlenih. V pomoč pri iz-
polnjevanju vlog smo jim tudi na naši toč-
ki SPOT. 

Kako je situacija s covid-19 vplivala na 
delovanje poslovne točke SPOT svetovan-
je Posavje? Kaj ste delali drugače?

Poslovna točka SPOT svetovanje Posavje 
ves čas deluje nemoteno. V začetku epide-
mije se je znatno povečalo telefonsko in 
elektronsko svetovanje v povezavi z ukrepi. 
Povečali smo aktivnosti informiranja in 
ostale brezplačne podporne storitve za 
potencialne in obstoječe podjetnike ter 
mikro, mala in srednja podjetja. Dnevno 
spremljamo dogajanje in ukrepe za po-
moč gospodarstvu in smo za informacije 
o interventnih ukrepih ter ostalih spod-
budah na voljo po telefonu in e-poš-
ti. Tekoče ažuriramo našo spletno stran 
www.cptkrsko.si z najnovejšimi informa-
cijami o ukrepih. Redno obveščamo zain-
teresirane preko e-novic. 

Posebej smo se angažirali, da bi podjetja 
čim bolje izkoristila ukrepe, ki so jim na 

voljo. Med javnimi razpisi za blažitev po-
sledic epidemije za mikro, mala in sredn-
ja podjetja je s strani podjetij največ za-
nimanja za razpis, ki subvencionira nakup 
zaščitne opreme in razpis z brezobrestnim 
kreditom za financiranje manjših naložb 
ter ostalih upravičenih stroškov za pod-
jetja iz dejavnosti gostinstva in turizma. 
Omenjena razpisa zagotavljata poeno-
stavljeno prijavo, hitro ter ugodno finan-
ciranje upravičenih stroškov.

Oba razpisa sta še vedno odprta, več in-
formacij o razpisih lahko najdete na naši 
spletni strani www.cptkrsko.si. Žal je 
eden izmed pogojev za prijavo na razp-
is za nakup zaščitne opreme minimal-
no število zaposlenih. Izpadel je cel kup 

dejavnosti, kot so frizerski saloni, manj-
še trgovine, gostinci in druge dejavnos-
ti, ki imajo zaposlenih manj kot 5 oseb.

Veliko povpraševanja je po vavčerjih (cer-
tifikati kakovosti, patenti, tržne raziskave, 
sodelovanje na tujih sejmih, forumih, di-
gitalni marketing, izdelava digitalne stra-
tegije itd.), ki so zelo pozitivna finančna 
spodbuda za mikro, mala in srednja pod-
jetja. Podjetniki so vloge lahko oddajali 
na naši SPOT točki. Zaradi porabe sredstev 
so bili vsi razpisi zaprti pred poletjem, po-
novno odprtje razpisov se pričakuje v letu 
2021. 

Sicer je še cela vrsta kreditov na voljo, 
skoraj vsi vključujejo tudi evropska sred-

stva, kar pomeni, da so pogoji pri vsa-
kem razpisu drugačni in za nekatere tudi 
omejujoči, saj marsikatero podjetje izpa-
de. Podjetja tudi zaradi tega ne izkoristi-
jo kreditov v zadostni meri. 

Kakšni so načrti za spodbujanje podjet-
ništva naprej?

V sodelovanju z ostalimi partnerji izva-
jamo delavnice (namenjene MSP-jem), 
katerih tematike prilagajamo tekočemu 
dogajanju. V oktobru bo tako organizira-
na delavnica z aktualno tematiko 5. pro-
tikoronskega paketa. 

Nova pridobitev za naš zavod in regijo Po-
savje bo Podjetniški inkubator, katerega 
investicija je bila zaključena v teh dneh. 
Občina Krško bo CPT Krško predala objekt 
v upravljanje. Na CPT Krško bomo skrbe-
li za izvajanje programov in za zapolni-
tev vsebin ter delovnih mest v samem 
inkubatorju. Tako bomo dopolnili in še 
nadgradili naše dolgoletno podjetniško 
delovanje. 

Vsi, ki bi želeli prejemati e-novice z aktu-
alnimi podjetniškimi vsebinami, vabljeni, 
da se na prejemanje le-teh prijavite pre-
ko spletne strani: 

www.cptkrsko.si. 
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Ena od številnih, a osrednjih področij delovanja CPT Krško, je podjetništvo. Javni zavod, ki na področju podjetništva deluje že preko 20 let, je bil ustanovljen leta 1998, njegova 
prvotna naloga je bila spodbujati podjetništvo na območju občine Krško. S projektom SPOT svetovanje Posavje zavod opravlja naloge podpore podjetništvu za območje celot-
nega Posavja in je ena od dvanajstih tovrstnih poslovnih točk v Sloveniji.

Dvajsetletno delovanje CPT Krško 
v podporo podjetništvu

Direktorica Kristina Ogorevc Račič

Stavba Podjetniškega inkubatorja Krško
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Ocenjevalno komisijo so poleg 
dr. Tomaža Žagarja iz GEN 
sestavljali še Damjan Mežič 
(Savaprojekt), Darko Gori-
šek (GZS), dr. Gregor Škorc 
(NEK), Jože Vuk (Metalna Se-
novo), mag. Justina Šepetavc 
(Vipap Videm Krško) in Vin-
ko Knez (Inkos Krmelj). Kot je 
povedal Žagar, je letošnje oce-
njevanje potekalo po spreme-
njenih kriterijih, saj je GZS poe-
notila kriterije po celi Sloveniji. 
Po njegovih besedah so letoš-
nje inovacije zelo kvalitetne in 
dobro pripravljene, nastale pa 
so na raznolikih področjih. 

Zlata priznanja za INO, 
Numip in Radeče papir nova

Zlato priznanje so prejeli ino-
vatorji Tone Vogrin, Jurij Žni-
deršič in Branko Kos iz pod-
jetja INO Brežice za inovacijo 
Pametni modeli vibracijskih 
podrahljalnikov z inovativno 
opremo za precizno globinsko 
pnevmatsko dognojevanje v 
vinogradih in sadovnjakih. Kot 
pravi Kos, je inoviranje v njiho-
vem podjetju in branži nuja za 
obstoj na trgu: »Večkrat pra-
vim, da so za nas inovacije kot 
srce pri človeku – dokler srce 
bije in dokler pri nas nastajajo 
nove rešitve, smo živi in zdra-
vi.« Med pogostimi nagrajenci 

Inovacije so kot srce – z njimi smo živi in zdravi
BRESTANICA – Posavska gospodarska zbornica Krško je 28. septembra na gradu Rajhenburg že sedemnajstič podelila priznanja za najboljše inovacije v regiji 
Posavje. Sedemčlanska komisija, ki ji predseduje doc. dr. Tomaž Žagar, je letos prejela deset prijav na razpis, podelila pa tri zlata, tri srebrna in tri bronasta pri-
znanja ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

je tudi krška podružnica pod-
jetja Numip, letos so si inova-
torji Matej Pleterski, Joško 
Andrejčič in Robert Metel-
ko prislužili zlato priznanje 
za inovacijo Namenska varil-
na naprava za predfabrikacij-
sko varjenje cevnih segmentov. 
»Odločili smo se za nekoliko 
bolj strukturiran proces ino-
viranja predvsem zaradi dvi-
ga produktivnosti, verjame-
mo pa, da je to na srednji rok 
edina možnost za diferenci-
acijo na trgu,« je povedal di-
rektor podjetja Tine Ogorevc. 
Zlati nagrajenec je bila še eki-
pa PS5 iz podjetja Radeče pa-
pir nova za inovacijo Optimi-
zirana vgradnja specialnih 
papirnih planšet. Kot je pove-
dala Sabina Cesar iz omenje-
ne ekipe, so inovacijo razvili 
na podlagi konkretnega pov-
praševanja, prinesla pa jim je 
sklenitev posla za nadaljnjih 
sedem let. »Imamo mlado eki-
po na tem področju, poleg tega 
pa nam ljudje z bogatimi izku-
šnjami predajajo svoje znanje. 
To nam daje motivacijo in za-
gon za nove inovacije,« je deja-
la. Vse tri zlate inovacije bodo 
Posavje zastopale na državnem 
ocenjevanju.

Srebrna priznanja so si pri-
služili: skupina inovatorjev iz 

Kostaka Krško (Sabina Seni-
ca, Aleš Levičar, Špela Arh 
Marinčič, Jože Leskovar, Dar-
ja Modic) in Iztok Ameršek 
(iz podjetja Aquaplant, d.o.o.) 
za inovacijo Mala komunal-
na čistilna naprava s filtrnim 
medijem; ekipa solarne-
ga vozila iz Šolskega centra 
Krško-Sevnica za inovacijo 
Nadgradnja solarnega vozi-
la ŠC Krško-Sevnica z vzmete-
njem in signalizacijo; ter ino-
vatorska ekipa Jernej Knežič, 

Kristjan Kežman, David Ko-
pina, Miroslav Kuharič, To-
mislav Klarič, Peter Pšenič-
nik, Uroš Brinc, Matej Kovač 
in Klemen Cvetan iz podjetja 
TPV AUTOMOTIVE d.o.o. – PE 
Brežice za inovacijo Robotiza-
cija FBK Mexico celica C.

Bronasta priznanja so preje-
li inovatorji dr. Robert Golob, 
Andrej Pečjak (Metron Insti-
tut), dr. Dejan Paravan in San-
di Kavalič iz podjetja GEN-I 

za inovacijo Trajnostni ener-
getski krog (TEK); Razvojna 
skupina podjetja Stilles za 
inovacijo Površinska obdela-
va z visoko vrednostjo kovi-
ne; ter inovator Uroš Srpčič 
za inovacijo Razvoj procesa 
spajanja naravnih in umetnih 
materialov za potrebe izdelave 
poslovnih daril. Priznanje za 
prispevek na področju inova-
tivnosti sta prejela Samo Ban 
in Ibrahim Tursić iz Kostaka 
za inovacijo Izvedba sifona za 

preprečitev smradu iz hišne 
kanalizacije.

200-letna zgodovina 
inoviranja 

Predsednik GZS Posavske go-
spodarske zbornice, Krško 
Danijel Levičar je v uvodnem 
nagovoru dejal, da zgodovina 
inovacij v Posavju sega vsaj 200 
let v zgodovino, ko je izumitelj 
Josef Ressel v naših krajih začel 
preizkušati ladijski vijak, ki so 
ga naredili v samostanski ko-
vačnici v Pleterjah, čez sedem 
let pa ga je patentiral. General-
na direktorica GZS mag. Sonja 
Šmuc je dejala, da nam v Slo-
veniji nikoli ne zmanjka ener-
gije, da nekaj izboljšamo, za 
kar gre zahvala inovatorjem, 
ki znajo na probleme pogleda-
ti z novih zornih kotov, slabše 
nam gre te rešitve izkoristiti in 
prodati. »Vi ste svoje naredili, 
na vseh, ki so z vami poveza-
ni, vključno z vodstvi podjetij, 
pa je, da to najde pot na trg,« 
je poudarila. Zbrane na prire-
ditvi, ki jo je povezovala Petra 
Rep Bunetić, je nagovoril še 
podžupan občine Krško Vlado 
Grahovac, z glasbenim progra-
mom pa sta jo popestrila kita-
rist Miha Koretič in saksofo-
nist Lovro Ravbar.
� Peter�Pavlovič

Letos�nagrajeni�posavski�inovatorji�s�predstavniki�gospodarske�zbornice
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Kot pika na i se od lanskega leta pred podjetjem dvi-
ga še veliko oranžno portalno dvigalo za skladišče-
nje in transport pločevine. Podjetje ima trenutno 
10.000 m2 pokritih proizvodnih površin. Prav tako 
je v Sevnici poseben edinstven rondo nasproti Li-
dla, ki je pol prevozen (ima rampo), kar omogoča 
podjetju z izrednimi prevozi transportirati njihove 
največje izdelke - jeklena ohišja/velike transforma-
torske kotle. Ti prevozi se izvajajo večinoma pono-
či, zato jih le redko kdo vidi.

Podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. je bilo ustanovljeno 
leta 1996 s strani avstrijskega družinskega podjetja 
Jaegersberger GmbH, ki ima že 50-letno tradicijo 
na področju jeklenih konstrukcij in strojegradnje. 
V skoraj 25 letih je podjetje zraslo iz manjše delav-
nice s 64 zaposlenimi v veliko podjetje, kjer danes 
opravlja delo že več kot 340 delavcev.

Glavni proizvodi so bili in ostajajo velika transfor-
matorska ohišja - kotli ter ohišja za transformatorje 
za tirna vozila, izdelana skladno z zahtevami nem-
ških železnic.

Leta 2015 je podjetje začelo z večjim investicijskim 
planom v skupni vrednosti 7 mio EUR. Od planiranih 
treh faz sta izvedeni dve (širitev proizvodnih prosto-
rov in oprema le-teh). Zadnja - investicija v novo pe-
skirnico in še eno lakirnico - pa je predvidena v le-
tih 2021/2022.

Promet podjetja je od leta 2015, ko je znašal 16,5 
mio EUR, narasel na 23 mio EUR v letu 2020. Plani-
rana je še nadaljnja rast.

PREIS SEVNICA d.o.o. se predvsem v zadnjih letih 

specializira za posebna transformatorska ohišja, ka-
tera razvija skupaj s kupci. Reprezentančni projekt 
2019 je bil 91 ton težak Trafo kotel Hainan 800 kV za 
nemški Siemens, ki danes obratuje v pokrajini Ha-
inan na Kitajskem. Posebnost tega projekta je bila 
sama umetnost sestaviti 91 ton železa, dimenzij (D 
x Š x V) 12000 x 4600 x 4300 mm do 1 mm natančno 
ter notranjost zavariti z bakrom. Ta uspešno kon-
čan projekt je podjetje PREIS SEVNICA d.o.o. pos-
tavilo na prvo mesto med dobavitelji za Siemens, 
saj ga je bilo mogoče uspešno izvesti le s skozi leta 
pridobljenim znanjem, izkušnjami, trdim delom in 
vztrajnostjo. 

Za rast so, poleg prostorskih kapacitet in opreme, 
ključni ustrezno usposobljeni zaposleni. Osnovna 
poklica v proizvodnji podjetja sta ključavničar in 
varilec, oba pa sta na nacionalni ravni prepoznana 
kot deficitarna. V Sloveniji se vsako leto vse manj ot-
rok odloča za poklic oblikovalec kovin-orodjar, šole 
za varilca pa sploh ni. Ker podjetje na trgu ne prido-
bi dovolj delavcev z ustreznimi delovnimi izkušnja-
mi v poklicu, zaposluje tudi delavce iz drugih panog 
in poklicev. Želja podjetja je zaposliti čim več oseb 
iz lokalnega okolja, ker pa tovrstnega kadra v Po-
savju primanjkuje, zaposlujejo tudi delavce iz držav 
bivše Jugoslavije. Osebam, ki ustrezne kvalifikacije 
nimajo, omogočajo priučitev poklica v samem de-
lovnem procesu.

Podjetje vodi aktivno politiko novega zaposlovanja, 
štipendiranja, vajeništva in ima tudi odprta vrata za 
možnost praktičnega usposabljanja pri delodajalcu 
za različne šolske programe.

Ustanovitelj podjetja PREIS SEVNICA d.o.o. g. Kurt 
Jaegersberger je pogosto rekel: »Kdor stoji, ta zar-
javi!« Tega reka se podjetje na vseh področjih svo-
jega delovanja drži, saj je konstanten razvoj edina 
pot napredka in obstoja. V podjetju PREIS SEVNICA 
d.o.o. si želijo, da bodo tudi v bodočih letih gradi-
li podobo kraja in zagotavljali delo ljudem iz kraja 
in okolice ter s tem prispevali k razvoju tako Sevni-
ce kot tudi regije.

www.preisgroup.com

d.o.o.ŠEPETALCI JEKLU
Pogled na Sevnico z regionalne ceste Krško-Zidani Most se v zadnjih letih precej spreminja. Za kar nekaj sprememb v okolju je zaslužno podjetje PREIS SEVNICA 
d.o.o. z investicijami v nove proizvodne hale, ki so značilno belo-modre barve. 
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Sestavljeno ohišje za transformator

Pogled na PREIS SEVNICA d.o.o. preko Save

d.o.o.

 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev za visokoka-
kovostne varjene konstrukcije. Glavna dejavnost podjetja je osredotočena na 

proizvodnjo oljetesnih posod, še posebej ohišij za transformatorje.
 Naši kupci zaradi zahtevnosti proizvodov težijo k strateškemu 

partnerstvu in dolgoročnemu sodelovanju. Velik poudarek dajemo 
tudi razvoju kadrov.
 V šolskem letu 2020/2021 nudimo kadrovske štipendije, 

omogočamo opravljanje obvezne prakse, vajeništva in 
nudimo mentorstvo in pomoč pri pisanju diplomskih in 

seminarskih nalog.

KONTAKTIRAJTE NAS:
Kadrovska služba
ga. Mojca Zakošek
07/81-61-853
mojca.zakosek@preisgroup.com

Zaposlujemo
VARILCE,

KLJUČAVNIČARJE,
LAKIRARJE,
PESKARJE

Nudimo 
možnost 

priučitve poklica 
s  pomočjo 

usposobljenih 
mentorjev

VAJENIŠTVO 
(strojni 

mehanik)

OPRAVLJANE 
OBVEZNE 
PRAKSE, 

MENTORSTVO

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE 
2020/2021

ŠTUDENTSKO 
DELO

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

Skupina GEN 

ZANESLJIVO.  
SAMOOSKRBNO.
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Pot do samooskrbe z električno energijo
»Že 10 let skrbimo za vašo sončno priho-
dnost!« je slogan podjetja JB energija, d. o. 
o., ki omogoča, kot pravijo sami, enkratno 
priložnost, da si zagotovimo skoraj brez-
plačno električno energijo in hkrati prispe-
vamo k čistejšemu okolju. 

»Brez strahu, da izgubite pokojnino, da postanejo dodatni 
prihodki breme plačam ali da morate odpreti podjetje (razen 
za poslovne odjemalce – podjetja),« poudarjajo v podjetju z 
večletnimi izkušnjami z obnovljivimi viri energije in učinkovito 
rabo energije. Strokovno podkovani zaposleni na področju 
energetike z znanjem in z izkušnjami doma in v tujini pri-
našajo inovativne pristope za učinkovitejšo izrabo energije.

Katere storitve nudi JB energija?
 ▪ Izgradnja sončne elektrarne na ključ.
 ▪ Prodaja, dobava in montaža komponent za sončne 

elektrarne.
 ▪ Izdelava finančne konstrukcije (pomoč pri pridobiva-

nju sredstev).

 ▪ Svetovanje, prodaja in montaža toplotnih črpalk 
preizkušenih znamk.

 ▪ Nadstrešnice za avtomobile s sončno elektrarno.
 ▪ Inženiring in meritve.
 ▪ Vzdrževanje in servis (15 MW obstoječih elektrarn v 

upravljanju).

www.jb-energija.si 041 560 005

Skrbimo za vašo

Za vse ostale informacije so na voljo na:
+386 41 560 005  |  info@jb-energija.si  |  www.jb-energija.si

S sončnimi elektrarnami do samooskrbe

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

Kot pravi dr. Sebastijan Seme, 
zgodovina in razvoj sončnih 
elektrarn segata v sredino 19. 
stoletja, ko je francoski fizik 
Alexandre Edmond Becquerel 
odkril fizikalni pojav, ki opisu-
je pretvorbo energije sončne-
ga sevanja, natančneje energi-

jo svetlobnih delcev fotonov, 
v električno energijo. »Prve 
sončne celice so se uporabile 
v vesoljski (satelitski) tehno-
logiji sredi 20. stoletja, ko je bil 
izstreljen prvi satelit v vesolje. 
Naftna kriza v začetku 70. let 
je privedla do postavitve prvih 
večjih sončnih elektrarn, pred-
vsem v ZDA. Prva sončna elek-
trarna v Sloveniji je bila pos-
tavljena leta 2001, do danes 
pa je v Sloveniji postavljenih 
že več kot 8000 sončnih elek-
trarn,« pojasnjuje.

Poskusimo na čim bolj polju-
den način opisati koncept de-
lovanja sončne elektrarne. 
Glavni elementi sončne elek-
trarne so sončni moduli (telo 
elektrarne), ki predstavlja-
jo tudi največji del investici-
je, razsmerniki (srce elektrar-

Kot sladica pri kosilu – samo od njih 
ne moremo živeti, so pa zelo dobrodošle
Sonce je kot neusahljiv in neomejen vir energije od nekdaj privlačilo človekovo pozornost in domišljijo, z razvojem znanosti in tehnologije pa smo naše apetite po 
njenem izkoriščanju lahko uresničili oz. jih še vedno izpopolnjujemo. Sončno energijo sicer lahko spremenimo v nam uporabne oblike energije na več načinov, 
tokrat pa se bomo posvetili v zadnjem času zelo aktualni temi – proizvodnji električne energije s pomočjo sonca. Za pojasnila smo prosili strokovnjaka na tem 
področju, izr. prof. dr. Sebastijana Semeta s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru s sedežem v Krškem.

ne), ki so njen najbolj občutljiv 
del, in ostala oprema (nosilna 
konstrukcija, napeljava, zašči-
ta, merilne naprave, daljinski 
nadzor in drugo). »Ko so sonč-
ni moduli izpostavljeni svetlo-
bi z dovolj veliko energijo, se 
proces zbijanja elektronov na-
daljuje in sončni modul ves čas 
generira enosmerni električni 
tok. Generiran enosmerni ele-
ktrični tok je sorazmeren z go-
stoto moči sončnega sevanja 
na sončni modul. Razsmernik 
enosmerno napetost na svo-
jem vhodu razsmeri v izmenič-
no napetost na izhodu. Sončna 
elektrarna je lahko priključena 
direktno na električno omrež-
je ali pa je nanj priključena 
preko transformatorja,« pravi 
sogovornik.

Pomislekov je čedalje manj 
oz. obstajajo rešitve

Sončnih elektrarn seveda ne 
moremo postaviti kjerkoli oz. 
je treba pri tem upoštevati ne-
katere pogoje oz. kriterije, pra-
vi Seme. V prvi vrsti moramo 
upoštevati konfiguracijo po-
stavitve, to je usmerjenost pro-
ti jugu (jugovzhod ali jugoza-
hod) in pod naklonom med 
20 in 40 stopinj (optimalno 

35 stopinj). Najpogosteje se 
sončne elektrarne postavljajo 
na strehe, zato je treba zago-
toviti dovolj veliko površino. 
Pri postavitvi sončnih modu-

lov na streho moramo paziti 
na morebitno senčenje s strani 
dimnikov, okoliških dreves in 
drugih motečih elementov, saj 
so največje napake pri postavi-
tvah sončnih elektrarn nareje-
ne ravno zaradi senčenja sonč-
nih modulov.

V minulih letih, ko so se tudi v 
našem okolju začele pojavlja-

ti prve sončne elektrarne na 
strehah tako javnih kot zaseb-
nih objektov, smo pogostokrat 
slišali pomisleke oz. opozorila, 
da je objekte s tovrstnimi elek-

trarnami na strehah težko ga-
siti v primeru požara. »Res je, 
da so se v preteklosti pojavljali 
pomisleki glede gašenja sonč-
nih elektrarn, vendar je tudi na 
tem področju stroka že poda-
la smernice in navodila, kako 
pristopiti k tovrstnim ukre-
pom,« pojasnjuje Seme. Mor-
da še tehtnejši pomislek pa je 
tisti v zvezi s stroški razgra-
dnje odsluženih sončnih mo-
dulov. Kot pravi naš sogovor-
nik, direktiva Evropske unije 
opredeljuje področje zbiranja 
in ponovne uporabe odpadne 
električne in elektronske opre-
me (angleško Waste of Electri-
cal and Electronic Equipment 
– WEEE): »Tako trenutna zako-
nodaja nalaga uvoznikom oz. 
proizvajalcem, ki sončne mo-

dule prodajajo na trgu Repu-
blike Slovenije, da zagotovijo 
ustrezno zbiranje in predela-
vo. Trenutno najbolj razširjena 
organizacija, ki prevzema od-
služene sončne module z na-
menom njihove reciklaže, je 
PV Cycle (http://www.pvcycle.
org). Navedena organizaci-
ja ima preko pogodbenih par-
tnerjev prevzemna mesta tudi 
v Sloveniji.«

Do elektrarne s pomočjo eko 
subvencij

Kot trajnosten, obnovljiv in 
neusahljiv vir energije so in-
vestitorji v sončne elektrarne 
že kar nekaj let deležni pod-
por oz. subvencij. Prve pod-
pore električni energiji, pro-

izvedeni iz obnovljivih virov 
energije (OVE), med katere 
spadajo tudi sončne elektrar-
ne, so pri nas veljale med le-
toma 2009 in 2014, takrat se 
je zgodil tudi največji razcvet 
sončnih elektrarn v Sloveniji. 
Trenutno so aktualne subven-
cije, ki jih ponuja Eko Sklad v 
obliki nepovratnih finančnih 
spodbud/pomoči za postavi-
tev sončnih elektrarn v višini 
180 EUR za 1 kVA, prav tako 
je od leta 2019 sprejeta Ured-
ba o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov 
energije, ki omogoča priklju-
čitev sončne elektrarne znot-
raj lastnega odjema. Na pod-
lagi tega postavitev sončne 
elektrarne in njeno vzdrževa-
nje ponuja kar nekaj tako več-
jih kot manjših podjetij. 

Seme je prepričan, da so sonč-
ne elektrarne pomemben vir 
proizvodnje električne energi-
je predvsem z vidika razprše-
ne proizvodnje in samooskrbe. 
Po njegovem mnenju bo števi-
lo sončnih elektrarn še nap-
rej naraščalo, seveda bodo te 
elektrarne predvsem na stre-
hah hiš. »Za sončne elektrarne 
lahko rečemo, da so kot sladica 
pri kosilu. Vsako dobro kosilo 
vsebuje tudi sladico. Samo od 
sončnih elektrarn seveda ne 
moremo 'živeti' oziroma ne 
moremo zgolj z njimi proizves-
ti dovolj električne energije za 
celotno Slovenijo, lahko pa s 
sončnimi elektrarnami prispe-
vamo k uporabi obnovljivih vi-
rov energije,« zaključuje.

� Peter�Pavlovič

Sončne elektrarne so pomemben vir proizvodnje 
električne energije predvsem z vidika razpršene 

proizvodnje in samooskrbe.

Izr.�prof.�dr.�Sebastijan�Seme

Primer�sončne�elektrarne�na�strehi�Šolskega�centra�Krško–Sevnica�(foto:�M.�Mirt)
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Komu je namenjena samooskr-
bna sončna elektrarna?
Samooskrbna sončna elek-
trarna je primerna za vse, ki 
imajo večje potrebe po elek-
trični energiji in razpolagajo z 
zadostno površino strehe za 
postavitev solarnih panelov. Za 
tiste, ki želijo biti bolj ekološki, 
z energijo iz okolju prijaznejše-
ga vira, hkrati pa, seveda, že-
lijo tudi prihraniti. V praksi se 
večinoma srečujemo s prime-
ri, kjer za ogrevanje in pripra-
vo tople vode v hiši skrbi toplo-
tna črpalka (ali je načrtovana), 
se napaja električno vozilo ali 
pa sta poraba in življenjski stil 
takšna, da zahtevata več elek-
trične energije.

ECE je dobavitelj energentov, 
prepoznani ste predvsem po 
dobavi elektrike. Delujete kot 
del skupine Elektra Celje in 
Elektra Gorenjske. Kje vidite 
ključno prednost vaše ponud-
be sončnih elektrarn?
Verjamemo da je to t. i. storitev 
na ključ, ki jo spremlja strokov-
no svetovanje. Projekt posta-
vitve sončne elektrarne je po-
vezan z mnogimi aktivnostmi, 

ki so za končnega kupca lahko 
vsebinsko in časovno zelo obre-
menjujoče. Priprava projektne 
dokumentacije, pridobivanje 
soglasij, priprave vloge za sub-
vencijo, vse to za kupca uredi-
mo v ECE. Prav tako pomemben 
vidik pa je celostna obravna-
va energetskih potreb vašega 
doma; svetujemo ali je smiselno 
razmisliti o drugem viru ogreva-
nja, pripravimo izračun za vgra-
dnjo toplotne črpalke in poskr-
bimo za nakup in montažo. 

Omenili ste subvencijo. Ko-
likšna je in kdo jo dodeljuje?
Subvencijo za postavitev 
samooskrbne sončne elektrar-
ne in tudi možnost ugodne-
ga kreditiranja zagotavlja EKO 
sklad Republike Slovenije in tre-
nutno znaša 180 eur za vsak in-
staliran kilovat moči elektrarne. 

Kaj to v številkah pomeni pri 
sončni elektrarni za hišo pov-
prečne velikosti?
Vzemimo za primer hišo z go-
spodinjskim odjemom, ki za 
ogrevanje uporablja toplotno 
črpalko, ima letno porabo okoli 
11.500 kWh in odjemno moč 14 
kW. Moč sončne elektrarne lah-
ko zakonsko dosega maksimal-
no 80 % priključne moči in tako 
pri 20 A varovalkah znaša 11,2 
kW. Višina subvencije pri taki 
elektrarni bi znašala 2.016 EUR, 
če to upoštevamo pri konč-
nem znesku, bi se ta gibal med 
10.000 in 11.000 eur. Za takšno 
elektrarno bi bilo okvirno pot-
rebnih 70 m2 strešne površi-
ne oziroma 6m2 za 1 instaliran 
kW moči. Življenjska doba take 
elektrarne je vsaj 30 let, tudi ga-
rancija na pravilno delovanje je 
zelo dolga. Glede na omenjeno 
preteklo porabo bi letni prihra-
nek znašal okoli 1.500 EUR. Po 

izvedeni montaži bi namreč la-
stnik sončne elektrarne meseč-
no plačeval le akontacijo v višini 
okoli 15 EUR. Samooskrba pa je 
namenjena tudi večjim porabni-
kom z močjo do 43 kW.

Kako pa poteka celoten proces? 
Od povpraševanja do prvih ki-
lovatnih ur z lastne strehe?
Celoten proces želimo za kup-
ca narediti kar najmanj obreme-
njujoč. Za začetek na naši sple-
tni strani ece.si izpolnite kratek 
obrazec in to je dovolj, da prej-
mete brezplačno informativno 
ponudbo, z okvirnimi informaci-
jami o predvideni moči elektrar-
ne, strošku in višini subvencije. 
Drugi korak je ogled na lokaciji, 
ki ga opravimo skupaj z monter-
jem in nam omogoča pripravo 
končne ponudbe. Sledijo pod-
pis pogodbe, priprava doku-
mentacije, montaža, priklop in 
zagon. V tem času se s kupcem 
sestanemo vsaj štirikrat, pov-
prečno trije meseci pa so doba 
od prvega stika do zagona elek-
trarne. Montaža sama je nava-
dno zaključena že v enem dne-
vu. Vabim vaše bralce, da si na 
naši spletni strani ece.si ogleda-
jo video prikaz montaže, ki smo 
ga posneli ob postavitvi sončne 
elektrarne na stanovanjski hiši.

Kaj vse pa vpliva na optimalen 
izkoristek sončne elektrarne?
Veliko dejavnikov je pomemb-
nih. V prvi vrsti usmerjenost 
strehe, najboljša je južna lega, 
sledijo naklon strehe, optima-
len je okoli 30 stopinj, sprejem-
ljiv pa med 10 in 45 stopinjami. 
Pri ravnih strehah se namesti 
ustrezna podkonstrukcija, ki 
zagotovi naklon. Tudi morebi-
tne senčne ovire, kot so dreve-
sa ali druge zgradbe, vplivajo 
na izkoristek.

Koliko elektrike pa proizvede v 
povprečju sončna elektrarna?
Izračuni za Slovenijo kažejo, da 
imamo relativno enakomer-
no osončenost, in da 1 instali-
ran kW sončne elektrarne proi-
zvede tudi do 1.200  kWh letno, 
tako 11,2 kW sončna elektrar-
na, ki smo jo navedli kot pri-
mer, proizvede do 13.500 kWh 
letno. Omeniti je potrebno tudi 
solarne module, ki jih vgrajuje-
mo. Od prvih pa vse do danes 
je razvoj modulov zelo napredo-
val, kar pomeni, da so pri ena-
ki velikosti zmožni proizvesti več 
energije, s tem pa je sedaj pot-
rebno manj strešne površine za 
isto moč elektrarne kot pred 
nekaj leti. Tudi za odvoz in re-
ciklažo sončnih panelov po iz-
teku življenjske dobe sončne 
elektrarne je poskrbljeno, brez 
dodatnih stroškov za kupca.

Kaj pa, ko ni sonca? 
Takrat se objekt napaja iz 
omrežja. Sistem delovanja sa-
mooskrbnih sončnih elektrarn 
deluje po principu neto meri-
tev v obdobju enega leta. Upo-
rabnik plača razliko med količi-
no, ki jo je v tem času prevzel iz 
omrežja in količino proizvedene 
elektrike, ki jo je oddal v omrež-
je. Z optimalnim načrtovanjem 
velikosti sončne elektrarne, gle-
de na potrebe gospodinjstva, se 
približamo popolni samooskr-
bnosti, kar pomeni, da je proi-
zvodnja večja ali enaka porabi. 

Kje lahko naši bralci najdejo 
več informacij?
Veliko informacij, vključno z 
obrazcem za brezplačno in-
formativno ponudbo, smo 
pripravili na spletni strani 
www.ece.si, dosegljivi pa smo 
tudi na brezplačni telefonski 
številki 080 22 04.

»Sonce je neomejen vir energije!«
Brez dvoma ste že pomislili kako dobro bi bilo izkoristiti vso to energijo, ki jo sonce dnevno pošilja na naš planet, 
dokazano bi z njo lahko pokrili vse energetske potrebe človeštva. Sončna elektrarna je trenutna najboljša rešitev, 
da del te energijo pretvorimo v elektriko in jo porabimo v gospodinjstvu ali v gospodarstvu. Lastna sončna elektrar-
na za samooskrbo pa je tista, ki jo lahko postavite na streho, prejmete subvencijo in prihranite pri stroških elektri-
ke. Več informacij nam je posredoval Gašper Ravnak, vodja službe razvoja energetskih rešitev pri podjetju ECE.

Gašper Ravnak, vodja službe 
razvoja energetskih rešitev 

pri podjetju ECE
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KRANJ, KRŠKO – Družba Kostak je 24. septembra v Kranju 
prejela priznanje za uvrstitev v finale natečaja najboljših 
kadrovskih praks. Nagrado je prevzela direktorica Splošno 
kadrovskega sektorja Elizabeta Cemič, ki je tudi predstavi-
la dobre kadrovske prakse zbranemu občinstvu, komisiji in 
tudi tistim, ki so dogodek spremljali preko video povezav.

»Tako smo pristali v družbi fi-
nalistov, kamor so se uvrstila 
še podjetja Lek, Plastika Skaza, 
Vzajemna zdravstvena zavaro-
valnica, Zavarovalnica Triglav 
in Cosylab. Vse druži predan od-
nos k odličnosti ter učinkovito-
sti na kadrovskem področju. Po 
mnenju komisij, v sestavi habili-
tiranih visokošolskih učiteljev in 
strokovne sodelavke soorgani-
zatorja MojeDelo.com sta še po-
sebej izstopali družbi Lek in Pla-
stika Skaza ter tako prejeli prvi 
nagradi,« so sporočili iz Kostaka. 
Komisija je v presojo vključila 
naslednje kazalnike: uravnoteženost poklicnega in zasebnega 
življenja z ravnovesjem zaposlenih na področju poklicnega in za-
sebnega življenja; zavzetost in pripadnost zaposlenih, s katero 
podjetje izkazuje edinstvenost glede na pozitivno organizacijsko 
kulturo, vrednote in tradicijo; razvoj in izobraževanje zaposlenih, 
s čimer podjetje spodbuja zaposlene k razvoju in izobraževanju; 
ter inovativnost na kadrovskem področju, s katero podjetje iz-
kazuje najboljših primer inovativnosti na kadrovskem področju.
Dogodek je organizirala Fakulteta za organizacijske vede v Kra-
nju skupaj s soorganizatorjem MojeDelo.com, podprla pa ga je 
Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije – organizacija SPIRIT. »Uvrsti-
tev v finale natečaja predstavlja izreden uspeh za našo družbo 
in potrditev predanega dela na kadrovskem področju ter skrbi 
za zaposlene. To je obenem dobra popotnica nadaljnjemu delu 
in razvoju na področju ravnanja s človeškimi viri,« še sporoča-
jo iz krškega podjetja.
� Vir:�Kostak

Kostak v finalu natečaja 
najboljših kadrovskih praks

KRŠKO – Na videmski tržnici je 22. septembra potekala prva 
borza poslovnih daril v Posavju, ki so jo z namenom spod-
bujanja lokalne trajnostne samooskrbe ter promocije živil-
skih in avtentičnih izdelkov iz Posavja organizirali v Centru 
za podjetništvo in turizem (CPT) Krško.

Potem ko so spomladi na isti lokaciji pripravili prvo posavsko 
borzo kmetijskih pridelkov, na kateri so želeli pridelovalce po-
vezati z gostinci in javnimi zavodi, so tokratni dogodek posvetili 
butičnim izdelkom za poslovna darila. »Želimo, da bi naša pod-
jetja tudi s poslovnimi darili promovirala našo regijo,« je pove-
dala direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič. Na borzo 
se je prijavilo 37 ponudnikov iz celotnega Posavja in celo Koz-
janskega. »Namen je bil, da zberemo res tiste ponudnike, ki po-
nujajo izdelke iz lokalnega okolja, od kmetij in ekoloških kme-
tij, ki predstavljajo naše podeželje, do rokodelcev, zlasti tistih, ki 
izhajajo iz nekih tradicionalnih znanj, npr. lončarstvo, leseni iz-
delki, izdelki iz medu in voska ipd.« je še pojasnila Ogorevc Ra-
čičeva. Izdelki so bili predstavljeni kot samostojna darila ali pa 
tako, da se lahko iz različnih izdelkov sestavi poslovno darilo do-
ločene vrednosti. 
Zaradi spremenjenih epidemioloških pogojev se je dogodka ude-
ležilo nekoliko manj predstavnikov podjetij, kot so pričakovali, 
zato so se odločili, da vse predstavljene izdelke tudi fotografi-
rajo in pripravijo katalog poslovnih daril, ki ga bodo dobila vsa 
podjetja v Posavju. Na dogodku je sodelovala tudi zadruga Dob-
rote Posavja, ki je letos začela s spletno prodajo izdelkov iz po-
savskega okolja in se povezuje z lokalnimi ponudniki. Skupaj z 
zadrugo so se minuli konec tedna predstavili tudi na dnevih alp-
sko-jadranske kuhinje v Celovcu.
� P.�Pavlovič

Borza posavskih poslovnih daril 

Na�stojnicah�je�sodelovala�tudi�zadruga�Dobrote�Posavja.

Elizabeta�Cemič� (desno)�ob�
prevzemu�nagrade
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Pregled v urološki ambulanti je nadvse priporočljiv za 
vse moške po 50. letu starosti, prav tako je tak pregled 
priporočljiv tudi že za moške po 40. letu starosti, če so imeli 
v družini kakršnekoli urološke bolezni. V urološki ambulanti 
obravnavamo bolnike z obolenji sečil in prostate, 
kjer z ustrezno diagnostiko obolenja diagnosticiramo in 
svetujemo nadaljnjo ustrezno zdravljenje. 

Select MDx je najnovejša metoda urinskega testa, ki pokaže 
možnost agresivnega raka prostate. S testom iščemo biomarkerje 
raka prostate v urinu in izračunamo trenutno tveganje za agresivni 
rak prostate in s tem potrebo po hitri diagnostiki in zdravljenju. Na 
podlagi testa, ki pokaže nizko tveganje za agresivni rak prostate, se 
ob upoštevanju drugih dejavnikov. Pacient se lahko izogne biopsiji 
ali ponavljajočim se biopsijam prostate in drugim diagnostičnim 
metodam (pri več kot 50 % pacientih, ki opravijo Select MDx test, 
biopsija ni potrebna).

ambulanta

KOMU JE NAMENJENA UROLOŠKA AMBULANTA?
Urološka ambulanta je namenjena tudi ženskam, ki 
se prav tako pogosto srečujejo z raznimi težavami, kot 
je na primer vnetje mehurja, uhajanje urina, pogosto 
uriniranje.

STORITVE V 
UROLOŠKI AMBULANTI

Specialistični urološki pregled
Celokupni PSA (prostatični specifični antigen)

UZ prostate
UZ sečil
Merjenje pretoka urina (Uroflow)

Kompletni pregled prostate
Pregled pri urologu
UZ sečnega mehurja in prostate
T-PSA (prostatični antigen)

Uroflow
UZ meritev (zastanka po mikciji urina v mehurju)

Bakteriološka preiskava urina
Bakteriološka preiskava sperme

Select MDx

A
ristotel, zdravstveni center d.o.o., Kolodvorska 7a, 8270 K

rško, 07 49 03 000, estetika@
aristotel.si, aristotel.si

07 49 03 000

Zanesljivost testa je zelo visoka, ta pravilno napove 
negativen rezultat za agresivnega raka prostate 
kar v 98 %. Pacient z negativnim rezultatom 
lahko izpusti biopsijo in nadaljuje z rednimi 
urološkimi pregledi.

OPRAVI TEHNIČNI PREGLED
IN OSVOJI 20plus20 NAGRAD!

www.avtoline.si

2. NAGRADA
Citroen C3

6 mesečni najem

1. NAGRADA
nova Škoda Octavia Combi

6 mesečni najem

Avtoline - Tehnični pregledi, Žadovinek 37, Leskovec pri Krškem

Pogled na Gazele ob 20-letnici

OTOČEC – Projekt družbe 
Dnevnik je pod okriljem 
gospodarskih zbornic Po-
savja ter Dolenjske in Bele 
krajine 10. septembra na 
Otočcu pravzaprav otvoril 
niz prireditev ob 20. letnici 
slovenskih gazel, ki so po-
tekale situaciji primerno. V 
času, ko medije prežemajo 
sporočila o negotovosti in 
izgubah, so misli povablje-
nih »gazel« in sogovorni-
kov zvenele zelo optimistič-
no. Tudi za Posavje.

Osrednji gostje okrogle mize 
so, po nagovoru obeh di-
rektorjev območnih zbornic 
in predstavitvi dobre kondi-
cije gazel regije s strani Bis-
node, razmišljali o dosedanji 
poti, sedanjem trenutku sko-
zi pozicioniranje na trgu ter 
bližnji prihodnosti v strateš-
kem, finančnem in kadrov-
skem smislu. Radko Luzar, 
direktor šentjernejske gazele 
L-Tek, Jože Colarič, predsed-
nik uprave Krke, Sonja Gole, 
generalna direktorica Ad-
ria Mobil, Robert Medle, di-
rektor Roletarstva Medle, od 
Posavcev pa Boštjan Kozo-
le, direktor Evrosada in Igor 
Arh, direktor Metalike, so 
vsak v nekaj stavkih opisovali 
tudi izzive, ki jih je prineslo to 

leto, ter debatirali o pomenu 
dobre infrastrukture ter nuj-
nosti izgradnje 3. razvojne osi. 

Vsi so zveneli optimistično, 
kljub temu pa je bilo seve-
da čutiti razliko med manjši-
mi podjetji in gigantoma kot 
sta Adria Mobil in Krka. Med-
tem ko njuna sistema po be-
sedah Colariča in Goletove dr-
vita samozavestno izzivom 
naproti, pa morajo biti manjši 
v tem trenutku še bolj budni. 
Luzar in Medle sta poudarila 
pomen dveh spoznanj v času 
»korone«: prvi je poudaril 
zanos, ki ga je L-Teku dodala 
nova investicija v poslovni 
objekt, Medle pa velik pomen 
inoviranja in iskanja posebnih 
rešitev za trg. Medtem sta 
naša gospodarstvenika, 
Kozole in Arh, skozi umirjen 
ton znala zaupati tudi svoje 
skrbi in kako jih spreminjata 
v priložnosti. Kozole je tako 
znova poudaril izreden 
pomen dostopa do vode za 
namakanje in oroševanje, 
pohvalil sodelovanje v Posavju 
s projektom hidroelektrarn na 
Spodnji Savi, nato pa z zgled-
nim primerom v bližnji Italiji 
pozval k nujni sistemski ure-
ditvi področja namakanja na 
državni ravni. Evrosad je na-
mreč z nastopom epidemi-

je pravzaprav dobil jasno po-
trditev svoje zadnje odločne 
poslovne orientacije: pot v sa-
mooskrbo. A ne le s sadjem, te-
mveč tudi z zelenjavo. Arh pa 
je očitno prav tako sledil svo-
ji izostreni poslovni intuiciji 
in smer razvoja še pravočas-
no preokrenil iz večinsko nav-
tičnega trga, ravno zdaj poso-
dabljajo proizvodnjo, vlagajo 
v kadre in to, tako Arh, vidno 
dobro vpliva na klimo v pod-
jetju. 

Posebej pa so odzvanjale bese-
de Darka Goriška, direktorja 
GZS OZ Posavje. Ta je po nasto-
pu direktorja Tomaža Kordi-
ša iz dolenjsko-belokranjske 
OZ opisal strmo pot, ki jo je 
gospodarstvo Posavja preho-
dilo predvsem v zadnjem de-
setletju. Spodbudnih podat-
kov ni manjkalo. Že povprečje 
kar 14 odstotkov rasti čistih 
prihodkov od prodaje na leto 
je zavidljiv rezultat na naci-
onalni ravni. Regija bi tudi 
zato morala pridobiti na sa-
mozavesti, predvsem pa bi, z 
nekaj odločnimi ukrepi poe-
notenja razvoja na regionalni 
ravni, Posavje nedvomno laže 
držalo ta odličen tempo tudi v 
prihodnjih letih. 

 Maruša Mavsar

Posavje: morali bi se zavedati 
teh 14 odstotkov rasti na leto
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

V letu 2020 poteka v občini Bre-
žice močan investicijski cikel, še 
posebej na področju izobraže-
vanja ter predšolske vzgoje in 
varstva. Poleg vrtca v Artičah se 
nov vrtec gradi tudi v Dobovi, 
ob OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova. V času počitnic je občina 
preuredila podstrešje dobovske 
osnovne šole z namenom pri-

dobitve novih učilnic, ker je šola 
nekaj učilnic v pritličju namenila 
za igralnice vrtca v času rušenja 
in gradnje nove stavbe vrtca.  V 
večini prenovljenih prostorov na 
podstrešju pouk že poteka, nekaj 
prostorov pa se še ureja, je poja-
snila ravnateljica Ivana Baškovič. 
Vrednost urejanja prostorov na 
podstrešju, kjer je šola pridobi-
la tudi dodatne prostore za shra-
njevanje učnih pripomočkov, je 
znašala dobrih 88.000 evrov. 

Objekt starega vrtca je porušen, 
pripravljena je gradbena jama za 

Javni razpis za t. i. varovanje na daljavo
Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani www.brezice.si 
v rubriki RAZPISI objavljen javni razpis za subvencioniranje soci-
alno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave 
prek osebnega telefonskega alarma – t. i. varovanje na daljavo 
za občane občine Brežice. 

Več o pogojih razpisa si zainteresi-
rani lahko preberejo na spletni stra-
ni Občine Brežice. Za dodatna mo-
rebitna vprašanja smo dosegljivi na 
07 620 55 31, kontaktna oseba: Moj-
ca Banič. 

Občina Brežice 28. oktobra praznuje občinski praznik. V prazničnem 
mesecu se običajno zvrstijo različni dogodki in prireditve, ki jih orga-
nizatorji načrtujejo tudi letos – načrtovani so športni dogodki, kon-
certi, razstave, dnevi odprtih vrat, predavanja ter tudi tradicionalni 
44. pohod »Po poteh Brežiške čete«. Koledar vseh dogodkov Brež-
iškega oktobra 2020 je objavljen na spletni strani www.brezice.si.
Hkrati občane obveščamo, da so izvedba vseh dogodkov in pogoji 
izvedbe odvisni od aktualnih priporočil NIJZ za preprečevanje širje-
nja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter veljavnih določil Odloka o za-
časnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe 
z virusom SARS-CoV-2.

Energetska obnova dobovske šole in športne 
dvorane ter gradnja novega vrtca
V mesecu septembru intenzivno potekajo dela energetskih obnov objektov v lasti Občine Brežice, ki se izvajajo v jav-
no zasebnem partnerstvu. V Dobovi se bližajo zaključku dela energetske obnove šole in športne dvorane, pripravljena 
je tudi gradbena jama za nov vrtec, za katerega je bilo najprej potrebno porušiti star objekt. Dela na gradbiščih ob šoli 
potekajo v skladu z načrti, vrednost vseh del v letu 2020 znaša 1,7 milijona evrov. Prizorišče investicij je obiskal župan 
Ivan Molan in se seznanil s tem, kako poteka delo v nekoliko drugačnih razmerah. 

nov vrtec in narejeni oporni zi-
dovi ob zelenih površinah. No-
vozgrajeni vrtec bo petoddelčni 
v velikosti 817,35 m2 neto tlori-
sne površine, imel bo zelene po-
vršine, namenjene igri na pros-
tem, urejena bodo parkirišča in 
priključek do ceste. Župan ob-
čine Brežice Ivan Molan je de-
jal, da se tudi sam veseli čim-

prejšnje izgradnje vrtca, ki bo 
rešil prostorsko stisko in omo-
gočil nemoteno delo tako v vrt-
cu in šoli kot v športni dvorani. 
Rok za dokončanje gradnje no-
vega vrtca je 30. 10. 2021. 

Poleg gradnje vrtca potekajo v 
Dobovi tudi dela, namenjena 
energetski obnovi šolske stav-
be in športne dvorane.  Izolacija 
fasade, ki jo krasijo pisane bar-
ve, se zaključuje, zamenjana so 
bila nekatera okna, urejena sen-
čila, šolska jedilnica ima izoliran 
strop, obnovljen je tudi hodnik, 

ki povezuje šolo s športno dvo-
rano. Izvajalec pripravlja še vrti-
ne za toplotno črpalko, ker bo v 
sklopu energetske obnove za-
menjan vir energije.  

Energetske prenove je deležna 
tudi športne dvorana, izvedena 
je izolacija fasade, zamenjano 
stavbno pohištvo, izolirana stre-
ha, sanirana razsvetljava, preno-
vljen prezračevalni sistem in ure-
jeno pasivno hlajenje športne 
dvorane. Skupna vrednost ener-
getske prenove znaša 579.000 
evrov za športno dvorano in 
755.000 evrov za šolsko stavbo.

Kot je dejala ravnateljica do-
bovske osnovne šole Ivana Ba-
škovič, poteka energetska ob-
nova objekta tudi na njihovi 
podružnični šoli v Kapelah, kjer 
se izvajajo dela sanacije razsvet-
ljave in prenova ogrevalne-
ga sistema v vrednosti dobrih 
94.000 evrov. Ravnateljica opi-
suje delo v neposredni bliži-
ni treh gradbišč kot »pestro, a 
bomo zmogli«! Tako učitelji kot 
učenci in vzgojiteljice ter otroci 
iz vrtca se veselijo novih prosto-
rov, ki bodo rešili prostorsko sti-
sko ter izboljšali pogoje za delo 
in igro. 

Fasada na šolskem vhodu

Gradbena jama za nov vrtec

Novourejene učilnice na podstrešju

Športna dvorana Dobova

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.

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.

DIXY (20225B) 
je prijazna mucka, ki potrebuje 
svoj čas, da se navadi novih lju-
di, potem pa je prijetna družba 
vsaki družini. Išče varen in odgo-
voren dom. 

LILY (20224B) 
je mala simpatična mucka, ki 
išče nov dom. Sprva malo zadr-
žana, a prijazna in igriva, išče od-
govorne lastnike.

Brežiški oktober 2020

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v zavodu Sopotniki stekla 
vseslovenska akcija Župani za volani, ki se ji je pridružil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan. Župan je 18. septembra spoznaval delo 
prostovoljcev voznikov, med temi tudi ukrepe, ki jih redno izvajajo 
Sopotniki v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okuž-
be z virusom. Župan je občanko, ki je redna uporabnica storitve 
brezplačnih prevozov za starejše, peljal po nujnih opravkih.

Kot je dejala koordinatorica zavoda Sopotniki za brežiško občino Ma-
teja Ivačič, so potrebe uporabnikov po brezplačnih prevozih velike. 
Približno deset aktivnih prostovoljcev nudi prevoze skoraj 300 upo-
rabnikom, velika večina prevozov pa je namenjena obisku pri zdrav-
niku. Želijo si dodatnega vozila in tudi prostovoljcev, da bi lahko po-
magali vsem starejšim občanom, ki potrebujejo prevoz. 
Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti poudaril, da je prostovoljstvo 
v brežiški občini zelo dobro razvito. Veseli ga, da je v sistemu vse več 
uporabnikov, zato bo občina prisluhnila željam in skušala v priho-
dnosti zagotoviti sredstva za dodatno vozilo za prevoze. Župan Ivan 
Molan se je zahvalil vsem prostovoljcem voznikom, ki pod okriljem 
zavoda Sopotniki opravijo  letno kar 35.000 km brezplačnih prevozov 
za starejše. Projekt Sopotniki podpira občina, ki zagotavlja sredstva 
za nemoteno delovanje.
Občina Brežice namenja pozornost zagotavljanju ustreznih pogojev 
v lokalni skupnosti za vse generacije, še posebej za ranljivejše sku-
pine, kot so otroci in starejši. Tako je občina v času razglašene epi-
demije uvedla tudi posebno številko za starejše 051 20 10 10, ki so 
potrebovali pomoč pri dostavi zdravil in hrane. Številka 051 20 10 10 
ostaja v uporabi kot telefon za starejše, na katero se lahko starejši, 
ki ne vedo, na koga se obrniti, obrnejo po pomoč pri iskanju želene 
informacije. Na telefonu je na voljo oseba vsak dan od ponedeljka 
do petka v času od 7. do 15. ure. Neodgovorjeni klici pa se beležijo 
ves čas in se klicatelju vrnejo.

Župan za volanom Sopotnikov

Pred prevozom uporabnice

www.brezice.si
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Dušan Šiško (SNS) je vprašal, koliko prejemnikov denarne socialne 
pomoči v Krškem je tujcev in iz katerih držav prihajajo; koliko tuj-
cev je v Krškem prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje in koliko 
tujcev živi v občinskih stanovanjih.
Kristina Ogorevc Račič (SLS) je podala pobudo, da se še naprej 
»pritiska« na pristojne državne inštitucije k izvršitvi sklepov, ki jih 
je sprejela Komisija za integracijo romske skupnosti, ter pobudo, 
da se od avtobusne postaje Brege do vasi Mrtvice umesti utrjena 
pešpot ali pločnik.
Anton Petrovič (SD) je zaradi informacije o zapiranju pošte na Seno-
vem vse pozval, da podpišejo podporo k zakonodajnemu referen-
dumu za spremembo zakona o pošti. Vprašal je, kdaj lahko središča 
krajevnih skupnosti pričakujejo optično povezavo in ali so pristoj-
ni organi zaznali kršitve odloka o oglaševanju v občini. Podal je po-
budo, da se ob dežju opravi ogled cest na Senovem, saj jih zaliva, 
in se ustrezno ukrepa.

P+R PARKIRIŠČE NA VIDMU TUDI URADNO ODPRLI – Župan 
občine Krško mag. Miran Stanko in podpredsednik sveta KS mes-
ta Krško Boštjan Pirc sta 17. septembra uradno namenu predala 
novo P+R parkirišče na Vidmu ob železniški progi v skupni vred-
nosti okoli 490.000 evrov, od tega je občini 240.000 evrov uspe-
lo pridobiti iz evropskega Kohezijskega sklada. Gre za sistem Par-
kiraj in Presedi - kombinacija zasebnega in javnega prevoza, ki 
omogoča, da se uporabnik v mesto pripelje z osebnim vozilom, 
pot pa nadaljuje z javnim prevozom, torej mestnim avtobusom 
ali vlakom. Na parkirišču s 128 parkirnimi mesti, sedmimi parkir-
nimi mesti za invalide, dvema parkirnima mestoma za polnjenje 
električnih avtomobilov je tudi postaja za brezplačno izposojo ko-
les Krčan. Krajšo slovesnost, ki sta jo povezovala učenka OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško Nina Pleterski in Andrej Preskar, so obogatili 
učenci Glasbene šole Krško.

NA SENOVEM 745 METROV NOVE KOLESARSKE POVEZAVE – 
V občini Krško so 22. septembra z otvoritvijo novega odseka ko-
lesarske poti na Senovem v celoti povezali Krško skozi Brestanico 
s Senovim. Naložba v skupni vrednosti 285.000 evrov je delno so-
financirana iz evropskega kohezijskega sklada do višine 102.000 
evrov. Z izgradnjo tega odseka so po besedah župana občine Kr-
ško mag. Mirana Stanka začeli novembra lani, naložba pa je med 
drugim obsegala izgradnjo 745 metrov dolge kolesarske oz. več-
namenske poti, ureditev križišča oz. prečkanja javne poti in izgra-
dnjo brvi čez Senovski potok, novost je števec kolesarjev. Kot je ob 
tem dodala predsednica sveta KS Senovo Vlasta Moškon, so s to 
naložbo dani pogoji za bolj varno kolesarjenje. Novo pridobitev so 
z otvoritveno vožnjo odprli učenke in učenci OŠ XIV. divizije Seno-
vo, ki so prispevali tudi priložnostni kulturni program. 

KOLESARSKI POLIGON NA VIDMU ZAŽIVEL – Z otvoritveno vo-
žnjo učencev OŠ Jurija Dalmatina Krško so 21. septembra na Vid-
mu odprli kolesarski poligon. Na 720 kvadratnih metrih skupne 
površine je 320 kvadratnih metrov steze, primerne za vse vrste 
koles, rolke, rolerje in skiroje. Občina Krško je po besedah župa-
na mag. Mirana Stanka za naložbo namenila 45.000 evrov. Novo 
pridobitev je pozdravila predsednica sveta KS mesta Krško mag. 
Nataša Šerbec, ki je poudarila pomen gibanja, predvsem za mla-
de. S plesom so otvoritveno slovesnost, ki jo je povezovala učen-
ka krške šole Uma Učakar, popestrile učenke 9. razreda OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško.

DAN ZA SPREMEMBE V KRŠKEM – Ob Dnevu za spremembe in 
Evropskem tednu mobilnosti so direktorica občinske uprave Meli-
ta Čopar in vodje oddelkov občinske uprave skupaj s predsednikom 
Zveze prijateljev mladine Krško Vinkom Hostarjem in prostovoljci 
19. septembra prebarvali oporni zid v Zatonu. Gre za vseslovensko 
prostovoljsko akcijo v organizaciji Slovenske filantropije.

MED PROSTOVOLJCI SOPOTNIKOV TUDI KRŠKA PODŽUPANJA – 
Prostovoljka Sopotnikov je za en dan postala tudi podžupanja obči-
ne Krško Ana Somrak, ki je v zdravstveni dom odpeljala gospo Ljud-
milo iz Sotelskega. Zavod Sopotniki v sodelovanju z Občino Krško 
in CSD Posavje Krško starejšim občanom od januarja 2018 zago-
tavlja brezplačne prevoze. V tem času do avgusta 2020 so prosto-
voljci opravili 1.462 prevozov za skupno 265 uporabnikov. Od tega 
so v letu 2020 opravili 337 prevozov, povprečno 42 na mesec, pre-
vozili 13.809 kilometrov ter opravili 704 ur prostovoljskega dela. 

GIBALNO OVIRANI NA POTI PO MESTU – Učenke in učenci OŠ 
dr. Mihajlo Rostoharja so se v spremstvu učiteljev 16. septembra 
sprehodili z Vidma v staro mestno jedro Krškega. Sprejela jih je po-
džupanja občine Krško Ana Somrak. Učenci opozarjajo na še ved-
no parkirane avtomobile na pločnikih. Avtomobili še vedno prehit-
ro vozijo mimo njihove šole na Cesti 4. julija, zato si želijo dodatne 
ukrepe za umiritev prometa. Opozorili so na preozke pločnike in 
pomanjkanje prehodov za pešce na območju avtobusne in železni-
ške postaje na Vidmu. Kot je poudarila podžupanja, občinska upra-
va pri oblikovanju proračuna upošteva njihove pobude in vsako 
leto za odpravo arhitektonskih ovir nameni približno 50.000 evrov. 

Obvestilo komasacijskim udeležencem 
komasacije Veliki Podlog
Komasacija kmetijskih zemljišč Veliki Podlog je v zaključni fazi. Ge-
odetska družba d.o.o. Ljubljana bo pričela s prenosom mej novo 
dodeljenih zemljišč v naravo in komasacijske udeležence-lastni-
ke seznanila s parcelnimi mejami novo dodeljenih zemljišč v na-
ravi. Kot lastnika kmetijskih zemljišč v komasacijskem postopku 
Veliki Podlog vas naprošamo, da zaradi prenosa mej novo dode-
ljenih zemljišč v naravo pohitite s spravilom pridelkov. Prosimo 
vas, da spravilo pridelkov opravite vsaj do sredine meseca okto-
bra 2020, pri tem pa pazite, da ne poškodujete mejnih znamenj.
Hkrati vas pozivamo, da zemljišča, katera ste vlagali v komasacijski 
sklad, očistite morebitnih zarasti ali grmičevja oziroma neobdela-
na zemljišča uredite tako, da bodo primerna za kmetijsko obdela-
vo. Lastnikom novo dodeljenih zemljišč bi bila s tem omogočena 
nemotena obdelava zemljišč. Zakon o kmetijskih zemljiščih na-
vaja, da so kmetijska zemljišča tista zemljišča, ki so primerna za 
kmetijsko obdelavo-pridelavo hrane. 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali zvez na 
področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in ra-
zvoja podeželja v letu 2020 ter sofinanciranje prireditve »Me-
deni sejem na tržnici Videm«

Okvirni skupni znesek je 15.000 evrov, od tega za sofinanciranje 
programov dela društev in organiziranje prireditev na lokalnem 
nivoju in sodelovanje na regijskem in državnem nivoju v višini 
10.000 evrov ter za sofinanciranje prireditev in »Medeni sejem 
na tržnici Videm« 5.000 evrov. Rok za predložitev vlog izključ-
no po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško je 12. 
10. 2020 (datum poštnega žiga). Dodatne informacije: Magda 
Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si, 
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Povabilo k sodelovanju
Občina Krško je z namenom umestitve nove osnovne šole dr. 
Mihajla Rostoharja Krško pristopila k pripravi Sprememb in do-
polnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nada-
ljevanju SD OPPN) za ureditev starega mestnega jedra Krško.
Vabimo vas, da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelu-
jete že v najzgodnejši fazi priprave spremembe prostorskega 
akta, torej v fazi izhodišč za pripravo SD OPPN, ki so objavlje-
na na spletni strani Občine Krško v rubriki »Obvestila in obja-
ve – Novice in objave« oz. na povezavi: https://krsko.si/obja-
va/297156.
Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo SD OPPN 
nam lahko do vključno 12. oktobra 2020 posredujete na na-
slov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov 
obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za pripra-
vo SD OPPN Krško – umestitev nove OŠ dr. Mihajlo Rostohar, za-
deva št. 3505-1/2020 O502

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov 
Občine Krško s 15. redne seje, 24. 9. 2020 Dušan Dornik (SMC) je vprašal, kakšna sredstva dobi občina, če se 

priključi dnevom brez avtomobila, ali pridobi sredstva za kolesarske 
poti ali drugo športno infrastrukturo in koliko je občina pripravlje-
na dati poslovnim subjektom v starem mestnem jedru zaradi zapr-
tja ulice CKŽ, saj imajo izgubo. Podal je še pobudo, da se v letu 2021 
zapre ulica Cesta 4. julija.
Tajana Dvoršek (SMC) je vprašala, ali se je odločitev za zaprtje ulice 
v mestnem jedru izkazala za pozitivno, koliko je bilo obiskovalcev ter 
ali se je občina pred zaprtjem ulice dogovarjala s tamkajšnjimi obrtni-
ki ter kakšne so idejne zasnove za to ulico v prihodnje. 
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se na strehi gradu Rajhenburg izo-
besi slovenska zastava; da si občinska uprava skupaj s krajani Sp. St. 
Gradu na terenu ogleda težave zaradi odvodnjavanja; da se pripravi 
tehnična rešitev glede odvodnjavanja v Wolfovi ulici v Leskovcu pri 
Krškem; da se preveri tehnična možnost izvedbe plovne povezave 
po Savi med Krškim in Mokricami z možnostjo povezave do Zidane-
ga Mosta ter v zvezi s priseljevanjem predlagal revizijo vseh izdanih 
dovoljenj za prebivanje na UE Krško od vključno leta 2014 do danes.
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ČESTITKA OB PRVEM DNEVU 
SLOVENSKEGA ŠPORTA

Spoštovani športniki in športnice, ljubitelji in ljubiteljice športa.

23. septembra smo v Sloveniji prvič obeležili dan športa. Na ta 
dan pred 20 leti je Slovenija namreč dobila prvo olimpijsko me-
daljo, na olimpijskih igrah v Sydneyu pa je prvič zaigrala sloven-
ska himna v čast olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špi-
ku ter strelcu Rajmondu Debevcu. 

Cilji in nameni športa pa so še mnogo širši kot so tekmovanja, 
osvajanje medalj in nazivov. Šport je način druženja, preživlja-
nja prostega časa, je način ohranjanja zdravja, krepitve druž-
benih vezi, je življenjski slog, je poklic, je služba – in kot je zma-
ga, je kdaj tudi poraz. 

Vsem, ki vam je šport v katerikoli obliki blizu, želimo veliko špor-
tnih užitkov želimo veliko športnih užitkov še naprej. Naj čas 
omejitev čim prej mine, da se bomo lahko ponovno v sprošče-
nem in prijetnem vzdušju družili na športnih dogodkih.

info@care4climate.si  
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Izberi čistejši način prevoza
Od 16. do 22. septembra je potekal 19. Evropski teden mobilnosti pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza«. Z raz-
ličnimi načini promocije uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanja o vplivih izbire potovalnega načina na oko-
lje se je k ciljem tedna mobilnosti pridružila tudi sevniška občina. 

Pri sevniški železniški postaji je 
postavljena nova tabla s prika-
zom možnih oblik trajnostne 
mobilnosti (hoja, kolo ali vlak s 
pripisom trajanja potovanja), in 
sicer do osrednjih, najbolj pre-
poznavnih mestnih točk z bližnjo 
okolico. 

Posamezniki, skupine, razre-

di, ekipe, društva in organiza-
cije so pridno beležili pohode 
ter spremljali število prehoje-
nih, pretečenih ali prekolesarje-
nih kilometrov in sočasno tudi 
prihranek izpusta CO2 in ocenje-
no porabo kalorij preko portala 
https://gibaj.sevnica.si/. Gospo-
dinjstva sevniške občine so pre-
jela parkirno uro, ki simbolično 

ponazarja, da je parkiran avto 
do okolja bolj prijazen avto.

Četudi je zaradi COVID-19 ukre-
pov Kolesarjenje ob Savi od Ra-
deč do Brežic letos potekalo na 
nekoliko drugačen način, se je 
več kot 50 kolesarskih navdu-
šencev v lastni režiji odpravi-
lo na kolesarjenje od Radeč do 
Brežic.

Ureditve na področju družbenih dejavnosti
Občina Sevnica veliko investira 
v objekte predšolske in šolske 
vzgoje, jih posodablja in ure-
ja. Na vseh šolah so v poletnem 
času potekala različna obnovit-
vena, vzdrževalna, investicijska 
dela, skladno s potrebami in v 

dogovorih z ravnatelji šol. Med 
večjimi investicijami v sklopu 
investicijskega vzdrževanja sta 
novi tartanski atletski stezi pri 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ 
Tržišče. 

Izvedenih je tudi več uredi-
tev v sklopu vzdrževanja zuna-
njih športnih površin, med njimi 
menjava mreže na golih nogo-
metnega igrišča na Drožanjski 

ulici v Sevnici, nove gole in koš 
za košarko ima igrišče na Kom-
polju, izvedena je bila ureditev 
manjšega pokritega objekta ob 
igrišču na Orehovem, nova so 
otroška igrala v Rovišču pri Stu-
dencu. Do konca meseca okto-
bra bodo nova igrala urejena še 
na obstoječi površini pri OŠ Bo-
štanj.

Nova tartanska steza v Sevnici …

... in pri OŠ Tržišče.

Nogometno igrišče na Drožanj-
ski ulici

Novi goli in koš na igrišču na 
Kompolju

Otroška igrala v Rovišču pri Stu-
dencu

Pokriti objekt ob igrišču na Ore-
hovem

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov 
za vsa v neurju prizadeta gospodinjstva
Občina Sevnica in Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica omo-
gočata vsem gospodinjstvom, ki so v neurju 30. avgusta 2020 utr-
pela škodo, brezplačen individualen odvoz odpadkov, ki so nasta-
li kot posledica poškodb v neurju.

Med tovrstne odpadke med drugim sodijo leseno in kovinsko po-
hištvo (tudi okenski okvirji), oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, pre-
proge, vrtna oprema iz plastike ali lesa, orodje, sodi, zabojniki, več-
je posode, kopalniška oprema in odpadna električna in elektronska 
oprema.
Ker je bilo v neurju poškodovano tudi večje število oken, je mogoč 
odvoz ravnega stekla, ki pa mora biti zaradi varnosti zaposlenih Ko-
munale Sevnica, ki bodo prevzemali odpadke, shranjeni ločeno, v 
zaprte in označene plastične ali kartonaste škatle (drobno razbito 
ravno steklo, pomešano s smetmi, je lahko odloženo v zabojnike za 
mešane komunalne odpadke). 
Za naročilo kosovnega odvoza je potrebno izpolniti naročilnico, ki je 
dostopna na spletni strani Komunale Sevnica in na sedežu podjetja. 
Brezplačni individualni kosovni odvoz je omogočen tudi tistim go-
spodinjstvom, ki so možnost rednega letnega kosovnega odvoza v 
letošnjem letu že izkoristili. 
Med kosovne odpadke ne sodijo salonitna kritina in drugi nevarni 
odpadki. Odvoz azbestnih odpadkov bo urejen ločeno. Poškodova-
no salonitno kritino je potrebno oviti v plastično folijo in odložiti na 
paleto ter pripraviti na prostor, do katerega bo lahko nemoteno do-
stopal izvajalec odvoza nevarnih odpadkov. 
Za več informacij o naročilu individualnega odvoza kosovnih odpad-
kov in priprave nevarnih odpadkov za odvoz je dosegljiva ga. Mojca 
Jazbinšek, vodja ravnanja z odpadki, na telefonski številki 07 81 64 714 
in na elektronskem naslovu mojca.jazbinsek@komunala-sevnica.si. 
 Občina Sevnica in Komunala Sevnica

Okrožno sodišče v Krškem je v Uradnem listu RS, št. 118/20, z 
dne 4. 9. 2020, objavilo poziv predstavniškim organom občin, da 
predlagajo kandidate za sodnike porotnike za naslednje petletno 
mandatno obdobje. Občinski svet Občine Sevnica lahko predla-
ga 22 kandidatov za sodnike porotnike, od tega pet za mladole-
tniške prestopke.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Ob-
činskem svetu Občine Sevnica bo predloge zbirala do ponedelj-
ka, 5. oktobra 2020.

Pogoji za kandidiranje ter izjava kandidata za sodni-
ka porotnika so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica, 
www.obcina-sevnica.si.

Akcija sofinanciranja sterilizacije lastniških mačk 
Sterilizacija lastniških mačk je po priporočilih stroke najboljša pre-
ventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali, zato Občina 
Sevnica ta ukrep sofinancira že vrsto let. Akcija na Veterinarski po-
staji Sevnica vnovič poteka od 28. septembra do 9. oktobra 2020 
oziroma do porabe sredstev.
Redna cena sterilizacije je 69,78 evrov, ob subvenciji pa soudelež-
ba lastnika znaša 31,78 evrov. Možnost sofinanciranja je omogo-
čena lastnikom mačk z območja občine Sevnica. Naročila na Ve-
terinarski postaji Sevnica zbirajo od 23. septembra dalje preko 
telefonske številke 07 81 60 210.

Zbiranje predlogov za sodnike porotnike
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Cvetje je okras doma

Rože, različnih vrst in velikosti, Marjeta Repše neguje s posebno pozornostjo, predvsem pa na naraven način.

Raznobarvni cvetovi, ki krasijo dom Katarine Klavžar, so balzam za oči in dušo.

Nataša Bertole in njena hčerka Žana se z veseljem posvečata negovanju rož. 

CVETOČE OKRASJE DOMAČIJE  
Marjeta Repše iz Birne vasi pri Šentjanžu diha z naravo in z veliko ljubezni neguje tudi rože, ki krasijo domačijo sredi dolenjskega gričevja. »Moja žena je zaprisežena ekologinja in 
zagovornica zdravega življenja. Pri negovanju cvetja ne uporablja nobenega fungicida. Samo enkrat sem v njeno brento, ki jo ima samo za ekološko škropljenje, natočil pet litrov dithana, 
da sem poškropil jabolka. Posodo sem temeljito opral, ampak zanjo to ni bilo dovolj – kupiti sem moral novo posodo,« obudi spomin njen mož Andrej.

OAZA TISOČERIH CVETOV
Katarina Klavžar iz Šedma nad Senovim se s cvetjem ukvarjam že kar nekaj časa. »Začelo se je postopoma, najprej samo z gojenjem rožic v loncih, nato postopoma z urejanjem in sa-
jenjem okoli hiše. Idej je bilo veliko in vsako leto je nastalo nekaj novega,« pravi in nadaljuje, da ji cvetje lepša dom in hkrati podarja prečudovit vonj, ki se širi naokoli. »Cvetje je balzam 
za dušo, pogled na cvetoče okrasje pa ustvarja posebno ugodje, ki se mu rada prepuščam,« zaključi.

CVETJE ZA OČI IN DUŠO
Domačijo družine Bertole s Sromelj pri Brežicah krasi od pomladi do pozne jeseni raznobarvno cvetje, v jesenskem času pa mačehe in jesensko vresje. »Pri hiši morajo biti rože,« prijaz-
no pove Nataša Bertole, ki si kljub obilici dela na kmetiji vedno vzame čas za rože. »Vsak dan sem pri njih in jim vedno kaj lepega povem,« nadaljuje in doda, da ima pri negi rož osebno 
pomočnico, svojo 13-letno hčer Žano. »Hčerka zelo rada vrtnari,« nam še zaupa. 

Navadni šipek – divja roža
Šipek je grmovnica iz družine rož-
nic. Raste na suhih in sončnih kra-
jih, ob gozdnih mejah … V višino 
zraste od 1 do 3 metrov. Cveti od 
maja do junija; dozori v septembru 
ali oktobru. Plodove šipka, ki vse-
bujejo vitamin C, nabiramo oktobra 
in novembra. Plodove posušimo in 
pozimi uporabimo v čaju, ki ima iz-
brano aromo, še posebno, če mu 
dodamo malo limoninega soka ali 
mleka. Priprava čaja je prepros-

ta: čajno žličko posušenih šipko-
vih plodov damo v hladno vodo 
in skuhamo. Voda naj vre 5 do 10 
minut, nato jo precedimo in čaj je 
pripravljen (skodelica in žlička naj 
ne bosta kovinski, saj kovine po-
spešijo razpad vitamina C). Odlič-
na je tudi šipkova marmelada ali li-
ker ali vino. 

 Viktorija Senica, cvetličarka

Poletje se je poslovilo in jesen že naznanja svoj pri-
hod. Po vrtovih poteka pobiranja pridelkov in shran-
jevanja viškov za ozimnico, a cvetoče okrasje še ved-
no krasi naše domove. Jesenski čas je primeren tudi 
za nove zasaditve – predvsem za grmovnice, dreve-
sa, čebulnice ali, kot boste lahko prebrali, tudi za ma-
čehe in vresovke. 

V akciji VRTOVI POSAVJA 2020 ponovno nudimo na 
ogled nekaj zanimivih fotografij cvetočih posavskih 
domov in uporaben nasvet o zasaditvi malin. Prijet-
no branje! 
 Uredništvo
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V občini Brežice so tudi 
letos v okviru Evropske-
ga tedna mobilnosti 
pripravili pester nabor 
aktivnosti. Vse aktiv-
nosti so sledile letoš-
njemu sloganu projek-
ta »Izberi čistejši način 
prevoza«, kar pome-
ni, da so bili v ospred-
je postavljeni hoja, ko-
lesarjenje in uporaba 
javnega prevoza. Aktivnosti so se začele že pred 
16. septembrom, ki velja za uradni začetek med-
narodnega projekta, in sicer z izvedbo »Pešbu-
sa«, ki se ga je skupno udeležilo okoli 380 otrok 
iz osnovnih šol Artiče, Brežice in Cerklje ob Krki. 
Projekt se je začel z »Bosonogim pohodom na 
Šentvid« pod vodstvom Lojzeta Ogorevca. Pre-
cejšnje število obiskovalcev se je udeležilo tudi 
webinarja »Zdaj bom pa res začel teči«, ki ga 
je vodil prof. šp. vzgoje Miran Abram. V dveh 
delavnicah za starejše so bili udeleženci s stra-
ni podjetja Posavc in Policijske postaje Brežice 
najprej deležni napotkov na temo »Varni v ce-
stnem prometu«, nato so se pod vodstvom Cen-
tra za krepitev zdravja ZD Brežice in Splošne bol-
nišnice Brežice preizkusili na delavnici »Ali sem 
fit?«. Starejši so bili deležni predavanja o pre-
hrani, testa hoje in fizioterapevtskih vaj, ki jih 
lahko uporabijo za izboljšanje svojega počut-
ja. Obiskali so jih tudi predstavniki Območne iz-
postave NIJZ Celje in na stojnicah starejšim na 

zanimiv način pripravili 
številne koristne infor-
macije. Za študente in 
dijake so v sodelovanju 
z Društvom študentov 
Brežice na skate par-
ku Brežice organizirali 
»Študentske igre mo-
bilnosti«, kjer so se 
udeleženci preizkusi-
li v spretnostni vožnji s 
kolesom iz javnega sis-

tema izposoje koles »Bržkolo«. Kolesarski nav-
dušenci so se individualno lahko udeležili »Kole-
sarskega maratona«, ki ga je organizirala Športna 
zveza Brežice, ali pa tradicionalnega »Kolesarje-
nja ob Savi«, ki ga vsako leto skupaj organizi-
rajo občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice. 
Obe kolesarjenji sta bili s strani Brežičanov dob-
ro obiskani. Osrednji dogodek je bil »Dan brez 
avtomobila«, ko se je Cesta prvih borcev spre-
menila v spretnostne poligone, ustvarjalne de-
lavnice in poučne kotičke, namenjene otrokom 
osnovnih šol. Izpostaviti velja tudi akcijo »Župa-
ni za volani«, ki jo organizira Zavod Sopotniki ter 
je namenjena, da starejše po opravkih odpeljejo 
župani in direktorji občinskih uprav. Tudi letoš-
nje akcije sta se udeležila župan občine Brežice 
Ivan Molan in direktorica mag. Gordana Rada-
novič. Občina Brežice bo z ozaveščevalnimi vse-
binami skrbela za informiranje javnosti na temo 
uporabe trajnostne mobilnosti tudi izven pote-
ka Evropskega tedna mobilnosti. 

Evropski teden mobilnosti 2020 
v občini Brežice

naročena objava

Na ta način so želeli pozvati 
k izbiri čistejšega načina pre-
voza oz. okolju in zdravju pri-
jaznejših načinov mobilnosti, 
kar je bila rdeča nit ETM 2020. 
Dogajanje se je začelo z jutra-
njo telovadbo za starejše v iz-
vedbi Šole zdravja Brežice, ki 
so se ji pridružili tudi zapos-
leni z občinske uprave na čelu 
z županom. Nato so prizori-
šče zavzeli učenke in učen-
ci več razredov iz treh osnov-
nih šol občine (OŠ Brežice, OŠ 
Globoko in OŠ Bizeljsko). Del 
aktivnosti je potekal tudi v 
Posavskem muzeju Brežice in 
pred Knjižnico Brežice, kjer je 
potekala otvoritev posavske 
potujoče knjižnice. Poleg jut-
ranje telovadbe (Šola zdravja 
Brežice) in izdelovanja spla-
vov (Posavski muzej Brežice) 
so potekali še plesna delavnica 
(Plesno društvo Imani in ŠKD 
Mažoretke Dobova), maketa 
onesnaženja vode in spretno-
stni poligon z ločevanjem od-
padkov (Komunala Brežice), 
spretnostni poligon s skiro-
jem (Zavod za šport Brežice), 
delavnica na temo mobilnosti 
(ZPTM Brežice), atletski po-
ligon (Atletski klub Brežice), 

kviz na temo mobilnosti (Fa-
kulteta za turizem), kolesarski 
poligon (SPV Občine Brežice/
Policija), miselni poligon (Za-
vod Sopotniki) itd.

Otrokom, ki so se udeležili ak-
tivnosti na ulici, je bil ta dan 
zelo všeč. Kot nam je zaupa-
la petošolka Sara iz OŠ Breži-
ce, so se že takoj ob prihodu 
na prizorišče preizkusili v ple-
sni delavnici, ki ji je bila naj-
boljša in se je po njenem ve-
liko prehitro končala. Nato so 
se na stojnici seznanili s pro-
jektom Sopotniki in šli še na 
kolesarski poligon. »Zakon je, 

tudi naučim se kaj. In veliko 
bolje je, ker se dogaja zunaj, 
da nismo ves čas zaprti v učil-
nici,« je dodala. Plesno delav-
nico sta prvič vodili Tjaša Oš-
tir in Alja Poldan iz PD Imani, 
ki sta nam povedali, da se jima 
zdi zelo prav, da otroke na ta 
način spodbujajo h gibanju in 
pokažejo, katere aktivnosti so 
možne v Brežicah, ko se zapre 
del prometne ulice. »Tudi če se 
s plesom ne ukvarjajo, je prav, 
da jim približamo to aktivnost, 
v kateri res vsi sodelujejo in se 
pri tem še dobro zabavajo,« je 
izjavila Tjaša. 
 R. Retelj

Zvok vozil zamenjal vrvež otrok

Plesna�delavnica�PD�Imani

BREŽICE – Osrednji dogodek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je 
bil Dan brez avtomobila, ki ga je Občina Brežice obeležila tudi v tem letu. Del 
glavne brežiške ulice – med križiščem z Bizeljsko cesto in Kržičnikovo ulico – so 
22. septembra zaprli za promet in tako omogočili, da so se na ulici odvijali pou-
čne in ustvarjalne delavnice, spretnostni poligoni, plesne predstavitve in druge 
zanimive aktivnosti. 

Maline (Rubus idaeus) so 
drobno sadje, ki ga zlah-
ka pridelamo tudi na majh-
nem vrtu (kotiček se zan-
je zagotovo vedno najde). 
Vzgoja je dokaj enostavna, 
sladki in zelo okusni plodo-
vi malin so na voljo od kon-
ca junija do pozne jeseni. 
Zelo uporabni so v slašči-
čarstvu za različne sladice 
in torte, odlična je malino-
va marmelada, sokovi in si-
rupi, maline lahko tudi za-
mrznemo za kasnejšo rabo. 

Maline so tisto sadje, ki ga 
nikoli ni preveč. Vsako leto 
jih željno pričakujemo in 
zase vem, da se jih v tistih 
dneh, ko zorijo, nikakor ne 
morem najesti. Najbolje je, 
če jih zaužijemo takoj po 
obiranju (ali še bolje kar ob 
obiranju), saj so maline zelo 
občutljiv in nežen sadež, ki 
v hladilniku obstoji največ 
dan ali dva. Poleg tega, da 
so okusne, imajo maline tudi 
ogromen prehranski pomen 
in zdravilne lastnosti, zato je 
še toliko bolje, če jih imamo 
v domačem vrtu. Tudi če je 
vrt še tako majhen, se naj-
de prostor za par sadik ma-

lin. Izkoristimo lahko kar hiš-
ni zid ali ograje ob vrtu. Tudi 
žične ograje jim že same po 
sebi, če so dovolj visoke, lah-
ko služijo za oporo. Če ima-
mo malo več prostora v vrtu, 
postavimo oporo iz stebrov 
in žic, kamor bomo lahko pri-
vezali rozge in z lahkoto obi-
rali sadeže. 

ZASADITEV IN NEGA MALIN

Tla, v katera bomo posadi-
li maline, prekopljemo naj-
manj en mesec pred sajen-
jem. Izkopljemo 45 cm širok 
jarek, globine 25 cm. Na vsak 
tekoči meter dodamo vedro 
komposta ali dobro uležane-
ga gnoja in ga razgrnemo po 
dnu jarka, zagrabimo in za-

sujemo s prstjo. Sadike sadi-
mo na vsakih 45 cm. Odgr-
nemo zemljo za okoli 10 cm 
oziroma toliko, da bo sadi-
ka posajena na tako globi-
no, kot je rasla prej. Korenine 
enakomerno razprostremo, 
zasujemo z zemljo, dob-
ro zalijemo in tla utrdimo s 
teptanjem. Po sajenju lahko 
tla zastremo s suho travo, 
slamo, listjem. Sadike, ki jih 
kupimo v loncih, so ponava-
di že skrajšane na 60 cm, ob 
sajenju pa jih dodatno skraj-
šamo na 30 cm. Sredi polet-
ja (če smo sadili spomladi), 
skoraj odmrli štrcelj popol-
noma odrežemo tik pri tleh. 
Prvo pomlad po sajenju bo 
rastlina močno odgnala eno-
letne poganjke – rozge, ki jih 

sproti privezujemo na opor-
ni sistem. Na pravilno prive-
zanih rozgah, ki so dovolj na-
razen, plodovi bolje dozorijo 
in tudi obiranje ter obrezo-
vanje sta lažja. 

Na domačem vrtu ne sega-
mo po kemičnih pripravkih, 
saj lahko maline uspešno 
pridelujemo brez njih – po-
membno je, da med rastjo 
odstranjujemo plevel in od-
večne mlade rozge. Tla mo-
rajo biti pokrita ali s travo ali 
s kompostom, da se ne izsu-
šijo. V zanemarjenih in pre-
gostih nasadih se lahko po-
javi sušica – bolezen, ki pa je 
v domačih vrtovih skoraj ni. 

VZGOJA IN VRSTA MALIN

Vzgoja malin je dokaj eno-
stavna – rade imajo humus-
no zemljo in dosti vode. Za 
ohranjanje rodnosti in dalj-
še življenjske dobe malin pa 
je pravilna rez eden pomem-
bnejših ukrepov; vedeti mo-
ramo tudi, ali imamo enkrat 
ali dvakrat rodne maline. 
Enkrat rodne maline tvorijo 
plodove navadno na lansko-
letnih rozgah, zato je pravi-

loma boljše, da jih porežemo 
spomladi in razredčimo roz-
ge, odstranimo suhe, ki niso 
odgnale. Lahko jih poreže-
mo tudi 20 cm nad tlemi in 
spomladi bodo iz teh štrcljev 
pognale nove rozge. Dvakrat 
rodne maline gojimo tako, 
da jih jeseni porežemo do 
tal. Na novo zrasli poganj-
ki bodo močnejši in bolj rod-
ni. To pomeni, da bo veliko 
cvetov in vesele jih bodo če-
belice in čebelarji, saj malina 
spada med zelo medonosne 
rastline.

Obstaja veliko sort malin: na-
vadna rdeča malina, rumena 
malina, vse bolj pa je iskana 
tudi črna malina in breztr-

nata malina, posebne pa so 
maline, ki jih lahko gojimo 
v loncih. Ta pritlikava mali-
na je lahko odličen začetek 
vrtnarjenja in navduševan-
je otrok za delo z rastlina-
mi. Ker je malina enostavna 
za gojenje in še bolj dostop-
na oz. lažja za obiranje, bodo 
otroci zagotovo navdušeni, 
ko bodo ugotovili, da je ne-
kaj dela z rastlino lahko tako 
sladko poplačano.

Sladki in zelo okusni plodo-
vi malin so na voljo od konca 
junija do pozne jeseni. Zelo 
uporabni so v slaščičarstvu 
za različne sladice in torte, 
odlična je malinova marme-
lada, sokovi in sirupi. Lah-
ko si jih zamrznemo za kas-
nejšo rabo. Poleg plodov so 
pri malini uporabni tudi mla-
di listi, ki jih lahko uporabl-
jamo kot čajni nadomestek. 
Čaj iz listov malin vpliva na 
naš notranji mir, vsebujejo 
pa tudi vitamine, zlasti vita-
min C, železo in kalcij.

Renata Felicijan Šturbej,
dipl. ing. agronomije 

in hortikulture,
Cvetličarna ZelenaPika

Vrtovi Posavja – skupaj se učimo

Malina je zelo medonosna rastlina

Maline zelo lepo uspevajo v domačih vrtovih. Čebelice so pogoste obisko-
valke malin.
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KRŠKO – Zaradi pandemije bo-
lezni covid-19 je letošnje evrop-
sko mladinsko prvenstvo v šahu 
potekalo v spremenjeni obliki 
– predstavniki posameznih ša-
hovskih zvez pod okriljem ECU 
(Evropske šahovske zveze) so se 
pomerili preko spleta. Slovenska 
delegacija je pod budnim očesom 
mednarodnega sodnika in selek-
torja reprezentance igrala na se-
dežu Šahovske zveze Slovenije v 
Ljubljani med 18. in 21. septem-
brom. Med nastopajočimi so bile 
štiri predstavnice ŠK Triglav Kr-
ško: Taja Guid (4.5/9), Pika Ra-
dej (5/9), Larisa Kuhar (4.5/9) 
in Pia Marie Ružič (7/9). Vsa de-
kleta so dosegla vsaj polovico možnih točk, vseeno pa je izstopa-
la lanskoletna evropska prvakinja v pospešenem šahu Pia Marie 
Ružič, ki je tudi letos krojila evropski vrh in na koncu zasedla od-
lično 3. mesto v kategoriji deklet do 16 let. Gre za izjemen uspeh, 
še toliko bolj, ker se do sedaj še ni zgodilo, da bi slovenski nosi-
lec medalje z mladinskega evropskega ali svetovnega prvenstva 
prihodnje leto ponovno dosegel uvrstitev med najboljše tri. To 
samo dokazuje, da lanskoletni uspeh ni bilo naključje ter ima Pia 
Marie pred seboj zelo svetlo šahovsko prihodnost.
� Vir:�ŠK�Triglav�Krško

Ružičeva tretja na spletnem 
evropskem mladinskem prvenstvu

Pia�Marie�Ružič

Dogodek na grajskem dvori-
šču je potekal v skromnejši 
obliki in je bil zaprt za javnost. 
Športnik leta 2019 je postal 
član Kajak kanu kluba Čatež 
Vid Oštrbenk (njegov trener 
je Mitja Oštrbenk), njegov vi-
dnejši dosežek je bilo 1. mesto 
na SP mladincev v Banja Luki 
in s tem osvojitev naslova sve-
tovnega mladinskega prvaka. 
Športnica leta je članica Atlet-
skega kluba Brežice Barbara 
Špiler (trener Primož Koz-
mus), ki je v lanskem letu na 
članskem SP v katarski Dohi v 
metu kladiva osvojila 27. mes-
to. Za ekipo leta v individualnih 
športih so razglasili člane Strel-
skega kluba Brežice Mateja 
Krajnčiča, Davida Rožmana 
in Gregorja Kuharja (trener 
Robert Ferenčak). Brežiški 
strelci se v letu 2019 ponaša-
jo z dvema ekipnima 2. mesto-
ma na DP v disciplinah pišto-
la 10 m in hitrostrelna pištola 
25 m. Za najbolj priljubljene-
ga športnika leta je bil na pod-
lagi glasov občanov razglašen 
član Telovadnega društva So-
kol Brežice Beno Kunst (tre-
ner Drago Žerjav). Na DP v 
športni gimnastiki za člane je v 
mnogoboju osvojil 1. mesto na 
drogu, 2. mesto na preskoku in 
3. mesto na moški bradlji. Na-

Vid, Barbara, strelci in Beno
BREŽICE – 23. septembra, na dan slovenskega športa, smo le dočakali razglasitev najboljših športnikov 
lanskega leta v občini Brežice, saj je bila prireditev v organizaciji Športne zveze Brežice, načrtovana v mar-
cu, zaradi epidemije prestavljena. Najboljši športniki so prejeli priznanja z novo podobo, prav tako so 
uvedli nekatere nove kategorije priznanj.

ziv perspektivni športnik leta 
je pripadel čateškemu kanuistu 
Maju Oštrbenku (trener Mitja 
Oštrbenk), perspektivna špor-
tnica leta pa je članica Društva 
borilnih veščin Katana Nina 
Piškur (trener Ognjen Saje). 
Perspektivno ekipo leta v indi-
vidualnih športih sestavlja duo 
moški par Tadej Zobarič in 
Anej Rožman, člana DBV Ka-
tana (trener Jure Žabjek). Po-
delili so tudi priznanje trener-
ju leta za individualne športe, 
kar je postal Mitja Oštrbenk iz 
KKK Čatež. Za športno potezo 
leta so nagradili člana AK Bre-
žice Petra Gričarja Vintarja, 
ki je lani na državnem pokalu 
v mnogobojih mlajših mladin-

cev v Novi Gorici tekmovalne-
mu konkurentu iz Srbije poso-
dil svojo skakalno palico, da je 
slednji lahko nadaljeval s tek-
movanjem. Podeljeni sta bili 
tudi priznanji za življenjsko 
delo, ki sta ju prejela Dani-
ca Fux iz Planinskega društva 
Brežice in Vladimir Kevo iz 
AK Brežice. Priznanje ob za-
ključku športne kariere je šlo 
v roke brežiški športni strelki 
Vesni Kržan. Posebno športno 
priznanje je prejel Ivan Gerje-
vič, do upokojitve v letu 2019 
strokovni delavec Športne zve-
ze Brežice.

Priznanja športnikom sta po-
deljevala predsednik ŠZ Bre-

žice Stane Tomše in brež-
iški podžupan Jure Pezdirc. 
Tomše je v nagovoru poudaril, 
da so vedno v dilemi, kako in 
komu vidneje izreči priznanje 
za dosežke v preteklem letu. 
Štirinajsta podelitev je tako 
prinesla nekaj sprememb na 
račun novega pravilnika o po-
deljevanju športnih priznanj. 
Po Tomšetovih besedah je pre-
nova prinesla nove kategorije 
priznanj, nove kriterije za po-
delitev posameznih priznanj, 
o predlogih pa odloča sedem-
članska komisija, ki jo sestavi-
jo članice zveze. Hkrati so pri-
ložnost izkoristili tudi za novo 
podobo samih priznanj, obli-
kovanih iz hrasta, pri kateri so 
z idejo pomagali v Posavskem 
muzeju Brežice, realiziral pa 
jo je akademski restavrator 
Aleš Vene s pomočjo podje-
tja Artisk. Pezdirc je izposta-
vil, da je prvi državni praznik, 
ki je posvečen slovenskemu 
športu, primeren dan, da se 
spomnimo vseh nedavnih in 
preteklih uspehov slovenskih 
športnikov, ki dajo vedeti, da 
je Slovenija športni fenomen v 
svetu. Za glasbeno spremljavo 
je poskrbel kvartet trobil iz GŠ 
Brežice, podelitev pa je vodila 
Anja Urek.
 Rok Retelj

Najboljši�športniki�lanskega�leta:�Špilerjeva,�Kunst,�Oštrbenk�
in�brežiški�strelci

Čeprav prve tri tekme nove se-
zone vsaj v rezultatskem smis-
lu niso pokazale, da bi lahko 
Brežičani tudi letos računali na 
kaj več kot samo boj za obsta-
nek (dvakrat so doma izgubi-
li in enkrat igrali neodločeno), 
so vse naslednje dokazale, da 
se lahko z mlado in energično 
ekipo, ki temelji na v Posavju 
vzgojenih igralcih, doseže mar-
sikaj. O tem je takoj po prvi tek-
mi v sezoni govoril tudi trener 
Rok Zorko. Na naslednjih sed-
mih tekmah (šestih ligaških in 
eni pokalni) so dosegli prav 
toliko zmag in napovedali celo 
boj za sam vrh drugoligaške le-
stvice. Po vrsti so v ligi padli ve-
lenjski Rudar, kranjski Triglav 
(oba lani še prvoligaša), Brda, 
ptujska Drava, lendavska Naf-
ta in nazadnje še ajdovsko Pri-
morje. A Zorko ostaja na real-
nih tleh in miri pred evforijo. 
»Devet tekem v 2. SNL je za 
nami, osebno sem izjemno za-
dovoljen z vsem, kar se je zgo-
dilo do zdaj. Imeli smo težave, 
nestrinjanja in slabe tekme na 
začetku, ampak smo vse reši-
li s pogovori in gradili medse-
bojno zaupanje na zmagah, ki 
so začele pravočasno prihaja-
ti. Na začetku smo si zadali za 
cilj sredino lestvice, danes pa 
si želimo zmagati vsako nasle-

Nova nogometna pravljica?
BREŽICE – Če zmagaš na zadnjih sedmih zaporednih tekmah, potem veš, da nekaj delaš prav. Ravno to velja 
za nogometaše in strokovno vodstvo NK Brežice 1919, ki je z navdušujočimi predstavami v zadnjem času 
postal trenutno največji ’hit’ 2. slovenske nogometne lige.

dnjo tekmo. Trdno stojimo na 
tleh, vendar se zavedamo naših 
kvalitet. Ekipa je homogena in 
imamo nekaj odličnih posa-
meznikov, predvsem pa smo 
mladi, poletni in željni doka-
zovanja,« je poudaril. Težko 
je izpostaviti samo nekaj po-
sameznikov, saj so se Brežiča-
ni izkazali predvsem z odlično 
kolektivno igro, a naj našteje-
mo samo nekaj nosilcev igre: 
kapetan Marko Felja, Matic 
Predanič, Ester Sokler (zad-
nja dva sta s tremi zadetki tre-
nutno najboljša strelca kluba), 
Žiga Jurečič, Tin Martić, An-
draž Lipec, vratar Tim Kru-
ljac itd. 

S sijajnimi rezultati in tre-
nutno visokim 4. mestom v 
2. SNL je seveda zelo zado-
voljno tudi vodstvo kluba na 
čelu s predsednikom Petrom 
Gramcem, ki je to funkcijo na-
stopil pred začetkom sezone. 
Kot je izjavil za naš časopis, se-
zona poteka nad pričakovanji. 
»Predvsem se kaže enotnost 
slačilnice in strokovnega vod-
stva. Seveda je pred nami še 
veliko dela, odigrali smo ko-
maj devet krogov. Ostalo jih je 
še 21 in treba bo pokazati še 
kar nekaj dobrih predstav, če 
želimo ohraniti vsaj približ-
no visoko uvrstitev. Prepričan 
sem, da imamo to kvaliteto, 

ampak bo treba vložiti veliko 
dela in truda,« je dejal. Brež-
iški klub se razvija tudi gle-
de infrastrukture. Po Gram-
čevih navedbah bodo v nekaj 
dneh končana dela na stadi-
onu (igrišče z umetno travo), 
tako da bodo končno lahko 
začeli trenirati na vseh povr-
šinah. Ob tem se še enkrat zah-
valjuje občini in županu Iva-
nu Molanu.« Situacija zaradi 
koronavirusa je klubu sicer 
odnesla nekaj finančnih prili-
vov, tudi obiskanost domačih 
tekem je omejena na 150 gle-
dalcev. »Računamo, da bomo s 
trdim delom na igrišču posta-
li vedno bolj zanimivi tudi za 
kakšnega dodatnega sponzor-
ja,« je še poudaril Gramc. Tre-
ner Zorko pa si predvsem želi, 
da bi takšno formo zadržali 
čim dlje: »Zato bomo morali 
trenirati in nikakor popušča-
ti, ker se lahkomiselnost hitro 
obrne v našo škodo. Tega pa si 
ne smemo privoščiti po tako 
dobrih dosedanjih predsta-
vah. Gremo naprej, novim us-
pehom naproti.« Istega mišlje-
nja so tudi navijači, ki vedno 
glasneje govorijo o novi posa-
vski nogometni pravljici, ki jo 
bodo tokrat (s)pisali v Breži-
cah ...
 Rok Retelj

Začetna�postava�Brežic�na�zadnji�tekmi�proti�Primorju�(foto:�
Admir�Hotić)

KRŠKO – AMD Krško je 26. septembra na stadionu Matije 
Gubca organiziral dirko za državno prvenstvo posamezni-
kov v speedwayu. Po 18 letih ima Slovenija novega državne-
ga prvaka v speedwayu, saj je v odsotnosti dosedanjega se-
rijskega šampiona Mateja Žagarja žezlo najboljšega v državi 
prevzel Krčan Matic Ivačič. To je prvi naslov državnega prva-
ka za Krško po leti 1994, ko je bil najboljši Gerhard Lekše.

Speedwayskih dirk lačna posavska publika je razgrabila zaradi 
ukrepov proti širjenju koronavirusa omejeno število vstopnic. 
Tekmovalno kvoto so ob šesterici slovenskih predstavnikov iz-
polnili še vozniki iz Avstrije, Italije, Slovaške in Danske, vsi pa so 
pokazali zvrhano mero borbenosti in nepopustljivosti na stezi. 
Matic Ivačič je tokrat potrdil, da lani ni brez razloga povzročal 
problemov Mateju Žagarju, ki si je 18. naslov državnega spe-
edway prvaka privozil šele v dodatni vožnji tretje dirke v Lenda-
vi. V rednem delu dirke v Krškem je vozil zelo zbrano in ni oddal 
niti ene same točke, v velikem finalu pa se je popolnoma osre-
dotočil na Nicka Škorjo (AMTK Ljubljana), zato je preizkušnjo 
kar malce nepričakovano dobil Italijan Michele Castagna. Tretje 
mesto v razvrstitvi za državno prvenstvo je za Ivačičem in Škorjo 
osvojil Anže Grmek (AMTK Ljubljana), sledili so še vozniki kr-
škega kluba Denis Štojs, Jernej Hriberšek in Miran Praznik. 

»Ves dosedanji trud, ki sem ga vložil v speedway, mi je ob osvo-
jitvi naslova državnega prvaka nedvomno vlil novega zagona. 
Ponosen sem, da smo lovoriko po dolgih 26 letih ponovno pri-
peljali v Krško. Proslaviti uspeh ob domači publiki, ki je bila na 
žalost zaradi trenutne situacije okrnjena, je nedvomno posebno 
doživetje. Za dosežen uspeh je poleg mene nedvomno zaslužna 
tudi moja delovna ekipa, sponzorji in zvesti navijači. Proslavlje-
na zmaga je za nami, vendar sezona še ni zaključena. S pozitiv-
no energijo sem že usmerjen k novim ciljem. Hvala vsem, ki ste 
verjeli vame,« je v izjavi za naš časopis povedal novi državni pr-
vak, 27-letni Ivačič. Prihodnost slovenskega speedwaya je tako 
dokončno v rokah mlade generacije voznikov in tudi funkcionar-
jev, od katerih je odvisno, ali ga bodo popeljali v bolj svetlo pri-
hodnost. Po zaprtju steze na Iliriji v Ljubljani je namreč ta šport 
v škripcih, ker je zanj preprosto premalo primernih objektov za 
vadbo in zahteven trening na motorju. P. P.

Matic Ivačič speedwayski naslov 
po 26 letih vrnil v Krško

Državni�prvak�Slovenije�za�leto�2020�Matic�Ivačič�(foto:�Peter�
Prašnički)
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BRESTANICA – Bralni krožek DU Senovo se je letošnjo pomlad 
ukvarjal s proučevanjem slovenskih starosvetnosti. Izraze prežit-
ki, starosvetnosti, ostaline in starine so v 20. stoletju raziskoval-
ci uporabljali za vse elemente kulture, ki se ohranjajo skozi čas, 
ne glede na etnični predznak ali versko prepričanje v določenem 
obdobju. Danes temu pravimo preprosto kultura in z njo pove-
zano znanje. Samo drobec tega znanja smo proučili in ga z bra-
njem v okviru nacionalnega meseca skupnega branja 2020 de-
lili z obiskovalci prireditve na gradu Rajhenburg 11. septembra. 
Pri izvedbi so nam pomagali člani Gledališke skupine DKD Svo-
boda Senovo. Naši predniki so častili več elementov, naše letoš-
nje proučevanje smo usmerili k ognju, ki so ga simbolično na 
oder prinesle Katice – vokalna skupina iz Ljubljane. Razšli smo 
se bogatejši ob novih ali obnovljenih znanjih. Skrbno smo varo-
vali razdalje, a vseeno nas je zbližalo mnogo besed, ubrano pet-
je, prijazni nasmehi deklet in deklic – kresnic, ki so nam zaželele 
vse dobro, da bo »naše selo še naprej zdravo in veselo«.
� Boža�Ojsteršek,�foto:�Boštjan�Colarič

LESKOVEC PRI KRŠKEM – S koncertom tenorista Aljaža Bo-
žiča ob spremljavi pianistke Pierine Cavaliere Mršić se je v 
začetku septembra zaključilo 18. poletje Aninih glasbenih 
večerov, na katerih v cerkvi svete Ane v Leskovcu pri Kr-
škem občinstvo navdušujejo tako mladi glasbeni upi kot že 
uveljavljeni glasbeniki. 

Aljaž Božič in Pierina Cavaliere Mršić sta priljubljeno svetišče 
napolnila z milozvočnimi melodijami, od opernih arij do sloven-
skih popevk. Sopotništvo z glasbo je Aljaž sklenil že kot najstnik. 
Najprej je v njegovih rokah zazvenela harmonika, v gimnaziji pa 
sta se mu priljubila še pesem in orgle. Njegovega talenta so bili iz-
jemno veseli v župniji Dobova, kjer je kot organist in zborovodja 
vrsto let skrbel za to, da so s kora zvenele lepe melodije. Tudi de-
kliški pevski zbor Zvezda je pod njegovim vodstvom nizal uspe-
he. Danes vodi dobovski zbor Franc Bogovič. Svoje pevsko znanje 
ves čas nadgrajuje, v zadnji petletki ga na tej poti spremlja Mi-
haela Komočar Gorše. Med njegovimi najvidnejšimi uspehi je 
srebrna plaketa, ki jo je osvojil z eno od arij na tekmovanju glas-
benikov Slovenije. Sicer pa Aljaž uči matematiko in kemijo. Na 
tokratnem koncertu je glasbo delil in množil skupaj s pianistko in 
profesorico klavirja Pierino Cavaliere Mršić, ki se je rodila v zna-
ni glasbeni družini v Dubrovniku, koncentrirala po različnih fe-
stivalih po svetu, danes pa poučuje klavir v Glasbeni šoli Brežice. 
Tudi v tem letu, ki je prineslo posebne okoliščine, je tako Župni-
ji in Kulturnemu društvu Leskovec pri Krškem, ob doslednem 
upoštevanju epidemioloških ukrepov, uspelo organizirati vse šti-
ri Anine glasbene večere in z njimi priklicati veselje v srca poslu-
šalcev in v naš čas. Leskovčani so na Anine glasbene večere upra-
vičeno ponosni, hkrati pa tudi hvaležni izbranemu umetniškemu 
okusu Mihaele Komočar Gorše, Mateje Žarn Čepin in gospoda 
župnika Ludvika Žagarja, ki z glasbenimi nitmi že toliko let po-
vezujejo naše kraje in ljudi.
� Petra�Rep�Bunetič,�foto:�Branko�Slivšek

SEVNICA – Prvo sredo v septembru je Rudi Stopar, ustvarja-
lec kulturnega večera Radogost, ki se redno mesečno že sko-
raj desetletje odvija v prostorih sevniškega gradu, predsta-
vil slikarja Staneta Fabjančiča iz Brestanice. 

Slikarski začetki posavske-
ga umetnika Staneta Fab-
jančiča, ki je v septembru 
praznoval 92. rojstni dan, 
imajo zanimivo zgodbo. Le-
-ti so se začeli v domači dr-
varnici, v kateri je kot pred-
šolski otrok z barvicami in 
vodenkami obnovil sliko 
Marije z Jezusom. Ob vsto-
pu v šolo je nadaljeval z ri-
sanjem in bil za svoje izdel-
ke mnogokrat pohvaljen. 
Po zaključeni drugi svetov-
ni vojni se je lotil slikanja po naročilu. Danes njegove slike do-
mujejo na vseh petih celinah sveta in govorijo o veličini njego-
vega umetniškega daru.
Osrednji del razstavljenih slik v grajskem oknu Radogost in 
Stari galeriji na sevniškem gradu predstavljajo t. i. izrezanke – 
ploskovne slike. Z njimi se je prvič srečal pred več desetletji, ko 
je na Tromostovju v Ljubljani opazoval moža v beli laneni oble-
ki in z belim klobukom, ki je iz kartic črnega papirja s škarjicami 
izrezoval portrete mimoidočih naročnikov v profilu in polprofi-
lu. »Skoraj nemogoče je doumeti njegovo precizno, filigransko 
delo s skalpelom, ki je zamenjal čopič in svinčnik,« je opisoval 
nastajanje umetnikovih izrezank Rudi Stopar in ob ogledu raz-
stave navdušenja niso skrivali niti obiskovalci. Drugi del razsta-
ve je namenjen slikarjevim slikam, na katerih je uporabil pastel, 
akvarel, akril, oljne barve ...
Pred odprtjem razstave, ki se je starosta posavske slikarske 
srenje ni udeležil, se je v grajski kapeli z izborom svojih pesmi 
predstavil Jože Žnidarič ter z njimi odkrival različna časovna ob-
dobja svojega življenja, želje, hrepenenja, ljubezen do narave ...  
 Smilja Radi

SEVNICA – V zadnjih avgustovskih dneh je štiri popoldneve v 
parku pred Občino Sevnica v organizaciji JSKD OI Sevnica pote-
kalo učenje igranja na ukulelo, na inštrument, ki postaja pravi hit, 
razširjen pa je zlasti na Havajih. Ukulela je majhen inštrument, 
podoben kitari, ki osvaja različne starostne generacije. Morda 
ste se vprašali, ali je potrebno kakšno predznanje igranja tega 
inštrumenta? »Sploh ne! Tudi, če še nikoli niste igrali nobenega 
inštrumenta, vam bo ukulela pisana na kožo. Z enim prstom lah-
ko primeter kar tri različne akorde, zabrenkate in zapojete ter 
uživate na polno. Če se malenkost poglobite, pa lahko iz nje iz-
vabite še veliko več,« pravi Nejc, ki že več kot devet let tudi sam 
brenka na ukulelo. V Sevnici je štiri delavnice vodil odličen po-
savski kitarist Miha Koretič, ki je s svojim znanjem navdušil tri-
najst udeleženk in udeležencev.  S.�R.,�foto:�K.�P.

Fabijančičeve ploskovne slike

Del�razstave�so�ploskovne�slike,�
ki�se�jim�92-letni�Stane�Fabjančič�
zelo�rad�posveča.�

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviška enota Valvasorje-
ve knjižnice Krško je 10. septembra v gostilni Žolnir gostila 
Janka Petrovca, dopisnika RTV Slovenija iz Rima.

Kot je povedala vodja kostanjeviške knjižnice in voditeljica po-
govornih večerov Alenka Žugič Jakovina, je bil to prvi dogodek 
knjižnice po 6. marcu, ko so pripravili večer ženskih zgodb. Janka 
Petrovca je predstavila kot 'človeka številnih talentov in pokli-
cev' – poznamo ga namreč kot prevajalca iz italijanščine, kot gle-
dališkega igralca in dobitnika Borštnikove nagrade, kot nagraje-
nega novinarja in dolgoletnega sodelavca RTV Slovenija. Od leta 
2016 je dopisnik iz Rima. 
Poleti je pri novomeški založbi Goga izšla njegova prva knjiga Ka-
rantena. Rim., v kateri so zbrani dnevniški zapisi iz prestolnice 
prvega žarišča epidemije v Evropi, ki so nastajali od 20. febru-
arja do 31. maja, lahko pa jih beremo kot kroniko nekega poseb-
nega časa, v katerem se je, kot pravi Petrovec, 'znašel sredi zgo-
dovine'. Povedal je, da je knjiga nastala bolj kot ne po naključju, 
saj v času širjenja epidemije v Italiji ni uspel odgovarjati na šte-
vilna vprašanja, ki jih je prejemal, zato je začel objavljati daljše 
zapise na Facebooku. Ker je dobil številne pozive, naj jih strne v 
knjigo, se je res odločil zanjo, a se zaradi tega še nima za pisatelja.
Žugič Jakovinova je med drugim izpostavila odlomek iz knjige, 
v katerem Petrovec pravi, da nima niti ne želi imeti izdelanega 
mnenja o vsaki stvari. »Zakaj za vraga je treba imeti mnenje o 
tem, kaj je prav? Zakaj bi koga zanimalo, kaj jaz mislim o nogo-
metu ali Borutu Pahorju, na primer?« je ponazoril. Takšna za-
držanost se mu zdi v današnjih časih nujno potrebna, če želimo 
ohraniti medsebojno spoštovanje in razumništvo, saj so 'besne 
razprave' na socialnih omrežjih in forumih po njegovem mnenju 
regresija. P.�Pavlovič

KRŠKO – V krško Dvorano v parku je 11. septembra v okvi-
ru akcije Beletrinini trubadurji in projekta Nacionalni me-
sec skupnega branja v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico 
Krško v goste prišel novinar in esejist, član dokumentarne-
ga uredništva Televizije Slovenija ter dobitnik Ježkove na-
grade Marko Radmilovič. 

Prisotne je na začetku nagovorila in pozdravila direktorica Val-
vasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović, nato se je 
z gostom o njegovem romanesknem prvencu Kolesar pogovarja-
la Katja Šifkovič, vodja knjigarne Beletrina v Ljubljani. Šifkovi-
čeva je prebrala kratek izsek iz romana, nato je Marko Radmi-
lovič spregovoril o tem, kako je roman nastajal: »Pisal sem po 
svoji metodi. Pisal sem o stvareh, ki jih poznam. Pisal sem o ge-
neraciji 60. let, katere predstavnik sem tudi sam.« Radmilovič 
se s pisanjem ukvarja že 30 let: »To je moj poklic, od tega živim. 
Poznan sem kot človek besede.«
Deset let je posvetil raziskovanju življenjske poti Janeza God-
ca, po njegovih besedah »nespretnega izdajalca in kolaborator-
ja«, ki naj bi izvedel največjo sabotažo v drugi svetovni vojni. Na 
podlagi tega fenomena je Radmilovič začel pisati in tako sta nas-
tala dva antijunaka romana Kolesar – Kreps in inšpektor Petek. 
Na vprašanje Šifkovičeve, ali bo kdaj roman služil kot osnova za 
film, avtor odgovarja, da se to najverjetneje ne bo dogodilo. Ob 
koncu prijetnega večera so sledila še vprašanja publike, nato pa 
je Radmilovič strnil svoje razmišljanje in takole zaključil večer: 
»Upam, da bo človek v nas prevladal, da bo obveljala humanost 
in da se bomo od digitalnega vrnili k analognemu.« 
 A. Kališnik

Radmilovič predstavil Kolesarja

Z� leve:�Marko� Radmilovič,�moderatorka�Katja� Šifkovič� in�
direktorica�VKK�Urška�Lobnikar�Paunović

Petrovec o karanteni in Rimu 

Petrovec�(desno)�v�pogovoru�z�Žugič�Jakovinovo

Polnoletni Anini glasbeni večeri

Mihaela�Komočar�Gorše,�Aljaž�Božič�in�Pierina�Cavaliere�Mršić

Brali o slovenskih starosvetnostih

Člani�bralnega�krožka�v�ozadju�in�Katice�v�ospredju

Ukulela – glasbilo za sprostitev 

PIRAN, KRŠKO – Na le-
tošnjem Ex-temporu Pi-
ran 2020, ki se je odvijal 
v začetku septembra, so 
bili uspešni tudi Posavci 
Milena Roštohar, Janez 
Klavžar in Branka Pirc. 
Na dogodku so sodelova-
li slikarji iz petih držav, 
več kot polovica sodelu-
jočih pa je izpadla. Zelo 
uspešno se je odreza-
la Roštoharjeva, članica 
Društva likovnikov Kr-
ško OKO, ki je naslikala delo z naslovom Sonata za Piran. Njen 
društveni kolega Klavžar si je med 63 slikarji s svojo sliko Mod-
ro v socialnih odnosih prislužil uvrstitev na razstavo v skladišče 
soli Manfort v Portorožu. Pirčeva iz KUD Liber Krško je med 63 
slikarskimi deli po oceni strokovne komisije s sliko Belo zlato do-
bila razstavno priložnost v piranski Mestni galeriji. Razstavljena 
dela si je možno ogledati do 18. oktobra. 
 M.�H,�foto:�B.�P.

Uspešni na piranskem ex-temporu

Milena� Roštohar� ob� svoji� sliki�
Sonata za Piran
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SEVNICA – Do 1. oktobra je bila v prostorih sevniške knji-
žnice na ogled slikarska razstava radeškega ljubitelja čopi-
ča in barv, ki jih z veseljem prenaša na belo slikarsko plat-
no, da le-to zaživi v novih in barvitih podobah.

Leta 1952 rojeni Ludvik Kos, ki je tudi dolgoletni član MoPZ Pa-
pirničar Jagnjenica ter izvrsten čebelar, se je doslej že nekajkrat 
predstavil na skupinskih in samostojnih razstavah. Njegova naj-
ljubša slikarska tehnika je akril, slikarske motive pa najpogosteje 
najde v radeški občini, v katero se je preselil iz vasi Osredek pri 
Šentjanžu, ki je del sevniške občine. Je predsednik Društva ljubi-
teljev likovne umetnosti Radeče in v septembrskih dneh, ko obči-
na Radeče praznuje svoj občinski praznik, vedno povabi k likov-
nemu ustvarjanju ljubiteljice in ljubitelje likovne umetnosti, da 
s svojimi deli ohranijo na slikarskih platnih podobe naravnih in 
ostalih danosti. Slike radeškega ljubitelja likovne umetnosti so 
lahko nostalgične, saj z njimi pogosto prebudi spomin na kmeč-
ko hišo ali kozolec ali pa očara s slapom cvetočih rož na okenski 
polici, a posebna zgodba so slike pokrajine, na katerih poleg goz-
da lahko občudujemo tudi potok, ki je oblikoval eno najlepših do-
lin pod Kumljanskim hribovjem – dolino potoka Sopota.  S. R.

BRESTANICA – V sklopu pestrega programa, ki ga letošnjo je-
sen pripravlja Kulturni dom Krško, je 18. septembra na gra-
du Rajhenburg v Brestanici potekalo odprtje pregledne raz-
stave domačina Silvana Omerzuja, ki je postavljena ob bok 
razstavi v kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac. Razstava je 
na ogled v okroglem stolpu gradu.

Večer se je pričel z nastopom 
saksofonista in skladatelja Va-
ska Atanasovskega, ki se je 
predstavil z dvema avtorskima 
skladbama na sopran saksofonu 
in kasneje na prečni flavti. Od-
prtje razstave je povezovala dr. 
Helena Rožman, vodja muzej-
skih enot Kulturnega doma Kr-
ško, ki je uvodoma povedala, da 
je bila leta 1977 na gradu Raj-
henburg prva razstava Silvana 
Omerzuja. Po uvodnem delu je 
zbrane nagovorila direktorica 
Kulturnega doma Krško Darja 

Planinc: »Hvaležna sem vsem tukaj zbranim, ker ste si vzeli čas 
za umetnost in kulturo ter za Silvana Omerzuja – prisrčno do-
brodošli doma, Silvan.«
Na oder je bil kot naslednji povabljen dr. Blaž Lukan, avtor ene 
od uvodnih študij v katalogu razstave, ki je zgoščeno in slikovi-
to predstavil Omerzujevo retrospektivo, njegov slog in povedal 
več o njegovem ustvarjanju: »Silvan Omerzu uspešno deluje na 
dveh področjih, gre za celostnega avtorja, ki je izredno avtorski, 
saj sam izdeluje lutke in nato igro še zrežira, kar je neke vrste 
logičen nasledek želje po celovitem avtorstvu.« Po predstavitvi 
Omerzujevih del in njegovega sloga pa je goste pozdravil župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, ki je tudi uradno odprl razsta-
vo, na kateri so obiskovalci lahko kupili obsežen katalog na sko-
raj 170 straneh.  A. Kališnik

Slikarske podobe Ludvika Kosa Silvan Omerzu v domačem kraju

Ludvik� Kos� se� s� svojimi� slikarskimi� deli� predstavlja� na�
skupinski�razstavi�v�radeški�knjižnici,�na�samostojni�razstavi�
pa�se�je�v�septembru�predstavil�v�Knjižnici�Sevnica.�

Ena� izmed� znamenitih�
Omerzujevih�lutk�na�razstavi

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ in 
GRAJSKA TRŽNICA STARIN,
zbiranje ribiških zgodb Posavja, 
delavnice Savske zgodbe 
3. oktober, 9.00–13.00

DVE GODBI, DVE ZGODBI: 
koncert Pihalnega orkestra 
Kapele – 170 let in  
Gasilskega pihalnega orkestra 
Loče pri Dobovi – 100 let
10. oktober, 18.00

BORIS HAJDINJAK: HRVAŠKO-
SLOVENSKI KMEČKI UPOR LETA 
1573 V POSAVJU,
predavanje ob 500-letnici rojstva 
Ilije Gregorića
15. oktober, 18.00

JESENSKA GRAJSKA 
DOGODIVŠČINA
29., 30. oktober, 9.00–13.00  

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 
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Kot je na odprtju razstave po-
vedala direktorica PMB Alen-
ka Černelič Krošelj, je ideja o 
skupnem projektu treh sloven-
skih muzejev ob reki Savi nas-
tala v letu 2018. Besedo je pre-
dala obema podžupanjama, ki 
sta se udeležili odprtja razsta-
ve, brežiški Mili Levec in trbo-
veljski Maji Krajnik. Izposta-
vili sta skupno sodelovanje, 
ki piše dobre zgodbe in ved-
no obrodi sadove. Med nekaj 
več kot 70 muzeji v Sloveniji 
so tudi trije, ki v svojem ime-
nu nosijo reko Savo. Po bese-
dah Černelič Krošljeve najdlje 
savsko ime nosijo v Brežicah, 
in sicer od leta 1949, tako se 
tudi razstava »Sava združuje« 
začenja pri njih ter bo drugo 
leto potovala najprej na Jese-
nice in se sredi leta 2022 usta-
vila še v Trbovljah. Navzočim 
sta nekaj besed namenili tudi 
direktorici ostalih dveh mu-
zejev, direktorica Zasavskega 
muzeja Trbovlje Nataša Gala 
in v. d. direktorice Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice Irena 
Lačen Benedičič.

Na ogled tudi čoln Petra 
Kauzerja

Razstava je v znamenju števi-
la tri – trije muzeji, tri teme, 
tri leta, predstavile so jo prav 
tako tri »muzejske princese«, 
kot jih je označila Černelič 
Krošljeva. Lačen Benedičiče-
va je povedala nekaj več o pri-
spevku Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice k razstavi, Jana 
Mlakar Adamič o tem, kaj je 
pripravil Zasavski muzej Tr-

Sava združila tri muzeje
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 24. septembra odprli medinstitucionalno razstavo »Sava združu-
je«, razstavni projekt treh obsavskih muzejev – Gornjesavskega muzeja Jesenice, Zasavskega muzeja Trbovlje 
in Posavskega muzeja Brežice. Trajal bo tri leta, v tem času pa bo gostoval v vseh treh omenjenih muzejih.

bovlje, v imenu Posavskega 
muzeja Brežice pa je kustosi-
nja Stanka Glogovič izposta-
vila, da je Sava ena osnovnih 
platform, entitet in istovet-
nosti prebivalstva Posavja. »V 
Posavskem muzeju Brežice z 
razstavo 'Sava združuje' hkra-
ti nadaljujemo ukvarjanje in 
preučevanje o istovetnosti ob-
močja Posavja ter smo se osre-
dotočili na tri glavne sklope. 
V prvem izpostavljamo isto-
vetnost z imenom območja 
Posavje, s poimenovanjem 
posavski, posavsko ter hkra-
ti Savo kot ločnico oz. zgodo-
vinsko mejo med deželama 
Štajerska in Kranjska. Drugi 
sklop tematsko zaokroža reč-
ni promet in transport. Tretji z 
naslovom Sava in njene dobri-
ne pa obsega vse, kar je dalo in 
daje energijo iz Save,« je opisa-
la in dodala, da z razstavljeni-
mi predmeti povezujejo pros-
tor, ljudi, njihove zgodbe in 
skupno dediščino. Sicer pa lah-
ko med ostalim na razstavi vi-

dimo tudi olimpijski čoln sve-
tovnega prvaka kajakaša Petra 
Kauzerja, saj je Sava tudi do-
mače dvorišče oz. poligon ka-
jakaškega kluba v Zasavju.

Zbrane je nagovoril in tudi slo-
vesno odprl razstavo Silvester 
Gaberšček, vodja Sektorja za 
nepremično kulturno dedišči-

no na Direktoratu za kultur-
no dediščino na Ministrstvu 
za kulturo. Černelič Krošljeva 
se je ob koncu zahvalila še ne-
katerim, ki so kakor koli sode-
lovali pri organizaciji razstave, 
med drugim tudi Katji Žvan in 
Mateji Žuraj (poskrbeli sta za 
jezikovni pregled in angleški 
prevod razstavnih zapisov), 
sodelavcem iz PMB, predvsem 
iz konservatorsko-restavrator-
ske delavnice, ter oblikovalce-
ma razstave Matiji Svažiču in 
Ani Jazbec. Sledil je ogled raz-
stave, ki bo v prvem prostoru 
Galerije PMB na ogled vse do 
20. maja 2021, v več manjših 
skupinah, upoštevajoč vse uk-
repe, ki so določeni za prepre-
čevanje širjenja okužb z novim 
koronavirusom. Za premore 
med besedami govornikov sta 
z glasbo poskrbela Adrijana 
Jelen in Robert Petan.

 Rok Retelj

Posavski�del�razstave�je�predstavila�Stanka�Glogovič�(levo),�
poleg�nje�direktorica�PMB�Alenka�Černelič�Krošelj

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

Katja Šulc I Solo
koncert

sobota, 3. 10., ob 20. uri

Svet' večer
drama

sobota, 10. 10., ob 19.30 uri
za Modri abonma in izven

Trobilni kvintet Contrast
koncert iz cikla ARSonica 2020

nedelja, 18. 10., ob 18. uri

KRŠKO�–�V�organizaciji�JSKD�OI�Krško�je�25.�septembra�v�Kul-
turnem�domu�Krško�potekala�premiera�filmov,�ki�so�jih�po-
sneli�na�mladinskih�filmskih�delavnicah�v�produkciji�LIJAme-
die�in�Luksuz�produkcije�DZMP.�Moderatorka�večera�Dženi�
Rostohar�se�je�po�predvajanju�filmov�na�odru�pogovarjala�z�
mladimi�filmskimi�ustvarjalci�o�izkušnjah�na�snemanju.�M.�H.
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• od 9.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: usposabljanje za pro-
stovoljce

• ob 10.00 v MC Brežice: igra-
nje citer – začetni in nadalje-
valni tečaj (potrebna prijava)

• ob 15.00 v telovadnici MC 
Brežice: Razgibajmo se – ak-
tivnosti za boljše počutje in 
zdravje s poudarkom na va-
jah za hrbtenico (potrebna 
prijava)

• ob 18.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: predavanje Anto-
na Komata »Voda, zemlja, 
seme«, vstop prost, obvezne 
prijave na 051 279 633 do 
zasedbe prostih mest (40)

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Pesmi iz obpotja – 
predstavitev pesniške zbir-
ke Marije Kerin

Petek, 2. 10.

• ob 10.00 v MC Brežice: Be-
rem in pišem, da ne pozabim 
– aktivnost za ohranjanje in 
razvoj kognitivnih funkcij, 
spodbujanje pisanja z roko 
(potrebna prijava)

• ob 11.00 na OŠ Brežice: dan 
Rastoče knjige

• ob 13.00 na Čatežu ob Savi: 
otvoritev prenovljenega va-
škega središča in zasaditev 
lipe

• ob 18.00 v MC Sevnica: pre-
davanje Matjaža Holca »Kar-
ma preteklosti«

• ob 19.00 v avli UE Brežice: 
odprtje združenih fotograf-
skih razstav: Takšno je živ-
ljenje – 2020 ter Čujte, gore 
in bregovi

Sobota, 3. 10.

• od 9.00 do 13.00 na graj-
skem dvorišču v Brežicah: 
10. sejem rokodelskih znanj 
in veščin ter grajska tržnica 
starin

• ob 9.45 na Železniški posta-
ji Sevnica: Spoznavanje Sev-
nice z lokalnim turističnim 
vodnikom

• ob 9.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: te-
niški turnir dvojic KS Cerklje 
ob Krki

• ob 9.00 v MC Brežice: Živ 
žav – ustvarjalne delavnice 
za otroke (prijave)

• od 14.00 do 20.00 v MC 
Sevnica: ustvarjalna delav-
nica s Tino Železnik »Nakit 
iz žice«

• ob 15.30 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: tekma 2. 
SNL med Krškim in Trigla-
vom

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
razstava »Extempore Art 
Kum 2019 in 2020«

• ob 19.00 na gradu Raka: gle-
dališka predstava Društva 
Trg Sevnica »Kralj Lear«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: solo koncert Katje 
Šulc, za ARSonica abonma 
in izven

Nedelja, 4. 10.

• ob 9.00 pri Domu krajanov 
v Podsredi: 12. tradicional-
ni pohod po kozjanskih sa-

kam v posavju
• ob 17.00 v telovadnici MC 

Brežice: Gibalna vadba – 
vadba za raztezanje in pro-
žnost mišic

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer, gost Milan 
Razboršek

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: Musica Di Vina 
- koncert spajanja glasbe in 
vina

Četrtek, 8. 10.

• ob 9.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delav-
nica »Uporaba računalnika 
za začetnike«, obvezne pri-
jave na 051 279 633 do za-
sedbe prostih mest (6)

• ob 10.00 v MC Brežice: igra-
nje citer – začetni in nada-
ljevalni tečaj (potrebna pri-
java)

• ob 15.00 v telovadnici MC 
Brežice: Razgibajmo se – 
aktivnosti za boljše počutje 
in zdravje s poudarkom na 
vajah za hrbtenico (potreb-
na prijava)

• od 17.00 do 19.00 na gradu 
Sevnica: animiran ogled gra-
du ob tednu otroka

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: 20 let delova-
nja Mažoretk Dobova – od-
prtje razstave in okrogla 
miza

• od 18.00 do 19.00 v dru-
gem nadstropju Športne 
dvorane Brežice: teden od-
prtih vrat karateja v Breži-
cah

Petek, 9. 10.

• ob 15.30 na Ljudski univer-
zi Krško: Angleščina za od-
rasle – informativno sreča-
nje, možnost uvrstitvenega 
testiranja, obvezne prijave 
na 051 279 633 do zasedbe 
prostih mest (8)

• ob 17.00 na grajskem dvo-
rišču v Brežicah: Dan gasil-
cev – obeležitev 65. obletni-
ce delovanja GZ Brežice in 
svečani prevzem novih ga-
silskih vozil

• ob 18.00 v parku gradu Sev-
nica: kino predstava ob ted-
nu otroka »Impijev otok«

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: koncert mediteran-
skih pesmi s Tanjo Zupanc

• ob 19.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje slikarske razstave Vladi-
mirja Lebna »Iz rok v usta«

• ob 20.00 v grajskem parku 
gradu Sevnica: kino predsta-
va ob tednu otroka »An-
gelski dež«

Sobota, 10. 10.

• ob 9.00 v MC Brežice: Živ 
žav – ustvarjalne delavnice 
za otroke (prijave)

• ob 9.00 pred OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece (zbirno mes-
to): 2. pohod po Poti suvere-
nosti

• ob 9.00 v športni dvorani 
Gimnazije Brežice: 19. med-
narodni badminton turnir 
MOPi za pokal Občine Bre-
žice

• ob 9.00 na Trgu Jožeta To-
porišiča v Brežicah (park 

med Domom kulture in 
cerkvijo sv. Roka): strokovni 
sprehod Od Toporišičevega 
trga do Toporišičeve rojstne 
hiše (od Brežic do Mosteca)

• ob 10.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: 
vodstvo za družine »Z igro 
do dediščine: Potep po gra-
du«

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj – barvanje 
papirnatih stolov (obvezne 
prijave)

• ob 12.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Z igro do dediščine 
– delavnica ob razstavi  »Ra-
dioamaterstvo: 60 let Radi-
okluba Krško«

• ob 16.00 na Veliki Dolini: 
otvoritev novih pridobitev v 
KS Velika Dolina

• ob 18.00 na grajskem dvori-
šču v Brežicah: skupni kon-
cert Pihalnega orkestra Ka-
pele in Gasilskega pihalnega 
orkestra Loče

• ob 19.00 na stadionu v Bre-
žicah: tekma 2. SNL med 
Brežicami in Beltinci

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: drama »Svet’ večer«, 
za Modri abonma in izven

Ponedeljek, 12. 10.

• ob 10.00 v prostorih 
brežiške enote Ozare Slove-
nija: Z glasbo do duševnega 
zdravja – dan odprtih vrat 
s kulturnim programom in 
predstavitvijo biltena Oza-
rina srca

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje 
študijskega krožka »Zgodo-
vina Slovencev od Karan-
tanije do danes«, obvezne 
prijave na 051 279 633 do 
zasedbe prostih mest (8)

• ob 16.00 v večnamenski 
dvorani MC Brežice: plesni 
tečaj – učenje plesnih ko-
rakov za starejše, začetni in 
nadaljevalni tečaj (potrebna 
prijava)

• ob 17.00 v Kavarni Žagar v 
Brežicah: Štafelaji pri Rena-
ti – slikarska razstava

Torek, 13. 10.

• ob 8.45 pred vhodom v MC 
Brežice (zbirno mesto): po-
hod po Vrbini (potrebna pri-
java)

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: brezplačna delavnica 
»Varnost na spletu«, obve-
zne prijave na 051 279 633 
do zasedbe prostih mest (6)

• ob 14.30 v MC Brežice: Roč-
na dela – delavnica ročnih 
spretnosti (potrebna prija-
va)

• ob 16.00 na gradu Sevni-
ca: Pesmice s podstrešja, 
otroška glasbena gledališka 
predstava

• ob 16.45 v telovadnici MC 
Brežice: medgeneracijska 
vadba (potrebna prijava)

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev kata-
loga »80. so bila leta … v Kr-
škem«, 1. del

Sreda, 14. 10.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 

dovnjakih in označitev dre-
voreda jablan

• ob 19.00 na gradu Brežice: 
gledališka predstava Društva 
Trg Sevnica »Kralj Lear«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Prifarskih 
muzikantov

Ponedeljek, 5. 10.

• ob 16.00 v večnamenski 
dvorani MC Brežice: plesni 
tečaj – učenje plesnih ko-
rakov za starejše, začetni in 
nadaljevalni tečaj (potrebna 
prijava)

• od 16.00 do 19.00 v MC 
Sevnica: ponovna uporaba 
izdelkov – Predelaj si stare 
teniske

• ob 17.00 v izložbi bivše tr-
govine Darila Don v Breži-
cah: Likovne vitrine – raz-
stava keramike

• ob 18.00 v MC Krško: de-
lavnica »Beat session« (ob-
vezne prijave)

Torek, 6. 10.

• ob 8.45 pred vhodom v MC 
Brežice (zbirno mesto): po-
hod po Vrbini (potrebna pri-
java)

• od 13.00 do 15.00 v MC 
Sevnica: potopisno preda-
vanje Kristiana Božičnika 
»S kolesom na morje«

• od 14.00 do 17.00 v MC Kr-
ško: ustvarjalni teden otro-
ka (obvezne prijave, vsak 
dan do 9. 10.)

• ob 14.30 v MC Brežice: Roč-
na dela – delavnica ročnih 
spretnosti (potrebna prija-
va)

• ob 16.45 v telovadnici MC 
Brežice: medgeneracijska 
vadba (potrebna prijava)

• ob 17.00 v avli UE Brežice: 
odprtje razstave keramične 
instalacije »Prostor v pro-
storu«

• ob 17.30 v MC Brežice: Klub 
za razmišljanje – delavnica 
lateralnega mišljenja po De 
Bonu za otroke med 9. in 12. 
letom (potrebna prijava)

• od 18.00 do 19.00 v dru-
gem nadstropju Športne 
dvorane Brežice: teden od-
prtih vrat karateja v Breži-
cah

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: predavanje Saša 
Kroneggerja »Mladi v svetu 
danes«, v okviru cikla pre-
davanj Pot do sreče obstaja

Sreda, 7. 10.

• ob 9.00 na Ljudski univerzi 
Krško: brezplačna delavnica 
»Uporaba pametnega telefo-
na«, obvezne prijave na 051 
279 633 do zasedbe prostih 
mest (6)

• ob 9.00 v MC Brežice: Soba 
zdravja (potrebna prijava)

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Nemščina za od-
rasle – informativno sreča-
nje, možnost uvrstitvenega 
testiranja, obvezne prijave 
na 051 279 633 do zasedbe 
prostih mest (6)

• od 16.00 do 19.00 v MC 
Sevnica: predstavitev basni 
Irene Ameršek z delavnico

Tiho in mehko drug za drugim v rumenem siju in ritmu lahke-
ga vetra padajo listi ter tako slikajo posavsko pokrajino z naj-
lepšimi barvami. Sence dreves postajajo bolj podolgovate, ten-
ke in blede. Jesen je v vinorodni posavski dolini zelo lep letni čas, 
ki prinese kopico različnih dobrot. Vinogradi nas bogato obda-
rijo s krvjo zemlje, ki potem po pameti vso zimo teče v naših ži-
lah. Jesenska harmonija čudovitih okusov, ki jih podarja zem-
lja, krepi življenjski vir energije, optimizma in topline v naših 
srcih, čeprav se bliža zima. 

Ta letni čas je neke vrste ogledalo, v katerem vidimo sebe in svo-
ja početja. Narava človeku vedno daje, čeprav ga sploh ne pot-
rebuje. Velja obratno. Toda zgolj obilje dobrot, ki jih jesen pri-
naša, ne more ustvariti občutka sreče, ki ga lahko dva človeka 
ustvarita drug drugemu. Greh je meriti uspešnost človekove-
ga življenja samo z materialnimi plodovi in dosežki. Človek je 
družbeno in predvsem duhovno bitje, ki ima v sebi potrebo po 
komuniciranju z drugim človekom. Če pa je to srečanje dveh so-
sedov, je to toliko bolje.

Pogosto narobe mislimo, da so največje vrednosti in dobrine 
tega sveta vedno nekje daleč stran od nas. Običajno se nam doz-
deva, da vse dobro in človekovim čutilom ugodno ne stanuje v 
naši bližini. Zvezde menda nikoli ne bi bile tako čudežno lepe, 
če ne bi bile tako daleč. Podobno, ko kdaj pričakujemo pomoč, 
imamo občutek, da ta lahko pride edino od daleč. Po tem mi-
selnem vzorcu se začenjajo vse bajke. Nekoč, nekje stoletja da-
leč, za mnogimi morji, v čudežni deželi, je živela /…./. Ta nepo-
jasnjena obsedenost z mistiko in vsemogočnostjo daljave nas 
žene daleč stran od edinega pravega bogastva – sočloveka. Ja, 
znan mi je pregovor o sodobnem odnosu med sosedi, ki pravi: 
veliko lažje je ljubiti človeštvo kot prvega soseda. 

Današnji človek pogosto nima zaupanja v sočloveka, da bi z 
njim delil težave in probleme, kajti v času ideologije, ki slavi 
premoč in zmagovalce, ni lahko priznati neuspeha in težav. A 
razmere, v katerih živimo zaradi negotovosti preživetja posa-
meznika (epidemije, uničenje okolja, brezposelnost), so čas so-
odvisnosti in ne čas pobega v zasebnost in odtujevanja. Sosed 
- človek je nekdo, ki je vedno tukaj. Izmed vseh ljudi je sosed tis-
ti, ki nam s svojo navzočnostjo ustvarja tako potrebno človeško 
okolje in občutek svobode. »Največja človekova zabloda je po-
skus, da bi se spravil z nebesi, namesto, da bi se spravil s sose-
dom,« pravi Elbert Hubbard.

Izkušnje so pokazale, da je bil človeku najpomembnejši tisti 
sočlovek, ki je fizično najbližji in ne najbližji po sorodstvu. Mo-
der je tisti, ki ima v sosedu prijatelja. Zato naj tisti, ki želi dob-
rega soseda, najprej on sam postane dober sosed. Tisti, ki ga ob-
dajajo dobri sosedje, ima najlepše dobro jutro. Dober sosed je 
najlepša ograja, ki razveseljuje in osvobaja. Neka legenda pravi, 
da polži svojo hiško nosijo s seboj samo zato, da ne bi živeli med 
slabimi sosedi. Toda, dobri odnosi med sosedi niso samoumevni, 
ne padejo z neba. Medsosedska razmerja je potrebno graditi, 
v njih vlagati. Najpomembnejša investicija so medsebojno spo-
štovanje, potrpežljivost in razumevanje različnosti med ljudmi.  

Te dni me je pot vodila med vinogradi na severni strani občine 
Brežice. Na enem od odcepov za Mali Vrh sem zagledal tablo, 
na kateri je pisalo: Ulica dobrih sosedov. Nadaljeval sem po tej 
potki, ki je nosila nenavaden naziv. Do mojih ušes so prihajali 
zvoki harmonike, ki je spremljala veselo, a precej neuglašeno 
petje, sicer zelo uglašenih sosedov. Nisem se mogel upreti rado-
vednosti in sem vstopil v zidanico, v kateri je vse kipelo od dob-
re volje in prijateljstva. Sosedje, predvsem lastniki zidanic, so 
si med seboj tako blizu, da so se dogovorili za prijateljska sre-
čevanja tudi brez posebnih razlogov. Potreba po druženju je za 
njih najpomembnejši razlog. 

In zato, ljudje, pustimo svet, ta se bo že nekako znašel. Posve-
timo se prvemu bližnjemu, svojemu sosedu. Naj nam bo v ve-
selje, da pri srečanju s sosedom, znancem ali katerim koli člo-
vekom, prvi ogovorimo sočloveka in si tako polepšamo dan. 
Beseda človek zveni lepo, beseda sosed pa ljubeče. Bog nas je 
ustvaril, da smo ljudje in zahteva od nas, da to tudi smo. Ni 
takšnih časov, v katerih to ne bi mogli biti ali da vsaj ne bi po-
skušali biti dobri ljudje.

Sosed naj bo 
sosedu sosed

doc. dr. sc Božidar Veljković

kolumna

Krško: brezplačna delavni-
ca »Elektronska pošta: poši-
ljanje, prejemanje in ureja-
nje«, obvezne prijave na 051 
279 633 do zasedbe prostih 
mest (6)

• ob 9.00 v MC Brežice: Soba 
zdravja (potrebna prijava)

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Gašperja Lesar-
ja »Kako reči odvisnosti: 
Stop?«
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Jubileji Naceta Junkarja, Radečanki pisal TV zvezdnik 
svetovnega formata, Fakini posneli pesem o fantu, ki 
ima rad glasbo in lepa dekleta. Tokrat preberite: 

Slovenski operni pevec Nace Junkar (foto: osebni arhiv) 
že vrsto let živi v kostanjeviški občini. Kot je zaslediti, je bil 
med samoizo-
lacijo glasbe-
no precej de-
javen, saj je v 
februarju po-
snel osem pe-
smi za radij-
ske arhive in 
nove dobro-
delne nastope. 
A leto 2020 je 
za našega le-
gendarnega pevca tudi leto jubilejev. Avgusta je namreč 
praznoval točno 30 let, odkar je v portoroškem avditoriju 
na festivalu Melodije morja in sonca zmagal s pesmijo Slo-
venski mornar, ki je v toku let postala neuradna himna slo-
venskih mornarjev. »Od otroštva sem ob petkih in sobo-
tah zvečer na srednjem valu poslušal oddajo o pomorcih. 
Močno sem pogrešal kakšno hvalnico, odo našim mornar-
jem,« je ob častitljivi obletnici razlagal Junkar, ki so si ga 
takrat poslušalci zapomnili tudi po njegovih oblačilih, saj 
je bil oblečen v mornariškega častnika. Prav tako je mini-
lo že 36 let od izida njegovega dolgometražnega prvenca 
Svoje pesmi vam poklanjam. Ob tej priložnosti sta na kom-
pilaciji Helidonove uspešnice prvič v celoti ponatisnjena 
prvi in drugi album Naceta Junkarja.

Trio Fakini (foto: youtube) je mlada narodnozabavna za-
sedba iz posavskega konca, natančneje so fantje doma v 

okolici Krškega. Člani so Jernej Petančič, Matej Ban in 
Daniel Škofljanc. Gre za zasedbo, ki ni klasičen trio se-
stav, saj je poleg diatonične harmonike in kitare prisotna še 
trobenta. Potem ko so lani fantje izdali prvo lastno sklad-
bo z naslovom Moja trobenta, tokrat predstavljajo igrivo 
poskočnico s pomenljivim naslovom Fakin. »Ko sem pisal 
besedilo, sem imel v mislih našega Jerneja, ki je med nami 
največji fakin, torej najbolj poreden in navihan. Najraje pa 
ima melone, ki morajo biti čim večje, če je le možno,« je 
o skladbi medijem zaupal njihov kitarist Danijel. Videos-
pot so snemali v Brezini pri Brežicah, v čudoviti vili z ba-
zenom in lepo okolico. Še to: v novem spotu je zaradi mla-
dostniške navihanosti tudi veliko deklet. No, pomanjkljivo 
oblečenih deklet …

Pa še ena rumeno 
obarvana glasbena 
novička. Radečan-
ka Gaja Prestor 
(foto: Instagram) 
je na družbenem 
omrežju razkri-
la, da jo je preko 
zasebnih sporočil 
kontaktiral ameri-
ški zvezdnik, igra-
lec Ed Westwick, 
ki je v seriji Opra-
vljivka (Gossip 
Girl, op. p.) upoda-
bljal enega izmed glavnih likov. »Zaradi tvoje interpreta-
cije Sama Smitha čutim drhtenje,« je igralec v zasebnem 
sporočilu napisal mladenki. V videu kar ni mogla skrivati 
navdušenja: »Vsi, ki ste gledali Gossip Girl, veste, kdo je ta 
model in on mi je pisal.«

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  izdelki E-stila v vrednosti 20 €
2. nagrada:  izdelki E-stila v vrednosti 15 €
3. nagrada:  izdelki E-stila v vrednosti 5 €

Geslo križanke z vašimi podatki pošljite do četrtka, 8. okto-
bra, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali po 
e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. S 
sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

E-STIL D.O.O.
CESTA PRVIH BORCEV 20, 8280 BRESTANICA

Geslo 18-2020 številke:

URARSTVO, DARILA, KLJUČI
Nagrade, ki jih podarja Megas, Janko Mesinger s.p., Planinska 
cesta 6, 8290 Sevnica, prejmejo:

1. nagrada:  Budilka, v vrednosti 21,90 €; 
 Irena Škorc, Dobova
2. nagrada: Deska za narezek, v vrednosti 15 €; 
 Boštjan Omerzu, Krško
3. nagrada:  Izdelava ključev, v vrednosti 10 €; 
 Fani Borštnar, Tržišče

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Cenetu Brodarju, Ribnik 15, 1412 Ki-
sovec. 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. NAVEZA - Objem
 2. (1.) Ans. PRISRČNIKI - Vedno, ko objame me
 3. (4.) Ans. VRT - Pesem za očeta
 4. (3.) Ans. PETKA - Stari asi, novi časi
 5. (10.) Ans. VESELI SVATJE - Dej se mal nasmej
 6. (5.) Ans. ANDREJA BAJUKA & Tamburaška skupina 
   Melos - Obriši solze
 7. (6.) Ans. PETAN - Kopalke so b'le tanke
 8. (7.) Ans. MODRIJANI - Ime očeta
 9. (8.) Skupina GADI - Nor
 10. (-.) Ans. KERLCI - Dežnik za dva

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petovia kvintet - Ena je le domovina

Kupon št. 539
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, 5. 9. 2020, ob 20. uri

Odkrijte svet barv, prijaznih naravi!

Cesta prvih borcev 20, 8280 Brestanica, 
tel. 07 488 1 488, info@estil.si, www.estil.si
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SENOVO – Na lep septembrski dan je visok jubilej, 90 let, prazno-
val Mihael Jug s Senovega. Zgovoren, živahen, zvedav, vesele na-
rave je naš Miha. Z ženo Marijo in hčerko Tatjano že 50 let živi 
v lepo urejeni hiši. Vsepovsod so sledi pridnih rok: s kamenčki 
tlakovano dvorišče, pa kamnit stol, lep vrt in cvetje na oknih in 
balkonih. Ja, rože ima Miha zelo rad.
Mnogim voščilom in obiskom sva se pridružili tudi Marijana in 
Irena iz DU Senovo. Že vrsto let je naš član. Zaupal nama je kar ne-
kaj življenjskih zgodb, veselih pa tudi manj veselih. »A rajši imam 
vesele,« je pripomnil. Posluša domačo glasbo in obožuje citre.
Z Velikega Kamna, kjer se rodil v kmečki družini s petimi otro-
ki, si je še mlad našel kruh v senovskem premogovniku, kasne-
je v Metalni. Rad je imel svoje delo, prijateljsko družbo in ubra-
no petje. Prijateljem in sosedom je pomagal pri delu za dobro 
voljo, druženje, hodil na izlete in hitro so minevala leta. Čeprav 
ga v jeseni življenja pestijo bolezni, se ne da. Ponosno nosi svoja 
leta. In prav je tako. Postori še to in ono, z veseljem pokramlja s 
sosedi. Družba prijateljev mu veliko pomeni.
Druženje s slavljencem ob tako visokem jubileju je odgrnilo ne-
kaj spominov na mladost, prigode in pestro življenje. Jubilantu 
sva zaželeli še vrsto let, zvrhano mero zdravja, dobre volje in le-
pih trenutkov. Pa srečno, Miha.
� Irena�Gmajnar,�foto:�M.�Krušič

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Anja Štepec, Log – dečka,
• Vida Geršak, Polje pri Bi-

strici – dečka,
• Melisa Zupančič, Kremen 

– dečka,
• Kristina Vene, Kalce-Naklo 

– deklico,
• Valentina Zajec, Brežice – 

dečka,
• Martina Fink, Planina pri 

Raki – deklico,
• Petra Frank, Mihalovec – 

dečka,
• Sara Knez, Roginska Gor-

ca – dečka,
• Katarina Vinković, Dolenji 

Boštanj – deklico,
• Anja Ucman, Kostanjevica 

na Krki – deklico,
• Lea Kostevc, Mali Vrh – 

dečka,
• Katarina Cesar, Raka – de-

klico,
• Lidija Vučajnk Škrobot, 

Dobova – dečka,
• Simona Blažinč, Dobova – 

deklico,

rojstva

poroke

• Mitja Češnovar in Janja 
Budič, oba s Prilip,

• Mihael Prišel in Stanisla-
va Kerin, oba s Ponikev,

• Rok Grilc s Senovega in 
Sara Belošević iz Dobove,

• Rajko Šetinc in Marjetka 
Ogorevc, oba iz Brezine,

• Igor Glušič in Petra Tur-
šič, oba iz Spodnjih Mla-
detič.

ČESTITAMO!

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

Lara�Kopp�iz�Brežic�in�Primož�Černelič�iz�Dečnega�sela,�
5.�september�2020,�Brežice�(foto:�Justmarried)

Devetdesetletnik Mihael Jug

Jubilant�Mihael�Jug,�v�ozadju�njegove�stvaritve,�pri�katerih�
mu�je�pomagala�soproga�Marija.

USPOSABLJANJE ZA PROSTOVOLJCE 

Usposabljanje za prostovoljce in vse 
sodelujoče službe »V Posavju žuramo 
brez drog in alkohola« 2. del, izvajalec: 
Sašo Kronegger, obvezne prijave 
na: mihaela.kovacic@mc-krsko.si 
MC Krško, četrtek, 1. 10., 
od 9.00 do 16.00.

ODPRTJE RAZSTAVE #NAŠSVET 

Vabljeni na ogled razstave, ki je nastala 
skozi oko fotografa Benjamina Kovača 
med obiskom Kerinovega Grma. Stopite 
v drug svet. Organizatorji: CŠOD VNC 
Kerinov Grm in MC Krško.
MC Krško, četrtek, 1. 10., ogled bo 
možen do konca oktobra.

BEAT SESSION 

Kreativna glasbena delavnica in druženje 
ob ustvarjanju najbolj chill beatov v mestu. 
Delavnica je brezplačna, obvezne prijave 
na: info@mc-krsko.si
MC Krško, ponedeljek, 5. 10., ob 18.00.

POT DO SREČE OBSTAJA: Mladi v 
svetu danes

Vabljeni na predavanje Saša Kroneggerja 
“Mladi v svetu danes” v Kulturni dom 
Krško. Rezervacija in prevzem brezplačnih 
vstopnic v KD Krško. Organizatorji: LAS 
Krško, MC Krško in KD Krško.
KD Krško, torek, 6. 10., ob 19.00.

USTVARJALNI TEDEN OTROKA

Teden otroka bomo obeležili z zanimivimi 
ustvarjalnimi delavnicami in igranjem 
različnih iger. Pridružiš se nam lahko od 
torka do petka, od 14.00 do 17.00 v Domu 
na free. 
Prijave na: amira.basic@mc-krsko.si
MC Krško, od torka, 6. 10. do petka, 
9.10., od 14.00 do 17.00.

MC DIRENDAJ: Barvanje papirnatih 
stolov

Otroci bodo z različnimi likovnimi tehnikami 
pobarvali stole, le-te pa bodo ob koncu 
delavnice lahko odnesli domov. Delavnica 
je brezplačna, obvezne prijave na: 
amira.basic@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 10. 10., 
od 10.00 – 12.00.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – ČET: od 9.00 do 22.00
PETEK: od 9.00 do 24.00
SOBOTA: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – SOB: od 08.00 do 22.00
NEDELJA 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

• Jožica Cirnski Zofič, Cirnik 
– dečka,

• Mihaela Šušterič, Reštanj 
– dečka,

• Andreja Budna, Brestanica 
– deklico,

• Klavdija Kožar, Zdole – 
dečka,

• Urška Najžar, Gorenje Sko-
pice – deklico,

• Urška Požun, Žurkov Dol 
– dečka.

ČESTITAMO!

SLOVENIJA – Po podatkih Statističnega urada RS je v prvih sed-
mih mesecih letošnjega leta umrlo 0,8 % ali skupno 96 prebi-
valcev Slovenije manj kot v enakem obdobju lani. V letu 2019 je 
v navedenem obdobju preminulo skupno 12.326 oseb, letos pa 
12.230. Po posameznih mesecih je bila letos smrtnost višja le v 
mesecih april in julij, in sicer je v aprilu letos umrlo 99 oseb več 
kot aprila 2019, v juliju pa 146 oseb več. Za 5,3 % je bila v prvih 
sedmih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani niž-
ja tudi rodnost.
� B.�M./vir:�SURS

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro
• nabiralnik pri dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a
• 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 ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

SPOMIN

z Malega Obreža. 

Mineva že 4. leto, odkar nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, dedek, sosed, prijatelj 

Vsi njegovi

ANTON CVERLE 
Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Nisi�se�izgubil�kot�zven�v�tihoto,
nisi�odšel�v�nič�in�pozabo,

po�tebi�merim�stvarem�pomen
in�tvojo�pesem

skušam�peti�za�tabo.
(T.�Pavček)

SPOMIN

iz Radeža 11, Loka pri Zidanem Mostu. 

Mineva žalostno leto, odkar nas je 27. 9. 2019 
za vedno zapustil naš dragi 

Vsi tvoji domači

TONE ODER 
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.

Le�daleč,�daleč�je.

SPOMIN

z Velikega Obreža 55.

26. septembra je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

VLADO KOPINČ
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

Ko�zaželim�tvoje�si�bližine,
grem na ta kraj tišine,

ker�v�svojem�novem�domu�mirno�spiš,
vendar�v�mislih�še�vedno�z�nami�živiš.

SPOMIN

iz Krškega.

13. oktobra mineva žalostnih 5 let, 
odkar te ni več med nami,

Žalujoči: mož Stane in ostali sorodniki

ANICA MEŽIČ
Pogrešamo te!

Hvala vsem, ki se je na kakršen koli način spominjate.

Ni�res,�da�si�odšla�–�nikoli�ne�boš�...
Ostala�si�v�naših�srcih�in�vsak�naš�

korak�spremljaš�v��tišini�...

v slovenskega 
kmeta

V NEDELJO, 4. OKTOBRA, SE UDELEŽIMO VOLITEV  
V KGZS IN OBKROŽIMO LISTO IN KANDIDATE 

KMEČKEGA DRUŠTVA NOVA SLOVENIJA.

KANDIDATI V SVET KGZS
1.   FRANC VRANETIČ
2.   MATJAŽ JAKŠE
3.   JOŽE ŠINKOVEC

5

KANDIDATI V SVET 
OBMOČNE ENOTE BREŽICE

1.   FRANC VRANETIČ
2.   FRANC TOMŠE
3.   JOŽE ŠINKOVEC
4.   MATJAŽ JAKŠE
5.   ANTON ŽNIDARIČ
6.   DAVORIN PINTERIČ

5

STANE KAVČIČ

VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE, VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT 
KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Spoštovani, 

V nedeljo, 4. 10. 2020, bodo potekale volitve v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) 
in volitve v svete območnih enot KGZS. Člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ste prejeli 
poziv za volitve, zato v Sindikatu kmetov Slovenije predlagamo, da se jih udeležite.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je organizacija, v katero smo neprostovoljno včlanjeni 
vsi kmetje. Če člani plačujemo zbornični prispevek, pričakujemo, da bomo tako organizirani lažje 
uveljavljali svoje interese. Vsi ljudje smo zelo odvisni od kmetijstva, kjer se prideluje hrana in ureja 
slovenska pokrajina. Tisti, ki živimo na podeželju, pa se tega veliko bolj zavedamo. Kako je kmečki 
kruh v Sloveniji trd, vemo najbolj tisti, ki od kmetijstva živimo. Za izboljšanje našega položaja v druž-
bi je pomembna tudi izvolitev pravih kandidatov v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

Preko Društva članov Sindikata kmetov Slovenije za člana sveta Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije kandidira Roman Žveglič, ki se je s svojim neposrednim angažiranjem v našem združe-
nju izkazal kot odličen poznavalec kmetijske politike in kot direkten sogovornik z vsemi deležni-
ki, ki oblikujejo kmetijsko politiko. 

ZA VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE V 8. VOLILNI (OBMOČNI) ENO-
TI BREŽICE (Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki), OBKROŽITE naslednjo številko in ime 
liste, kjer se voli po tri (3) člane:

Ime liste: 6. DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 
Predlagatelj: Društvo članov sindikata kmetov 
1. Žveglič Roman, roj. 1964, Stržišče 4, 8292 Zabukovje 
2. Černelič Zvonko, roj. 1963, Dečno selo 48, 8253 Artiče 
3. Beci Božidar, roj. 1965, Razbor 44, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Hkrati vas pozivamo, da podprete listo kandidatov Društva članov Sindikata kmetov za obmo-
čno enoto zbornice Brežice.

Z udeležbo na volitvah za člane sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podporo listi šte-
vilka 6, boste podprli njihovo dosedanje delo in jim dali možnost, da pomagajo kmetom soobliko-
vati prijazno kmetijsko politiko v naslednjem obdobju.

Sindikat kmetov Slovenije
Medved Anton, predsednik

Roman Žveglič podpredsednik

Sindikat kmetov Slovenije
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
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CERKLJE OB KRKI – 13. septembra je v svoji rodni župniji 
Cerklje ob Krki krški župnik prelat Alfonz Grojzdek obha-
jal biserno mašo ob 60-letnici mašniškega posvečenja, svo-
je zaobljube pa so ponovili tudi letošnji zakonski jubilan-
ti iz te župnije. 

Maša je tudi zaradi lažjega zagotavljanja ustreznih ukrepov gle-
de trenutne situacije potekala na prostem, na prizorišču lanskih 
prvih živih jaslic, pod župnijsko cerkvijo sv. Marka. Biseromašni-
ku Alfonzu Grojzdku, po rodu iz Župeče vasi, je mašniško posve-
čenje podelil nadškof Vovk 29. junija 1960, nova maša pa je bila 
nekaj dni kasneje, 3. julija, v Cerkljah. Na njej je pridigal doma-
čin, takrat župnik v Sodražici, dr. Stanislav Lenič, ob navzočnosti 
velike množice ljudi. Slavje se je nadaljevalo na prostem, podob-
no kot je bila tudi maša ob njegovi 60-letnici duhovniške službe. 
Cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj se je jubilantu zahvalil za 
njegovo zvestobo in lep zgled. Grojzdek je v pridigi naštel števil-
ne 'bisere', ki jih je odkril v svojem življenju in jih odkriva še da-
nes. Žakelj mu je namenil še naslednje besede: »Vedno ko se sre-

Biserna maša in jubilanti

čamo, je del tvojega srca tudi v 
tvoji domači župniji, ki jo bla-
goslavljaš in moliš zanjo. Hvala 
za tvojo zvestobo in da se rad 
vračaš v svoj rodni kraj ter mu 
prinašaš poseben duhovniški 
blagoslov.«

Posebna pozornost je bila na-
menjena tudi zakonskim pa-
rom, ki v tem letu obeležuje-
jo okroglo obletnico poroke. 
Zlato poroko oz. 50 let zako-
na imajo Terezija in Janez 
Gramc, Veronika in Anton 
Kovač ter Marija in Franc Bo-
golin, 30 let so poročeni Lidija 
in Martin Kodrič ter Alenka 
in Martin Žugič, pred 20 leti 
so si zvestobo ljubezni oblju-
bili Mateja in Iztok Gramc ter 
Alenka in Marcel Žibert, mi-
neva pa tudi deset let od po-
roke Alenke in Andreja Je-
žovnika. Štirje pari, ki so prav 
tako zakonski jubilanti, niso 
bili prisotni, in sicer Marija 
in Franc Srpčič (65 let), Mi-
lena in Ivan Rudman ter An-
tonija in Martin Kodrič (oba 
po 60 let) ter Cirila in Roman 
Ograjšek (30 let). Žakelj se je 
ob tej priložnosti zahvalil tudi 
sestram usmiljenkam v župni-
ji, s. Juditi Čebular, ki je lani 
obhajala 65-letnico poklica, s. 
Emi Podgrajšek, ki letos pra-
znuje zlati jubilej, in s. Marin-
ki Prosen. 
 R. Retelj

Zakonski jubilanti z biseromašnikom in cerkljanskim 
župnikom

www.PosavskiObzornik.si

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

Zahvale, spomini
zahvale@posavje.info
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SPOMIN

LEOPOLD IN FANIKA 
BRILI

Žalujoča: hči Nadica z družino

Hvala vsem, 
ki mu prižigate svečke.

Leto dni mineva, 
odkar zaprla svoje 

trudne si oči.

iz Dovškega

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni najbližji

iz Pesjega. 
Ob bolečini in mnogo prerani izgubi naše Mojce se iskreno 
zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, podarjene sveče, svete 
maše in denarne prispevke. Posebna zahvala vsem, ki ste nam v teh 
težkih trenutkih žalosti stali ob strani in nam kakor koli pomagali. 
Hvala Borisu za ganljive besede slovesa ter gospodu župniku Mitji 
za lepo opravljen obred in vsem, ki ste Mojco v tako velikem številu 
pospremili na njeni prerani zadnji poti. Iskrena hvala še vsem, ki jih 
nismo posebej imenovali. 

MOJCA ROŽMAN, roj. Trampuš 
Komaj v 46. letu je za vedno zaspala draga 
žena, hčerka, sestra, snaha, teta ter botra 

Ugasnila�je�luč�življenja,�
se�prižgala�luč�spomina,

�ko�ostaja�v�srcu�tiha,�
skrita�bolečina.�

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

z Breg
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem službe ABC maziva, strojnega vzdrževanja 
papirja VPM ter priprave dela Vipap Videm Krško za izrečeno soža-
lje, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju, pogrebni službi Žičkar, pev-
cem, pokojnikovemu vnuku Žanu za zaigrane pesmi, praporščakom, 
govorniku LD Krško za govor ter društvu ljubiteljev ptičarjev. Zah-
valo namenjamo tudi osebju Splošne bolnišnice Brežice. Hvala še 
enkrat vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in bili v mislih z nami.

FRANCA ŠKOFLJANCA st.

Ob boleči izgubi našega dragega očeta

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

z Zdol
iskrena hvala vsem prijateljem, sosedom in sorodnikom za vso 
nesebično pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete 
maše in denarne prispevke.
Posebna zahvala g. župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, 
ge. Romani Žnideršič za ganljive besede slovesa, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem ter praporščakoma.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

ANGELE MOLAN
Ob smrti naše drage mame

Srce je omagalo,
dih�je�zastal,

a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

ZAHVALA

iz Globokega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in vaščanom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli besede sožalja, darovali sveče, denarno pomoč in svete 
maše. Zahvaljujemo se kolektivu Term Čatež, Okrožnega sodišča v 
Krškem, Gofar tisk in ImpeksŠped. Hvala gospodu župniku Gregorju 
za lepo opravljen obred in obiske na domu, pevcem za čutno zapete 
pesmi, gospodu Francu Kenetu za izrečene besede slovesa, izvajalcu 
Tišine, pogrebni službi Žičkar in gostišču Kocjan. Hvala vsem, ki ste 
ga imeli radi in spoštovali. Ohranili te bomo v lepem spominu. Gospod 
naj ti da večni mir. 

Žalujoči: žena Zinka 
ter otroci Slavko, Romana in Mateja z družinami

SLAVKO PRESKAR

Le nekaj dni po rojstnem dnevu je sklenil svojo življenjsko pot naš 
ljubljeni mož, atek, stari ate, pradedek, tast, brat in stric

Barbarin je zvon oznanil, 
da�predragi�je�omahnil.�

Srce ti odbilo je, 
za�večne�čase�vse.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Selc pri Leskovcu.

Hvala vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih. Iskrena hvala vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem in društvu Sever Posavje. Posebna 
hvala DSO Krško, NEK Krško, Trgovini Prva liga in vaščanom Selc, 
za tolažilne besede, podarjene vence in sveče ter denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, gospodu Žičkarju za 
organizacijo pogreba in praporščaku gospodu Stanetu Povhetu.
Hvala vsem, ki ste našega Staneta imeli radi in ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi prerani poti.

STANE BOŽIČ

Tiho je v 57. letu starosti od nas odšel naš dragi mož, oče, 
dedek, tast, brat, zet, svak in stric 

"Ni�večje�bolečine�kot�v�dneh�žalosti�
nositi�v�srcu�spomine�srečnih�dni".

ZAHVALA

iz Dobove.
Iskrena hvala vsem za izkazano sočutje, pomoč in podporo v težkih 
trenutkih.
Hvala tudi vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri izvedbi ganljive 
pogrebne svečanosti.

Vsi njegovi

STANISLAVA RIHTERJA
V poznopoletnem popoldnevu smo se 18. 9. 2020 

na pokopališču v Krškem poslovili od 

Vsi,�ki�jih�imamo�radi,�nikdar�ne�umró,
le�v�nas�se�preselijo�in�naprej,�naprej�živijo,

so tu in ostanejo.
� (Janez�Medvešek)

SPOMIN

iz Pišec. 

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, brat, dedek in pradedek 

Vsi tvoji domači

MIHAEL LESKOVŠEK 
Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče. 

Zelo te pogrešamo. 

Kako�hitro�čas�beži,�
odkar si odšel od nas ti,

 odselil si se tja, 
kjer�ni�bolečin,�

trpljenja�in�gorja.

iz Brežic.

Z žalostjo v srcih sporočamo, da nas je 
zapustila naša draga

Vsi njeni

MARIJA KERIN
Pogreb v ožjem družinskem krogu je bil dne 25. 9. 2020 

na pokopališču v Brežicah. 
Pogrešamo jo. Vedno bo ostala v naših mislih in v naših srcih.

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše.
Brez�pomena�zanje�so�razdalje,

kraj�in�čas.�(Mila�Kačič)

ZAHVALA

Vsi njegovi

iz Župeče vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste darovali denarno pomoč, za 
svete maše in za cerkev, prinesli sveče ter nas kakor koli skušali 
potolažiti. Ob naši bridki izgubi se zahvaljujemo tudi gospodu 
župniku mag. Janezu Žaklju za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar in pevcem za čudovito zapete pesmi. Posebna zahvala pa gre 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

KARLA MLADKOVIČA
Ob boleči izgubi našega dragega

ZAHVALA

Vsi njegovi

iz Brestanice, Cesta izgnancev 4, 

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč v korist cerkve sv. 
Petra v Brestanici. Hvala pogrebni službi Kostak za vso pomoč in 
opravljene storitve. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, pa vas 
nismo posebej imenovali.

PAVLA PAJKA 

Ob boleči izgubi našega dragega očeta in 
starega ata

Kako�prazen�svet�se�zdi,
ko�te�nikjer�več�ni,

�zaman�te�iščejo�naše�oči.�

ZAHVALA

IVANA KRANJČEVIČA st.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za izrečene tople besede sočutja, izrečena sožalja, podarjene sveče 
in denarno pomoč. Posebna zahvala gre tudi vsem sodelavkam in 
sodelavcem podjetij Resistec UPR d.o.o & Co k.d. ter Kostak d.d. Hvala 
CSD Krško, sodelavkama Ani in Suzani za pomoč pri negi na domu v 
času njegove bolezni, patronažni sestri Mojci za njene pogoste obiske, 
bolnišnici Brežice in Novo mesto za nudenje zdravstvene oskrbe, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zapete 
pesmi in izvedbo Tišine ob zadnjem slovesu, Cvetličarni Lilija za cvetje, 
družini Žaren za zvonjenje ter g. župniku Ludviku za lepo opravljen 
obred slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ga nosite v srcu in ste kljub COVID situaciji 
prišli na njegovo zadnje slovo.

Ljubil si ljudi,
ljubil si delo,

ljubil si zemljo,
ljubljen odšel si od nas,

v�srcih�večno�slišen�bo�tvoj�glas!

iz Kobil

Žalujoči: vsi njegovi
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Prodam okrogle bale slame in 
krškopoljca, 180 kg. 
Tel.: 051 634 338

Prodam bukova drva. 
Tel.: 041 521 143 

Prodam molzni stroj, pajek 
SIP 340 in trosilec umetnih 
gnojil. Tel.: 070 815 003

Prodam kosilnico Olimpia, 
starejši letnik, odlično ohra-
njena, širina košnje 110 cm in 
majhna kolesa, motor (diesel). 
Tel.: 031 550 712

Prodam ohranjen traktor Uni-
verzal 550dtc 4x4, letnik 94, 
3020 ur, kompresor, registri-
ran, skoraj nove gume, prodam 
12 colski, obračalni, dvobrazni 
plug. Tel.: 041 233 834

Kupim trosilec in nakladalec 
gnoja. Tel.: 030 998 658

Oddamo večje količine li-
stnatega gnoja, krompir naj bi 
prebrale mlade roke po nizki 
ceni. Tel.: 07 81 84 403

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-

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

Prodam suha bukova drva, re-
zana na 33 cm, cena 60 €. 
Tel.: 041 821 799

Prodam traktor IMT 539 de-
luxe, 1985, špera, kompresor, 
kiper, izhod, ima dokumente. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 788 905

Prodam vinograd, okolica Ve-
likega Trna, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 306 543

Prodam traktor TV 523 - 
prve gume, dodatna oprema: 
hidravlični volan, tritočkov-
na hidravlika, mulčer kladi-
var, kultivator motikice in jež-
ki, dvobrazdni plug, polnilna 
linija s filtri in cisterna 600 l. 
Tel.: 041 652 714

Prodam nasekana drva. 
Tel.: 031 304 436

Prodam traktor Zetor 4718, 
registriran do junija 2021, od-
lično ohranjen, dvobrazdni 
plug Slavonec 10 col, kiper pri-
kolico loznica 3.5t. 
Tel.: 041 800 471

Prodam suha kostanjeva drva. 
Možen razrez in dostava po 
dogovoru. Prodam rdeče vino. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 509 337

Prodam mlin za grozdje-pec-
ljalnik, nakladalko SIP 22 in 
poljedelsko škropilnico Vre-
ček. Tel.: 041 243 343 

škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prodamo tudi drva (bukova ali 
mešana), možna dostava. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri.

Prodam neškropljena jabol-
ka carjevič, dolenjska voščen-
ka, topas, bobovec, krivopecelj, 
ledrsca, pisani kardinal … 
Tel.: 031 484 058

Prodam modro frankinjo, ža-
metno črnino in mošt mešano 
belo. Tel.: 031 553 032

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam ozimna jabolka. Za 
več infomracij me pokličite na 
tel.: 041 203 239

Prodam droben krompir za 
krmljenje prašičev. 
Tel.: 070 709 767

Prodam bel krompir rudolph, 
za ozimnico. Cena 0,35 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

ŽIVALI

Prodam telico, staro 6 mese-
cev, kravo, brejo 8 mesecev, 
staro 6 let in vino cviček. 
Tel.: 051 870 909 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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 dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam teličko simentalko, 
staro 7 tednov, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 698 469

Prodamo 5 pujskov od 45 do 
50 kg za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke. Možen zakol 
ali nadaljnja reja. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam prašičke, 1 moški in 
2 ženski, težki od 60 do 70 kg, 
ter telico simentalko, staro 15 
mesecev. Tel.: 040 862 947

Prodam merjasca, čistokrvne-
ga duroc, starega 10 mesecev 
za pripust in prašiče od 50 do 
70 kg. Tel.: 031 751 324

Prodam prašiče, težke od 35 
do 45 kg, krmljene z domačo 
hrano. Okolica Zabukovja. 
Tel.: 041 390 068 

obzornikova oglasna mreža

Eko-kurjava, peleti A1, A2, po 
ugodni ceni, ter briketi za kur-
javo. Tel.: 070 665 823,www.
eko-peleti.si

Prodam motorni mlin za 
grozdje inox, znamke Ceccato 
Olindo, cisterno za vino 380 l, 
Zottl na 3 pipe in 2 kadi, 700 l. 
Tel.: 040 324 622

Ugodno prodam inox sode za 
vino 500 l, 250 l, 200 l in 150 l. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 305 826

Prodam cca 1 m³ suhih desk 
divje češnje. Deske so debeli-
ne 2 cm in so naravno sušene. 
Tel.: 040 149 247

Prodam cisterno 760 l, mlin za 
grozdje, črpalko za vino, zavo-
je za grozdje. Tel.: 051 815 470

Prodam suha drva, bukev, ga-
ber. Okolica Kostanjevice. 
Tel.: 031 872 017

Prodam trosilec gnoja, po-
končni valji, obračalnik pajek 
na 4 vretena in nahrbtno škro-
pilnico Ramda. 
Tel.: 041 595 061 

NEPREMIČNINE
Najamem manjši prostor za 
občasno bivanje pri starejših 
osebah. Sem upokojenec, v za-
meno vsestranska pomoč. 
Tel.: 070 370 008

V Velikih Malencah ob Krki 
prodamo opremljeno sta-
novanjsko hišo, takoj vselji-
vo. Tel.: 040 753 911, Geodet 
Kralj, Bizeljska cesta 8, 8250 
Brežice

V Brežicah oddam 1–sobno in 
3–sobno stanovanje v hiši. 
Tel.: 041 919 306

AVTOMOBILIZEM

Prodam Ford Fiesto, 1. lastnik, 
2006 letnik. Tel.: 040 714 374

KMETIJSTVO

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

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!

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

velik izbor sort
• JABOLKA

• SUHO SADJE

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo po naročilu na voljo 

3. oktobra. Grahaste jarkice 
tik pred nesnostjo nudimo 

vsak delavnik po 18. uri. 
Na voljo tudi prašiči za 
nadaljnjo rejo ali zakol.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega obvešča,
da bodo na voljo

beli kilogramski piščanci 
3. 10. pri Alojzu Mirtu na 
Gmajni 28, Raka, in 6. 10. 

na Kajuhovi 3, Senovo. 
Vsak ČETRTEK so na voljo 
enodnevni beli piščanci, 

13. in 15. 10. rjave jarkice pred 
nesnostjo, 3. do 6. 10. pa 

bele težke kokoši.  
OBVEZNO NAROČANJE OB 

DELAVNIKIH od 9. do 18. ure:
07 49 73 190, 031 676 724.

OBVEZNO 
NAROČANJE OB 

DELAVNIKIH OD 9-18 
URE

(0749 73 190 ,031 
676 724)

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo 
vas, da sprejemamo 

naročila za bele 
kilogramske piščance, 

ki bodo na voljo 
17. oktobra. 

Naročila so obvezna.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah –  

nabiralnik
• 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


 

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.

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

Odgovorna urednica: Maruša 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
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. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja 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: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (21/2020) bo izšla v 
četrtek, 15. oktobra 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. oktober 2020.

Prodam odojke linije 12, od 
25 kg dalje. Tel.: 070 827 889 
ali 07 47 78 042

Prodam odojke težke od 30 do 
40 kg. Tel.: 031 614 420 

Prodam dve telički, pasme li-
muzin. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

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

Izdelujemo in popravlja-
mo nagrobne spomeni-
ke, klesanje črk, delamo 
okenske police, kuhinjske 
pulte in montažo. Kamno-
seštvo Jakša d.o.o., CKŽ 65, 
Krško. Tel.: 07 49 05 900

Prodam 120 basno klavirsko 
harmoniko Melodija Ottelo. 

Kompletno servisirana in ugla-
šena. Cena 780 €. 
Tel.: 041 697 799

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

POHIŠTVO, OPREMA

Kupim dobro ohranjeno traj-
no gorečo peč Emo Celje, so-
lidna cena. Tel.: 041 522 330

STIKI

Spoznati želim žensko, sta-
ro od 60 do 65 let, da pride ži-
veti k meni domov. Naj kličejo 
samo resne. Tel.: 051 397 806

Spoštovanja vredno gospo, vi-
soke postave za občasna ali re-
dna, dobronamerna srečanja s 
68-letnim, visokim, dobro situ-
iranim gospodom. 
Tel.: 068 615 310

Moški, 62 let, 130 kg, bi rad 
spoznal žensko močnejše 
postave, 130 kg, za resno zve-
zo. Tel.: 051 803 241

Iščem žensko, staro od 50 do 
60 let, ki bi bila pripravljena ži-
veti pri meni. Tel.: 051 257 442

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – 17. septembra so 
trgači obrali grozdje z de-
vet trt brajde Kleti Krško, 
iz katerih pridelujejo para-
dno vino kleti – cviček PTP. 
Slednjega, v družbi še neka-
terih najkakovostnejših vin 
kleti, tržijo pod blagovno 
znamko Turn.

Cvičkovo brajdo – pet trt ža-
metne črnine, dve kraljevi-
ni ter po eno modro frankinjo 
in renski rizling – so potrgali 
direktor in enolog kleti Jure 
Grubar, vodja kleti Rok Dvoj-
moč, nekdanji in aktualni 
predsednik zadruge Gabrijel 
Metelko in Jože Božič, Jože 
Leskovar, predsednik Kluba 
ljubiteljev Kleti Krško, Stane 
Planinc kot predstavnik Ob-
čine Krško, častni član kle-
ti Drago Bulc, nekdanja cvič-
kova princesa Tjaša Metelko 
Jazbec in aktualna vinska kra-
ljica Ana Pavlin. Kot je ob tem 
zbranim povedal Jure Grubar, 
je trgatev tako njihovih povr-
šin kot tudi pri kooperantih za-
druge že v teku, saj je grozdje 
doseglo lepe sladkorne stopnje 
in nizke pH-je. V kleti pričaku-
jejo dober letnik, četudi je za-
radi pozebe na pragu poletja in 
ponekod toče letos  grozdja ko-
ličinsko nekoliko manj. So pa 
do sedaj uspeli skoraj v celoti 
razrešiti problem viškov pre-
teklih letnikov, nekaj s proda-
jo nekaj preko ukrepa krizne 
destilacije. 

Simbolično trgatev so z upo-
dobitvijo osebnosti iz bližnje-
ga dvorca Šrajbarski turn z 
igranimi vložki popestrili čla-

Druga trgatev cvičkove brajde

ni Kulturnega društva Lesko-
vec pri Krškem, paradna vina 
blagovne znamke Turn, ki 
so opremljena z izstopajoči-
mi upodobitvami na etiketah 
in pospremljena z zgodbami 
(modra frankinja, zeleni silva-
nec, prešerno in cviček) pa je 
podrobneje predstavila vod-
ja marketinga kleti Katari-

na Simončič. Da so ta v zmer-
no zaužitih količinah pika na i 
gastronomiji, sta s kulinarično 
pogostitvijo in degustacijo vin 
v nedavno odprtem vinsko-
-gastronomskem centru pre-
pričljivo dokazala kuhar Da-
mjan Wallner s pomočnikom 
Matjažem Hribarjem.
 B. Mavsar

Ana�Pavlin,�leta�2018�20.�cvičkova�princesa,�v�letošnjem�letu�
pa�24.� vinska�kraljica� Slovenije,� v�družbi�direktorja�Kleti�
Krško�Jureta�Grubarja

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

- mačice

- nagrobni pesek

- lončne krizanteme

- rese več barv

Ve
lik

a 
iz

b
ir

a!

Od 5.10. do 1.11. bo potekala prodaja tudi na pokopališču Senovo, od 9. do 17. ure.

Druženje�po�trgatvi�so�popestrili�člani�Kulturnega�društva�
Leskovec�pri�Krškem.

DEČNO SELO – 28. septembra je državni sekretar na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgor-
šek tudi uradno podelil priznanje Evropske komisije za nav-
dihujoče prakse v kmetijstvu Zvonetu Černeliču z Ekološke 
in biodinamične kmetije Černelič v Dečnem selu. 

Omenjena kmetija, na kateri na ekološki način kmetujejo že od 
leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili Demeter certifikat, je juni-
ja na evropskem natečaju Rural Inspiration Awards 2020 prejela 
največ glasov javnosti in zasedla prvo mesto v kategoriji »Popu-
lar vote«. Na posebnem dogodku, ki so ga pripravili na Černeliče-
vi kmetiji, so čestitke z vseh koncev deževale Zvonetu Černeliču, 
ki po mnenju navzočih s svojim pionirskim delom in pogumom 
daje zgled drugim kmetom, kako je mogoče uspešno kmetovati 
tudi brez kemičnih sredstev. Majda Hriberšek, strokovna vodja 
Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Posavje, ka-
terega predsednik je Černelič, je dejala: »Pred 13 leti, ko smo po 
zaslugi začetnice v Sloveniji Mete Vrhunc biodinamiko pripelja-
li tudi v Posavje, si ne bi nikoli mislila, da bomo prišli tako daleč. 
Na začetku smo bili ljubiteljski vrtičkarji, ko se nam je pridru-
žil Zvone, na katerega smo res zelo ponosni, pa je naša dejav-
nost dobila čisto drug pomen.« Omenila je, da ima društvo Ajda 
Posavje največ kmetov biodinamikov v Sloveniji, ki imajo certi-
fikat Demeter, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo 
po načelih biodinamike. »Biodinamika je edini trajnostni razvoj, 
ker našo zemljo ohranja živo tudi za naše zanamce,« je pouda-
rila. »Vsekakor si te nagrade ne lastim sam, to je priznanje celi 
Sloveniji. Da so to prepoznali v Bruslju in tudi na kmetijskem mi-
nistrstvu, mi je res v velik ponos,« je navedel Černelič, dr. Jože 
Podgoršek pa, da je Ekološka in biodinamična kmetija Černelič 
v tem letu postala prepoznavna ne zgolj v Sloveniji, temveč kar 
v Evropski uniji.  R. R.

Evropa spoznala kmetijo Černelič

Državni� sekretar� Podgoršek� (desno)� izroča� priznanje�
Černeliču.
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Bet on Health

POGLED� S� KUMA�NA� POSAVJE� –� Korenine� Zorana� Cvarja,�
predsednika�Kulturnega�društva�Primož�Trubar�Loka�pri�
Zidanem�Mostu,�so�v�Zasavju�in�v�rdeči�revir�pogosto�zahaja,�
saj� je� tudi� predsednik� društva� Art� Kum�Trbovlje,� ki� bo� v�
letošnjem�letu�obeležilo�30-letnico�delovanja�tudi�z�odprtjem�
razstave� likovnih� del,� nastalih� na� tradicionalni� likovni�
koloniji�na�Kumu,�in�sicer�3.�oktobra�na�sevniškem�gradu.�O�
tem,�kako�čudovit�je�razgled�z�zasavskega�očaka�na�Posavje,�
se�je�kot�udeleženka�likovne�kolonije�lansko�in�letošnje�leto�
prepričala�na�lastne�oči�Vida�Praznik,�slikarka�iz�Pristavice�
pri�Šentjerneju,�ki�je�članica�obeh�omenjenih�društev.�S.�R.��

Drugi webinar v sklopu projekta Stavi na zdravje, ki je po-
tekal 16. septembra, je bil namenjen vsem tistim, ki si že 
nekaj časa obljubljajo: 'Zdaj bom pa res začel/a teči!', pa je 
zaenkrat ostalo samo pri besedah. Koristne nasvete za te-
kače začetnike je delil Miran Abram, profesor športne vzgo-
je, ustanovitelj ŠD Gibam.se, tekaški zanesenjak, in še kaj.

Brežičan Miran Abram je med drugim navedel, da si z rednim 
tekom izboljšamo počutje, pomaga izboljšati mentalno trdnost, 
z gibanjem v naravi pozitivno vplivamo na zmanjšanje dnevnega 
stresa itd. »Za tek ni nikoli prepozno!« je poudaril in izpostavil 
njegovo dostopnost, zanj potrebujemo malo opreme – zadostu-
je dober par tekaških copat in volja, da začnemo s tekom. Naš-
tel je pozitivne učinke te oblike rekreacije, med drugim sprošča 
»hormon sreče«, omogoča kvalitetnejši spanec, pozitivno vpliva 
na samopodobo, izboljšuje delovanje možganov in ima številne 
učinke z vidika zdravja (npr. izboljša kapaciteto pljuč, ima poziti-
ven vpliv na srce, znižuje krvni tlak). In ko se odločimo, da bomo 
začeli teči, Abram priporoča najprej vadbo v tekaški skupini, saj 
bodo tekači začetniki tam ob primernem strokovnem vodenju 
ustrezno napredovali ter pridobili potrebna znanja in informa-
cije. »Ljudje smo družabna bitja in skupina tekačev je lahko tudi 
močna motivacija za posameznika,« je dodal in nato odgovoril 
še na nekaj najpogostejših vprašanj, ki si jih zastavljajo začetni-
ki teka.  R. Retelj

Za tek ni nikoli prepozno

Miran�Abram�(povsem�levo)�je�pred�kratkim�en�mesec�dvakrat�
na�teden�v�Brežicah�vodil�tekaško�vadbo�za�začetnike�(foto:�
Zavod�za�šport�Brežice).

26-letna Brežičanka Luci-
ja Lepšina in leto mlajši Kle-
men Vodopivec, ki prihaja iz 
Sobenje vasi, sta po lanskem 
tretjem mestu na tekmovanju 
za mlade kreativce, ki poteka 
v sklopu Slovenskega oglaše-
valskega festivala (SOF), naj-
večjega slovenskega festiva-
la za področje oglaševanja in 
kreative, v tem letu zablestela 
v polnem sijaju. Kot pojasnju-
jeta, gre za neprecenljivo pri-
ložnost, da mladi pod 30 let v 
tej industriji pokažejo svoj kre-
ativni talent in se predstavijo 
stroki. »Je tekmovanje, na ka-
terega se ne moreš pripraviti, 
ker ne veš, kakšen bo tvoj izziv. 
Veš samo, za katerega naročni-
ka boš delal,« opisujeta in do-
dajata, da tekmovanje poteka v 
dvojicah, optimalno je, da dvo-
jico sestavlja en oblikovalec in 
en tekstopisec, saj je treba ide-
jo pokazati v sliki in besedi. Le-
tos je bila naročnik Zavaroval-
nica Triglav. »Komunikacijski 
cilj je bil, da na inovativen na-
čin, ki vključuje tudi novej-
še tehnologije, mlade voznike 
ozavestimo, da zaradi neizku-
šenosti predstavljajo večje tve-
ganje v prometu, in jih hkrati 
spodbudimo, da sklenejo njim 
prilagojeno zavarovanje Mla-
di voznik pri Zavarovalnici Tri-
glav,« razlaga Lucija in nadalju-
je, da so imeli nato 24 ur časa, 
da najdejo rešitev. Naslov nju-
ne rešitve je bil Triglav skriv-
na misija. »Najina ideja temelji 
na ključnem uvidu, do katere-
ga sva prišla, da so mladi/naj-
stniki dnevno vpeti v virtualni 
svet, kot je npr. igranje igric, ki 
pa nima realnih posledic. Zato 
sva prišla na idejo, da preple-
teva virtualni in realni svet ter 
nerealnemu svetu enkrat ven-
darle dava 'realne' posledice,« 
poudarja Lucija.

Drugo leto gresta v Cannes

10. septembra zvečer je zanju 
prišel veliki trenutek, ko sta 
bila na velikem odru 29. SOF 

Točno vesta, kako drug drugega motivirati
BREŽICE, LJUBLJANA – »Osvojeni naziv mladih kreativcev nama ogromno pomeni. To je verjetno najin največji dosežek do sedaj. Je tudi ogromna potrditev, da 
zmoreva, da sva dobra v tem, kar počneva. Gre namreč za nagrado na največjem slovenskem oglaševalskem festivalu. Zmaga nama je vlila tudi veliko motivacije 
za naprej, dobila sva dodaten kreativni zagon,« pravita Posavca Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec, naj mlada kreativca leta 2020.

v Ljubljani razglašena za zma-
govalca in sta postala mlada 
kreativca leta. Lucija izposta-
vi: »Z zmago zagotovo nekako 
opozoriš nase znotraj indu-
strije. Spoznaš tudi veliko šte-
vilo ljudi, od katerih se lahko 
še veliko naučiš. Služi tudi kot 
oprijemljiv dokaz, da si talen-
tiran in si dober kandidat, če 
se recimo prijavljaš na kakšno 
novo službo.« Klemen v sme-
hu doda, da osvojeni naziv za-
gotovo pomeni, da gresta nas-
lednje leto v Cannes, kjer bo 
potekal največji svetovni fe-
stival kreativnosti, kar je za 
oba zagotovo privilegij in si 
sicer tega ne bi mogla privo-
ščiti. Kot pojasnjujeta, gre za 
večdnevni festival s številni-
mi »worldclass« predavanji 
in delavnicami in v sklopu fe-
stivala ponovno tekmujeta v 
24-urnem kreativnem izzivu. 
Tekmovanje se imenuje You-
ng Lions, tekmovala pa bosta 
v kategoriji Digital. »Tja pri-
dejo dvojice iz celega sveta, ki 
so, tako kot onadva, zmagale 
na nacionalnih kreativnih fe-
stivalih. Konkurenca bo torej 
huda,« priznavata v en glas. 
Lucija in Klemen sta tako us-
pešen tekmovalni par tudi 
zato, ker sta par tudi zasebno. 
»Ko se dejanski par odpravi na 
tak natečaj kot tekmovalni par, 
je lahko zelo 'fajn' ali pa veli-
ka napaka. Pri naju se je izka-
zalo kot prednost, ker se tako 
dobro poznava in točno veva, 
kako drug drugega motivirati, 
potisniti dlje, spodbuditi, kdaj 
ima nekdo vsega vrh glave in 
kako se na to odzvati,« odvr-
ne Lucija. 

Sicer pa je Lucija, ki je diplo-
mirana novinarka in magistra 
tržnega komuniciranja, kljub 
svoji mladosti pridobila že og-
romno delovnih izkušenj. De-
lala je na Radiu Študent, bila 
redaktorica in dežurna ure-
dnica oddaje Dobro jutro na 
RTV Slovenija, pol leta se je 
preko izmenjave izobraževa-

la na univerzi v Rotterdamu, 
opravljala prakso v enem iz-
med uspešnejših start-up 
podjetij v Berlinu in delala na 
digitalni marketinški agenci-
ji Point Out. Lani so jo opa-
zili na Agenciji 101, ki je na 
festivalu SOF osvojila naziv 
agencija leta, in po zaključe-
nem magisteriju je začela de-
lati pri njih, kjer je še danes. 
»Delam kot tekstopiska za ve-
like slovenske znamke, kot 
so Argeta, Petrol, Volkswa-
gen, Merkur, Gorenjska ban-
ka, Šumi, Gorenjka, Alpsko 
mleko itd. Moje delo je kon-
ceptualna zasnova in ustvar-
janje raznoraznih kampanj ali 
pa glasov za različne medije, 

raznoraznih vsebin, ki jih pot-
rebujejo podjetja, idejna za-
snova dogodkov, soustvarja-
nje komunikacijskih strategij 
znamk ipd.,« našteje. Klemen, 
navdušen košarkar, je trenu-
tno zaposlen kot grafični obli-
kovalec na Košarkarski zvezi 
Slovenije (KZS), s katero je pri-
šel v stik že kot študent Nara-
voslovnotehniške fakultete 
v Ljubljani – smer Grafične 
in interaktivne komunikaci-
je. Na KZS skrbi za celotno vi-
zualno podobo, od vsebine na 
družbenih omrežjih in spletu 
do tiskovin, kot so plakati ter 
znamčenje košarkarskih dvo-
ran in reprezentančnih dre-
sov. V prostem času kot gra-

fični oblikovalec in ilustrator 
sodeluje tudi z raznimi drugi-
mi naročniki. »Od slovenskih 
projektov je na prvem mestu 
sodelovanje s Challetom Sal-
letom,« izpostavlja Klemen, 
ki je tudi v procesu ustvarja-
nja svoje znamke oblačil.

V šoli premalo spodbujajo 
kreativnost

Kot še pravita, digitalno oko-
lje ponuja toliko možnosti, 
da pokažeš svoje sposobnos-
ti širnemu svetu. Kreativno-
st je sicer zelo širok pojem. 
»Midva sva naziv mladih kre-
ativcev dobila v komunikacij-
skem, oglaševalskem konte-
kstu, kjer je največkrat ravno 
kreativno razmišljanje tisto, ki 
nato kampanjo naredi opazno, 
vidno, drugačno,« izjavi Luci-
ja, Klemen pa meni, da za iz-
ražanje kreativnosti ne rabimo 
priložnosti, ampak pogum. »V 
vsaki stvari lahko izraziš svo-
jo kreativnost. Nekateri to 
počnejo s plesom, risanjem, 
stand-up komedijo, glasbo, pi-
sanjem, fotografijo, modo, ku-
hanjem … Priložnost potrebu-
ješ samo, da nase opozoriš in 
dokažeš, da to, kar počneš, os-
rečuje tebe ter da lahko osreči 
in spodbudi, da se na enak ali 
pa nek drug način izraža tudi 

kdo drug.« Lucija doda: »Je pa 
res, da sam šolski sistem ne 
podpira ali morda tudi ne pre-
pozna toliko pomembnosti in 
teže kreativnosti. Velikokrat si 
primoran početi stvari po us-
taljenih vzorcih, se 'dudlati' 
stvari, ki jih boš po nekaj le-
tih pozabil. Verjamem, da če 
bi spodbujali kreativno raz-
mišljanje, bi bilo mladim ve-
liko lažje izpolniti karierne 
cilje.« Oba živita in delata v 
Ljubljani, ki jima ponuja veli-
ko več priložnosti, zato vesta, 
da se v Posavju oz. Brežicah 
ne bosta ustalila. »Kreativno-
st v komuniciranju podjetij v 
posavski regiji zagotovo nima 
takšne teže kot v večjih sloven-
skih mestih. Zakaj? V Posavju 
ima sedež veliko manj velikih 
podjetij kot recimo v Ljubljani. 
In večja podjetja običajno bolj 
cenijo kreativnost, saj iščejo 
vedno nove načine, da pristo-
pijo do kupcev ali strank,« pra-
vi Lucija, Klemen pa na koncu 
doda kritičen pogled: »Mislim, 
da naše okolje premore veliko 
kreativnih umov, je pa Posavje 
premajhen bazen, da bi uspel 
slednje zadržati znotraj svo-
jih meja. Enostavno ni dovolj 
delovnih mest ali priložnos-
ti, zato se le-te iščejo v večjih 
mestih ali tujini.«
 Rok Retelj

Ob vstopu v rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk, 
vabimo vse, ki se soočate z diagnozo RAK, 

bodisi sami ali pri svojih bližnjih,

da se nam pridružite pri ogledu spletnega 
seminarja, webinarja.

Na dogodek se lahko prijavite na www.betonhealth.eu 
oziroma na Facebook strani Bet on health.

Odvil se bo v četrtek, 15. oktobra, ob 18. uri.

Ko boste kliknili na povezavo, se nam v anonimnosti in udobju 
svojega doma pridružite pri ogledu zanimivega pogovora med
Metko Semrajc Slapšak, koordinatorico Europe Donne 
Posavje, Marjanco Pečar, prof. športne vzgoje in vodjo skupine 
Veslo za zdravilo, ter Darjo Molan, članico upravnega odbora 
Europe Donne. 

Beseda bo tekla o soočenju z diagnozo, sprejemanju le-te, 
zdravljenju, stiskah, pomoči in tehnikah, ki v praksi delujejo, 
da vam pomagajo po zaključenem zdravljenju. Razbijali bomo 
tudi tabuje o primernem in neprimernem gibanju obolelih z 
rakom ter razpravljali o pomenu dobre fizične in psihične 
utrjenosti.

Zelo veseli bomo tudi vseh vaših zapisanih vprašanj med 
webinarjem, na katere bodo sogovornice odgovorile v živo.

Pridite, lažje nam bo, ko bomo spregovorili skupaj in odkrito.

Lucija�Lepšina�in�Klemen�Vodopivec�(foto:�Tilen�Šoštarič)


